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,
JANUAR

Ujév - Kol 3,17
1 Csütörtök Újév (Fruzsina) Zsolt 121,1-8 Jak 4,13-15
2 Péntek Abel 1y1t2,13-23 Jn 1,19-28
3 Szombat Bejámin Ezs 43,16-18 Jn 1,29-34

Újév utáni vasárnap - Jn 1,14
4 Vasárnap Leóna Zsolt 138,1-8 1Jn 5,11-13
5 Hétfő Simon Fil 4,10-20 Jn 1,35-42
6 Kedd Vízkereszt Zsolt 72,1-19 Ef 3,2-6

(Boldizsár)
7 Szerda Attila ApCsel 11,1-18 Jn 2,1-12
8 Csütörtök Szörény 4Móz 24,15-19 Jn 2,13-25
9 Péntek Marcel Kol 1,24-27 Jn 3,1-13

10 Szombat Ágota Zak 8,20-23 Jn 3,14-21

Vízkereszt utáni 1. vasárnap - Róm 8,14
11 Vasárnap Melánia Zsolt 96,1-13 Róm 12,1-8
12 Hétfő Ernő Józs 3,5-11 Jn 3,22~30
13 Kedd Veronika Mk 1,1-8 Jn 3,31-36
14 Szerda János Róm 8,14-17 Józs 1,1-18
15 Csütörtök Lóránt Mt 4,12-17 Józs 2,1-24
16 Péntek Gusztáv lKor 1,26-31 Józs 3,1-47
17 Szombat Antal Lk 10,21-24 Józs 6,1-23

Vízkereszt utáni 2. vasárnap - Jn 1,17
18 Vasárnap Piroska Zsolt 105,1-8 Róm 12,9-16
19 Hétfő Sára Mk 2,18-22 Józs 7,1-26
20 Kedd Fábián, Mk 3,1-6 Józs 8,1-29

Sebestyén
21 Szerda Ágnes Mt 19,3-9 Józs 8,30-35
22 Csütörtök Artúr Mt 5,17-20 Józs 9,1-15
23 Péntek Zelma lKor 2,1-5 Józs 9,16-27
24 Szombat Tímár Róm 3,19-22 Józs 10,1-15

Vízkereszt utáni 3. vasárnap - Lk 13,29
25 Vasárnap Pál Zsolt 92,1-16 Róm 1,14-17
26 Hétfő Vanda Ézs 19,19-25 Józs 11,1-15
27 Kedd Lotár ApCsel 10,21-35 Józs 20,1-9
28 Szerda Károly ~pCsel 13,42-52 Józs 23,1-16
29 Csütörtök Adél Ezs 45,18-25 Józs 24,1-15
30 Péntek Mártonka Lk 4,22-30 Józs 24,16-28
31 Szombat Vigilia Róm 11,13-22 Józs 24,29-33
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,
FEBRUAR

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - Ézs 60,2

1 Vasárnap Ignác Zsolt 99,1-9 2Kor 4,6-10
2 Hétfő Karolin 2Móz 34,29-35 Ef 2,1-10
3 Kedd Balázs ApCsel 26,1-23 Ef 1,11-14
4 Szerda Ráchel 2Móz 13,20-22 Ef 1,15-23
5 Csütörtök Ágota 2Móz 24,1-2.9-18 Ef 2,1-10
6 Péntek Dorottya Mt 16,24-28 Ef 2,11-18
7 Szombat Tódor Fil 3,20-4,1 Ef 2,19-22

Hetvened vasárnap - Dán 9,18

8 Vasárnap A ranka Zsolt 51,1-21 1Kor 9,24-27
9 Hétfő Abigél lSám 15,35-16,13 Ef 3,1-13

10 Kedd Elvira Fil 1,27-30 Ef 3,14-21
II Szerda Bertold lMóz 6,9-22 Ef 4,1-6
12 Csütörtök Lídia lKor 3,5-10 Ef 4,7-13
13 Péntek Elia Mt 10,40-42 Ef 4,14-16
14 Szombat Bálint Lk 17,7-10 Ef 4,17-24

Hatvanad vasárnap - Zsid 3,15

15 Vasárnap Áldáska Zsolt 57,1-12 Zsid 4,12-13
16 Hétfő Julianna Mt 13,10-17 Ef 4,25-32
17 Kedd Donát Mk 11,15-19 Ef 5,1-14
18 Szerda Konrád, Mk 6,1-6 Ef 5,15-20

Bernadett
19 Csütörtök Zsuzsanna Mk 4,26-29 Ef 5,21-33
20 Péntek Álmos 2Kor 2,1-10 Ef 6,1-4
21 Szombat Eleonóra Zsid 6,4-8 Ef 6,5-9

Ötvened vasárnap - Lk 18,31

22 Vasárnap Gerzson Zsolt 31,1-25 1Kor 13,1-13
23 Hétfő Alfréd Lk 13,31-33 Ef 6,10-17
24 Kedd Mátyás Lk 18,38-42 Ef 6,18-24
25 Szerda Géza Mt 6,16-21 Jn 11,1-10
26 Csütörtök Sándor 2Móz 32,1-6.15-20 Jn 11,11-19
27 Péntek Ákos 2Kor 7,8-13/a Jn 11,20-27
28 Szombat Elemér Dán 5,1-30 Jn 11,28-44
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,
MARCIUS

Invocavit - Böjt 1. vasárnapja - 1Jn 3,8
1 Vasárnap A/bin Zsolt 91,1-16 Zsid 4,14-16
2 Hétfő Lujza Jak 4,1-10 Jn 11,45-57
3 Kedd Kornélia Jak 1,12-18 Jn 12,1-11
4 Szerda Kázmér Mk 14,17-31 Jn 12,12-19
5 Csütörtök Adorján 2Kor 6,1-10 Jn 12,20-26
6 Péntek Alpár Mt 16,21-27 Jn 12,27-33
7 Szombat Tamás Zsid 2,10-18 Jn 12,34-36

Reminiscere - Böjt 2. vasárnapja - Róm 5,8

8 Vasárnap Zoltán Zsolt 38,1-23 Róm 5,1-11
9 Hétfő Franciska,Fanni Zsid 11,8-10 Jn 12,37-43

10 Kedd Olimpia, Ildikó Lk 9,18-22 Jn 12,44-50
11 Szerda Aladár Mk 14,32-42 Jn 13,1-11
12 Csütörtök Gergely 2Kor 13,3-6 Jn 13,12-20
13 Péntek Krisztián 1Móz45,1-15 Jn 13,21-30
14 Szombat Matild Mt 12,38-42 Jn 13,31-35

Oculi - Böjt 3. vasárnapja - Lk 9,62
15 Vasárnap Nemzeti ünnep Zsolt 109,1-5.21-31 Ef 5,1-8/a

Kristóf
16 Hétfő Henriette lPt 1,13-21 Jn 13,36-38
17 Kedd Gertrúd Mk 9,38-41 Jn 14,1-7
18 Szerda Sándor, Ede Mk 14,43-52 Jn 14,8-14
19 Csütörtök József Jer 20,7-13 Jn 14,15-21
20 Péntek Hubert Lk 12,49-53 Jn 14,22-26
21 Szombat Benedek Mk 8,10-21 Jn 14,27-31

Laetare - Bőjt 4. vasárnapja - Jn 12,24

22 Vasárnap Katalin Zsolt 53,1-7 2Kor 1,3-7
23 Hétfő Brúnó Jer 11,18-20 Jn 15,1-8
24 Kedd Gábor Fil 1,15-21 Jn 15,9-17
25 Szerda Zsolt Mk 14,53-65 Jn 15,18-25
26 Csütörtök Erika 5Móz 8,2-3 Jn 15,26-16,4/a
27 Péntek Hajnalka 2Kor 4,11-15 Jn 16,4/b-11
28 Szombat Gedeon Ám 8,11-12 Jn 16,12-15

Judica - Böjt 5. vasarnapja - Mt 20,28

29 Vasárnap Jónás Zsolt 43,1-5 Zsid 5,7-9
30 Hétfő Zalán Zsid 7,24-27 Jn 16,16-24
31 Kedd Árpád 4Móz 21,4-9 Jn 16,25-33

6



,
APRILIS

1 Szerda Húgó Mk 14,66-72 Jn 17,1-5
2 Csütörtök Áron Zsid 9,11-15 Jn 17,6-13
3 Péntek Keresztély, Zsid 9,15.24-28 Jn 17,14-19

Buda, Richárd
4 Szombat Izidor Zsid 10,1-10 Jn 17,20-26

Palmarum - Böjt 6. vasárnapja - Jn 3,14-15
5 Vasárnap Vince Zsolt 56,1-14 Fi/2,5-11
6 Hétfő Cölesztin, Mk 14,3-9 Jn 18,1-11

Vilmos
7 Kedd Herman Jób 38,1-11 Jn 18,12-27
8 Szerda Lídia Mk 15,1-15 Jn 18,28-40
9 N.csütörtök Erhardt 1Kor 11,23-32 Jn 19,1-16/a

10 Nagypéntek Zsolt 2Kor 5,14/b-21 Jn 19,16/b-30
11 Nszombat Leó Jón 2,3-10 Jn 19,31-42

Húsvét - Jel 1,18
12 Húsvétvas. Gyula Zsolt 118,1-24 . Jn 20,1-10
13 Húsvéthétfő Ida Zsolt 118,25-29 Jn 20,11-18
14 Kedd Tibor lKor 5,7-8 Jn 20,19-23
15 Szerda Tass 2Tim 8-13 Jn 20,24-31
16 Csütörtök Rudolf lKor 15,19-28 Jn 21,1-14
17 Péntek Enikő lKor 15,35-49 Jn 21,15-19
18 Szombat lima lKor 15,50-58 Jn 21,20-25

Quasi modo geniti -
Húsvét utáni 1. vasárnap - 1Pt 1.3

19 Vasárnap Kocsárd Zsolt 148,1-14 1Pt 1,3-9
20 Hétfő Tivadar lPt 1,22-25 Un 1,1-4
21 Kedd Csilla Róm 13,12-14 Un 1,5-10
22 Szerda Anzelm Un 2,1-6
23 Csütörtök Béla Mk 16,9-20 Un 2,7-11
24 Péntek György Jel 7,9-17 Un 2,12-17
25 Szombat , Márk Ézs 25,8-9 Un 2,18-29

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

26 Vasárnap Ervin Zsolt 55,1-24 lPt 2,21/b-25
27 Hétfő Arisztid 5Móz 18,15-19 Un 3,1-10
28 Kedd Valéria Mt 26,31-35 Un 3,11-18
29 Szerda Albertina Mt 18,10-14 Un 3,19-24
30 Csütörtök Katalin lPt 5,1-4 Un 4,1-6
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,
MAJUS

1 Péntek Fülöp, Jakab Zsid 13,12-16 lJn 4,7-16/a
2 Szombat Zsigmond ApCsel 20,17-38 lJn 4,16/b-21

Jubilate - Húsvét utáni 3. vasárnap - Zsolt 66,1
3 Vasárnap Irma Zsolt 66,1-20 1Pt 2,11-20
4 Hétfő Flórián lMóz 1,1-31 lJn 5,1-5
5 Kedd Gottfried Jób 38,31-38 lJn 5,6-12
6 Szerda Frida 2Kor 4,1-18 lJn 5,13-21
7 Csütörtök Gizella ApCsel 17,22-34 2Jn 1-6
8 Péntek Mihály Kol 1,15-18 2Jn 7-13
9 Szombat Gergely Kol 1,19-23/a 3Jn 1-15

Cantate - Húsvét utáni 4. vasárnap - Zsolt 98,1
10 Vasárnap Ármin Zsolt 98,1-9 Kol 3,12-17
II Hétfő Ferenc Jak 1,17-21 Jón 1,1-16
12 Kedd Pongrác ApCsel 16,23-34 Jón 2,1-11
13 Szerda Szervác Lk 19,37-40 Jón 3,1-10
14 Csütörtök Bonifác Mt 21,18-22 Jón 4,1-11
15 Péntek Zsófia lKor 2,6-10 Gal 1,1-9
16 Szombat Mózes lSám 16,14-23 Gal 1,10-24

Rogate - Húsvét utáni 5. vasárnap - Zsolt 66,20
17 Vasárnap Bánk Zsolt 95,1-11 1Tim 2,1-6/a
18 Hétfő Erik lKir 3,5-15 Gal 2,1-10
19 Kedd Buda Kol 4,1-6 Gal 2,11-21
20 Szerda Bernát, Felícia Lk 11,1-8 Gal 3,1-14
21 Csütörtök Konstantin Zsolt 68,1-21 ApCsel 1,3-11

(Mennybemente
ünnepe)

22 Péntek Júlia lKir 8,22-28 Gal 3,15-18
23 Szombat Dezső Dán 7,9-14 Gal 3,19-29

Exaudi - Húsvét utáni 6. vasárnap - Zsolt 27,7
24 Vasárnap Eszter Zsolt 68,25-36 Ef 3,14-21
25 Hétfő Orbán Ézs 41,8-14 Gal 4,1-7
26 Kedd Fülöp Lk 12,8-12 Gal 4,8-20
27 Szerda Helga lKor 2,12-16 Gal 4,21-31
28 Csütörtök Emil, Csanád 4Móz 20,2-12 Gal 5,1-15
29 Péntek Keve Zsid 11,32-40 Gal 5,16-26
30 Szombat Janka Ézs 41,17-20 Gal 6,1-18

Pünkösd - Zak 4,6
31 Pünkösdvas. Angéla Zsolt 97,1-12 ApCsel 2,1-8
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,
JUNIUS

1 Pünkösdhét. Tünde Zsolt 81,1-/7 1Kor 12,4-11
2 Kedd Anna ApCsel 2,22-39 Énekek 2,1-7
3 Szerda Ildikó ApCsel 10,34-43 Énekek 2,8-17
4 Csütörtök Kalocsa ApCsel 4,8-21 Énekek 4,9-5,1
5 Péntek Fatime ApCsel 4,23-31 Énekek 5,2-6,3
6 Szombat Norbert ApCsel 8,14-25 Énekek 8,1-7

Szentháromság ünnepe - Ézs 6,3

7 Vasárnap Róbert Zsolt 145,1-21 Róm 11,33-36
8 Hétfő Medárd 4Móz 6,22-27 Bír 1,1-3.17-21
9 Kedd Félix Péld 1,20-28 Bír 1,27-2,5

10 Szerda Margit 2Kor 13,11-13 Bír 2,6-23
II Csütörtök Barnabás Ézs 44,21-23 Bír 4,1-24
12 Péntek Virág lKor 12,1-6 Bír 5,1-31
13 Szombat Tóbiás lTim 3,16 Bír 6,1-10

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap - Lk 10,16

14 Vasárnap Vazul Zsolt 130,1-8 un 4,16/b-21
15 Hétfő Jolán 2Tim 3,14-17 Bír 6,11-24
16 Kedd Jusztin Jón 1,1-10 Bír 6,25-32
17 Szerda Laura Jón 2,1-11 Bír 6,33-40
18 Csütörtök Arnold Mt 9,35-10,7 Bír 7,1-15
19 Péntek Gyárfás Jer 15,10-21 Bír 7,16-8,3
20 Szombat Rafael Préd 12,1-8 Bír 8,22-35

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap - Mt 11,28

21 Vasárnap Alajos Zsolt 36,1-13 Ef 2,17-22
22 Hétfő Paulina Préd 4,17-5,6 Bír 9,1-6
23 Kedd Zoltán Mt 10,7-15 Bír 9,7-21
24 Szerda Iván ApCsel 19,1-7 Bír 9,50-57
25 Csütörtök Vilmos lKor 9,16-23 Bír 13,1-25
26 Péntek János, Pál Jón 3,1-10 Bír 14,1-20
27 Szombat László Jer 3,14-17 Bír 15,1-16,3

Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap - Lk 19,10

28 Vasárnap Levente Zsolt 143,1-11 1Tim 1,12-/7
29 Hétfő Péter, Pál Mt 9,1-8 Bír 16,4-22
30 Kedd Pál Bír 10,6-16 Bír 16,23-31
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,
JULIUS

1 Szerda Tibold Lk 15,11-24 Ruth 1,1-22
2 Csütörtök Ottokár Lk 19,1-10 Ruth 2,1-23
3 Péntek Kornél Jón 3,10-4,11 Ruth 3,1-18
4 Szombat Ulrik Ézs 43,22-28 Ruth 4,1-22

Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap - Gal 6,2

5 Vasárnap Emese Zsolt 41,1-14 Róm 14,10-13
6 Hétfő Ézsaiás Kol 3,12-17 Jn 4,1-14
7 Kedd Cirill 2Kor 2,5-11 Jn 4,15-26
8 Szerda Teréz Jak 3,13-18 Jn 4,27-38
9 Csütörtök Veronika lKor 11,20-32 Jn 4,39-42

10 Péntek Amália Róm 15,1-7 Jn 4,43-54
11 Szombat Lili Ézs 30,18-22 Jn 5,1-9/a

Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap - Ef 2,8

12 Vasárnap Izabella Zsolt 73,1-28 lKor 1,18-25
13 Hétfő Jenő Lk 14,25-33 Jn 5,9/b.18
14 Kedd Eörs Lk 9,51-56 Jn 5,19-30
15 Szerda Henrik 2Kor 8,10-15 Jn 5,31-40
16 Csütörtök Zalán lKir 19,19-21 Jn 5,41-47
17 Péntek Elek Lk 9,18-26 Jn 6,1-15
18 Szombat Frigyes Mt 19,27-30 Jn 6,16-21

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap - Ézs 43,1

19 Vasárnap Emilia Zsoft 120,1-7 Róm 6,3-8
20 Hétfő Illés lMóz7,1-12.21-22 Jn 6,22-40
21 Kedd Dániel 2Móz 14,8-9.15-31 Jn 6,41-51
22 Szerda Mária, ApCsel 8,26-39 Jn 6,52-59

Magdolna
23 Csütörtök Lenke lPt 2,2-10 Jn 6,60-65
24 Péntek Krisztina Kol 2,6-10.12-13 Jn 6,66-71
25 Szombat Jakab Jel 3,1-6 Jn 7,1-13

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap - Ef 2,19

26 Vasárnap Anna Zsolt 139,1-18.23-24 ApCsel 2,41-47
27 Hétfő Olga 2Móz 16,32-35/a Jn 7,14-24
28 Kedd Ince 2Móz 19,3-8 Jn 7,25-30
29 Szerda Márta Fil 2,1-4 Jn 7,31-39
30 Csütörtök Judit lKor 10,16-17 Jn 7,40-52
31 Péntek Oszkár Jel 7,9-17 Jn 7,53-8,11
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AUGUSZTUS
1 Szombat Péter 2Kor 5,1-9 Jn 8,12-20
Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap - Jn 5,8-9
2 Vasárnap Lehel Zsolt 48,1-15 Ef 5,8/b-14
3 Hétfő Csilla Róm 6,19-23 Jn 8,21-30
4 Kedd Domokos Mt 12,33-37 Jn 8,31-36
5 Szerda Vajk KoI3,1-11 Jn 8,37-45
6 Csütörtök Berta Mt 7,13-21 Jn 8,46-59
7 Péntek Ibolya lKor 6,9-14.18-20 Jn 9,1-12
8 Szombat László Fil 1,6-11 Jn 9,13-23

Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap - Lk 12,48
9 Vasárnap Emőd Zsolt 42,1-12 Fi/3,7-11

10 Hétfő Lőrinc lKir 3,16-28 Jn 9,24-34
II Kedd Tibor Péld 8,12-21 Jn 9,35-41
12 Szerda Klára lPt 4,7-11 Jn 10,1-10
13 Csütörtök Ipoly Ez 3,17-19 Jn 10,11-21
14 Péntek Özséb Jer 1,11-19 Jn 10,22-30
15 Szombat Mária Mt 7,24-27 Jn 10,31-42

Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap - Zsolt 33,12
16 Vasárnap Ábrahám Zsolt 59,1-18 Róm 11,25-32
17 Hétfő Anasztáz Róm 11,1-15 lKrón 10,1-14
18 Kedd Ilona lKor 10,1-13 lKrón 11,1-9
19 Szerda Huba lKir 21,1-16 lKrón 13,1-14
20 Csütörtök István kir. ün. Jer 16,14-17 1Krón 14,1-17
21 Péntek Sámuel JSir 1,1-2.22 lKrón

15,1-16.23-29
22 Szombat Menyhért Mt 23,34-39 lKrón 16,1-22

Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap - 1Pt 5,5
23 Vasárnap Farkas Zsolt 84,1-13 Ef 2,4-10
24 Hétfő Bertalan Mk 9,33-37 lKrón 16,23-43
25 Kedd Lajos lSám 17,38-51 lKrón 17,1-14
26 Szerda Róza Lk 7,1-10 lKrón 17,15-27
27 Csütörtök Szilárd ApCsel 12,18-25 lKrón 18,1-17
28 Péntek Ágoston Lk 22,24-30 lKrón 19,1-15
29 Szombat Lilla Ez 17,22-24 lKrón 19,16-20,8

Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap - Ézs 42,3
30 Vasárnap Róza Zsolt 37,1-20 ApCsel 9,1-9
31 Hétfő Erika Mk 8,22-26 lKrón 21,1-14
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SZEPTEMBER
1 Kedd Egyed ApCsel 14,8-18 1Krón 21,15-22,1
2 Szerda Rebeka ApCsel 3,1-10 1Krón 22,2-19
3 Csütörtök Hilda Jak 5,13-16 1Krón 28,1-13
4 Péntek Rozália Mk 5,22-43 1Krón 29,1-22
5 Szombat Viktor 1Kor3,9-15 2Krón 1,1-17

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap - Mt 25,40

6 Vasárnap Zakariás Zsolt 37,21-40 u« 4,7-12
7 Hétfő Regina 2Sám 9,1-11 2Krón 1,18-2,17
8 Kedd Mária Mk 12,41-44 2Krón 3,1-17
9 Szerda Ádám Mk 3,31-35 2Krón 5,1-14

10 Csütörtök Erik ApCsel 6,1-7 2Krón 6,1-21
11 Péntek Teodóra Ezs 58,7-12 2Krón 6,22-42
12 Szombat Szabolcs Jer 22,13-19 2Krón 7,1-10

Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap - Zsolt 103,2

13 Vasárnap Ludovika Zsolt 146,1-10 Róm 8,14-17
14 Hétfő Szerénke Ézs 40,15-26 2Krón 7,11-22
15 Kedd Enikő 1Tim 1,12-17 2Krón 9,1-12
16 Szerda Edit 1Thessz 1,2-10 2Krón 10,1-19
17 Csütörtök Hajnalka 3Móz 9,22-10,5 2Krón 12,1-16
18 Péntek Titusz Mk 1,40-45 2Krón 18,1-27
19 Szombat Vilma 2Thessz 2,13-17 2Krón 18,28-19,3

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

20 Vasárnap Csendike Zsolt 119,161-168 1Pt 5,5/c-11
21 Hétfő Máté Lk 12,22-32 2Krón 20,1-26
22 Kedd Móric 1Tim 6,6-11/a 2Krón 26,1-23.
23 Szerda Tekla ApCsel 27,21- 2Krón 28,1-15

26.33-37
24 Csütörtök Gellért Péld 30,5-9 2Krón 28,16-27
25 Péntek Kleofás 1Kor7,20-24 2Krón 34,1-7
26 Szombat Jusztina Lk 6,20-26 2Krón 34,8-21

Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap - 2Tim 1,10

27 Vasárnap Labore Zsolt 119,169-176 2Tim 1,7-10
28 Hétfő Vencel Mk 6,14-29 2Krón 34,22-33
29 Kedd Mihály Lk 10,17-20 2Krón 35,1-19
30 Szerda Jeromos Zsid 12,4-11 2Krón 35,20-27
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,OKTOBER
1 Csütörtök Malvin Jak 1,2-12 2Krón 36,1-10
2 Péntek Petra Zsid 10,35-39 2Krón 36,11-21
3 Szombat Helga Jak 5,9-11 2Krón 36,22-23

Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap - 1Jn 5,4
4 Vasárnap Ferenc Zsolt 65,1-14 Róm 10,9-17
5 Hétfő Aurél Zsid 11,1-7 Eszt 1,1-22
6 Kedd Brúnó lMóz 32,23-32 Eszt 2,1-18
7 Szerda Amália Mk 9,17-27 Eszt 2,19-3,6
8 Csütörtök Etelka Ézs 49,7-l3 Eszt 3,7-15
9 Péntek Dénes ApCsel 5,34-42 Eszt 4,1-17

10 Szombat Gedeon Zsid 11,23-31 Eszt 5,1-14

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap - 1Jn 4,21
11 Vasárnap Fenyőke Zsolt 54,1-9 Róm 14,17-19
12 Hétfő Miksa Mt 5,17-22 Eszt 6,1-l3
l3 Kedd Kálmán lTim 1,5-9/a Eszt 6,14-7,10
14 Szerda Helén Mt 5,23-26 Eszt 8,1-17
15 Csütörtök Teréz Jak 2,1-8 Eszt 9,1-19
16 Péntek Gál Mt 22,34-46 Eszt 9,20-28
17 Szombat Hedvig Mk 10,17-27 Eszt 9,29-10,3

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap - Jer 17,14
18 Vasárnap Lukács Zsolt 75,1-11 Ef 4,22-32
19 Hétfő Luciusz Mk 1,32-39 Jel 1,1-8
20 Kedd Irén Jer 17,12-17 Jel 1,9-20
21 Szerda Orsolya Mik 7,18-20 Jel 12,1-6
22 Csütörtök Előd 4Móz 12,1-15 Jel 12,7-12
23 Péntek Gyongyi 2Móz 15,22-27 Jel 12,13-18

(Nemzeti
ünnep)

24 Szombat Salamon Júd 20-25 Jel l3,1-1O

Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap - Mik 6,8
25 Vasárnap Blanka Zsolt 52,1-11 1Thessz 4,1-8
26 Hétfő Dömötör 5Móz 27,11-26 Jel l3,11-18
27 Kedd Szabina 2Móz 18,l3-27 Jel 14,1-5
28 Szerda Simon MaI2,l3-16 Jel 14,6-l3
29 Csütörtök Jenő Filem 1-22 Jel 14,14-20
30 Péntetk Farkas !Tim 5,4-8 Jel 15,1-4
31 Szombat Reformáció ü. Zsolt 46,2-8 Jel 15,5-8
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NOVEMBER
Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap - Róm 12,21

1 Vasárnap Marianna Zsolt 58,1-10 Ef 6,10-17
2 Hétfő Achilles Mt 15,1-11/a Jel 16,1-9
3 Kedd Győző 2Kor 10,1-6 Jel 16,10-16
4 Szerda Károly lMóz 13,7-18 Jel 16,17-21
5 Csütörtök Imre lKor 12,12-14.26-27 Jel 17,1-6
6 Péntek Lénárd Lk 22,31-38 Jel 17,7-14
7 Szombat Rezső 2Tim 4,5-8 Jel 17,15-18

Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap - 2Kor 6,2

8 Vasárnap Gottfried Zsolt 1,1-6 Róm 14,7-9
9 Hétfő Tivadar Lk 11,14-23 Jel 18,1-24

10 Kedd Réka Mt 24,15-28 Jel 19,1-10
II Szerda Márton Mt 24,29-35 Jel 19,11-21
12 Csütörtök Jónás Mt 24,36-42 Jel 20,1-10
13 Péntek Szaniszló Jer 18,1-10 Jel 20,11-15
14 Szombat KIementina Mt 24,43-51 Jel 21,1-8

Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap - 2Kor 5,10

15 Vasárnap Lipót Zsolt 50,1-23 Róm 8,18-23
16 Hétfő Ottmár Lk 19,11-28 Jel 21,9-14
17 Kedd Jenő lMóz 19,12-19 Jel 21,15-21
18 Szerda Ödön Lk 13,6-9 Jel 21,22-27
19 Csütörtök Erzsébet Lk 21,11-19 Jel 22,1-5
20 Péntek Jolán Jel 2,8-11 Jel 22,6-15
21 Szombat Olivér 2Kor 5,1-10 Jel 22,16-21

Szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnap - Lk 12,35

22 Vasárnap Cecília Zsolt 90,1-17 2Pt 3,8-14
23 Hétfő Kelemen Lk 12,42-48 Ézs 1,1-9
24 Kedd Emma Zsid 12,12-17 Ézs 1,10-20
25 Szerda Katalin Zsid 12,22-29 Ézs 2,1-5
26 Csütörtök Csongor Ez 43,1-7/a Ézs 3,1-15
27 Péntek Tünde lPt 4,12-19 Ézs 4,2-6
28 Szombat Stefánia 2Pt 3,3-13 Ézs 5,1-7

Ádvent 1. vasárnapja - Zak 9,9

29 Vasárnap Noé Zsolt 24,1-10 Jer 23,5-8
30 Hétfő András Lk 1,67-79 Ézs 5,8-24
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DECEMBER
1 Kedd Elza Mik 2,1-5.12-13 Ézs 6,1-13
2 Szerda Aranka lMóz 49,8-10 Ézs 7,1-9
3 Csütörtök OIívia Zsid 10,19-23 Ézs 7,10-17
4 Péntek Borbála Mt 23,34-39 Ézs 8,1-15
5 Szombat Vilma Jel 5,1-14 Ézs 8,16-22

Ádvent 2. vasárnapja - Lk 21,28

6 Vasárnap Miklós Zsolt 87,1-7 Mt 24,1-14
7 Hétfő Ambrus Zsid 6,9-12 Ézs 8,23-9,6
8 Kedd Mária Jel 2,1-7 Ézs 11,1-10
9 Szerda Emőke Jel 3,7-13 Ézs 12,1-6

10 Csütörtök Judit Mk 13,5-13 Ézs 14,1-23
11 Péntek Árpád Jel 3,14-22 Ézs 24,1-23
12 Szombat Gabriella Mt 24,1-14 Ézs 25,1-9

Ádvent 3. vasárnapja - Ézs 40,3.10

13 Vasárnap Luca Zsolt 33,1-22 Lk 3,}-14
14 Hétfő Szilárdka Lk 1,5-25 Ézs 26,1-6
15 Kedd Johanna Jel 3,1-6 Ézs 26,7-19
16 Szerda Etel Lk 3,1-14 Ézs 28,14-22
17 Csütörtök Lázár ApCsel 13,15-25 Ézs 29,17-24
18 Péntek Estike Mk 1,14-15 Ezs 30,1-17
19 Szombat Viola Lk 7,29-35 Ézs 32,1-20

Ádvent 4. vasárnapja - Fil 4,4-5

20 Vasárnap Csaba Zsolt 94,}-15 Lk 1,26-33
21 Hétfő Tamás 2Kor 1,18-22 Ézs 33,17-24
22 Kedd Zénó Jer 31,2-6.14 Ézs 35,1-10
23 Szerda Viktória lKrón Mt 1,1-17

17,15-20.23-27
24 Csütörtök Ádám, Éva Zsolt 2,1-12 2Sám

7,4-6.12-14/a
25 Péntek Karácsony 1. n. Zsolt 96,1-13 Mik 5,1-4/a
26 Szombat Karácsony 2. n. Zsolt 93,1-5 Jn 8,12-16

Karácsony utáni vasárnap - Lk 2,40
27 Vasárnap János Zsolt 98,1-9 Mt 2,13-18
28 Hétfő Kamilla Jel 12,1-6.13-17 Mt 3,1-12
29 Kedd Dávid Jn 3,16-21 Mt 3,13-17
30 Szerda Anikó !Jn 3,1-6 Mt 4,1-11
31 Csütörtök Szilveszter Zsolt 121,1-8 Ézs 30,15-17
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"EZERNYOLCSZÁZ-
NEGYVENNYOLC,
TE CSILLAG ... "

Alig néhány hónappal a márciusi történelmi események után, 1848
őszén, október vége és november közepe között Debrecenben írta Petőfi
Sándor ezt a versét. A szabadságharc évét a "népek hajnalcsillaga" útmu-
tató jeleként értékelte, amikor az "eltépett lánc, s eltört korona" feletti
öröm töltötte el egész Európát. 1998-ban, százötven évvel később már
részletes történelmi értékelésünk lehet arról, valóban messzire világító
csillag volt a márciusi ifjak tette.

Ez évi Naptárunk feleleveníti a dicső múltat, hogy hálával gondol-
junk azokra, akik életüket is hajlandók voltak odaáldozni hazánk sza-
badságáért. Büszkeséggel emlegethetjük, hogya magyar szabadságharc
hősei között sokan tartoztak evangélikus egyházunk hoz. Az évforduló
szolgáljon arra, hogy városainkban és falvainkban felkutatjuk a külön-
böző emlékeket. Gimnáziumaink közül kettő hordja Petőfi Sándor nevét,
Bonyhádon és Aszódon és a nyíregyházi gimnázium Kossuth Lajos nevét
viseli.Konfirmandusok, ifjúsági csoportok keressék meg temetőinkben a
szabadságharcos hősök sírjait és tegyék rendbe azokat. Életükről és mű-
ködésükről igyekezzenek adatokat gyűjteni, a gyülekezetek története szá-
mára feldolgozni. Az idei őszi Protestáns Napok témájához kapcsolódva
egyházi rendezvények, ünnepélyek anyaga lehet október végén mindaz,
amit felkutatunk,

Nagyszerűen kapcsolódik nemzeti kérdéseinkhez, a százötven éves
szabadságharchoz az ötven évvel ezelőtt, 1948. december 12-én az Egye-
sült Nemzetek Szervezete által elfogadott Emberi Jogok Nyilatkozatára
való emlékezés. Ennek előkészítésében jelentős részt vállaltak a külön-
böző egyházak és ökumenikus szervezetek képviselői.

17



Végülmég egy eseményt emeljünk ki az évfordulók közül. Az Egyhá-
zak Világtanácsa ötven évvel ezelőtt, 1948. augusztus 23-án alakult meg
Amszterdamban, Hollandiában. Szeptember 20-án emlékeznek meg az
egyházak világszerte a legátfogóbb ökumenikus szervezet félévszázad os
szolgálatáról. A jubileumi világgyűlés az afrikai Zimbabwe fővárosába,
Hararebe hívja az egyházak képviselőit. Öt évtized alatt ugyan megmutat-
kozott az is, hogy bár az ökumenikus közeledés a keresztyénség három
nagy ágának, a római katolikusoknak, a protestánsoknak és az ortodo-
xoknak az életében természetes szükségszerűség, a teológiai értékelés és
dialógus, valamint a gyakorlati együttműködés szervezésében az Egyhá-
zak Világtanácsa nem mindig találkozik a tagegyházak megelégedésével.

Évfordulókat és megemlékezéseket, nemzeti-egyházi és ökumenikus
jövőképet, mindazt, amit remélünk és emlegetünk, foglalja össze az 1998.
év igéje: "Testvéreim, éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett ti-
teket!" (Ef 5,2) Egyéni-családi, nemzeti-társadalmi összefüggésekben
úgy ér valamit az életünk, ha ezen a krisztusi úton teszünk lépéseket. Tisz-
telet és megbocsátás, áldozatvállalás ugyanúgy beletartozik a szeretetbe,
mint kisebb és nagyobb közösségünk életében a szabadság és felelősség-
vállalás megélése. Segítse erre életünket, gyülekezetünket, egyházaunkat
és népünket Krisztus szeretete!

D. Dr. Harmati Béla
püspök
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JEZUS DIALOGUSAI

"Jézus ezt mondta neki ... "

DIALÓGUSBAN
(BEVEZETÖ GONDOLATOK EGY SOROZAT ELÉ)

Nagyon egyszerű lenne a dialógus általános képletére gondolnunk. Van, aki
megszólít, és létezik valaki, akit meg lehet szólítani. Mindössze ennyire van szük-
ségünk ahhoz, hogy működjön a párbeszéd legalább két ember között. Ha azon-
ban gondolkodásunkhoz nem ezt a legegyszerűbb képletet használjuk csupán, ha-
mar elérkezünk korunk egyik legfájóbb problémájához: emberek egy jelentős
részepontosan ennek a dialógusnak a hiányától szenved. Még a minimumállapot
sem jut mindenkinek. Mit tehet az, akit senki sem akar meghallgatni? Hová for-
duljon gondjával, bajával vagy örömével? Nem véletlenül terjed olyan rohamos
gyorsasággal a különböző kommunikációs eszközökkel megvalósuló gépi (sok
esetben imitált) dialógus! Vannak, s tán mindig többen lesznek, akik ebbe mene-
külnek. Veleegyütt abba a tévhitbe, hogy pénzzel-technikával minden igényünket
kielégíthetjük. Pedig a beszélgetés igazi Íze, a valóságos párbeszéd semmiképpen
sem tartozhat ebbe a kategóriába. Egészséges dialóg us csak két érző és egymásra
figyelőember találkozásakor jön létre. A párbeszédnek mindig alapfeltétele ma-
rad az, hogy a másik közbeszólhat, megállít hat vagy éppen folytathatja a gondo-
lataimat.

Még mindig nagy érték a megszólítás!
Legizgalmasabb pillanataink közé tartoznak azok az alkalmak, amikor isme-

retlenemberek lépnek be az életünkbe. Hitünk is csak akkor fejlődik, ha mi is be-
lépünk idegenek életébe, és ha addig ismeretlen emberek közel kerülnek hozzánk.
Misszionáló egyház csak úgy létezik, ha Jézus mai dialógusa él benne. Mennyire
megszólító erejű a jelenlétünk mai világunkban? Egy-egy egyházi újság vagy
rádió- és televízióműsor milyen mértékben kelti fel az átlagos hallgató vagy néző
figyelmet?Felemeli-e még fejét valaki azt hallva, ahogy mi próbáljuk elindítani
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Isten üzenetét a ma élő emberekhez? Ezekre a kérdésekre gyorsan tudnánk vála-
szolni, de inkább ne tegyük! A mi küldetésünk is Isten ajándéka, ahogyan eleinké
is az volt. Inkább próbáljuk meg felfedezni azt a szomjúságot és éhséget, ami je-
len van körülöttünk! Sokan szeretnék, ha megszólítanák őket. Megszámlálhatat-
lanok azok a jelzések, amelyeket naponta érzékelhetünk magukba zárkózott em-
berek segélykiáltásaként. Jézus földi útja is tele volt ilyen kiáltásokkaí és jelzé-
sekkel. Emberek, akik a perifériára sodródtak, nyújtották ki kezüket vagy kiáltot-
tak a hozzájuk lehajló Jézusért. Nem szabad elfelejtenünk azt a tökéletesen kifi-
nomult látást és hallást, ahogyan Jézus észrevette, felfedezte a dialógusra vágyó
embereket. Rövid, drámai beszélgetések zajlottak le, ám ezek máig az igazi gyó-
gyító dialógus mintapéldái. Jézus élete gazdag dialógusokban. Sokkal többször
kellene felidéznünk önmagunk számára egy-egy jelenetet, kérdést és feleletet,
hogy ami dialógusaink is életképesek legyenek saját magunk környezetében.
Megszólításra váró emberek között nem több furcsa képződménynél az a keresz-
tyénség, amely gyámoltalan és csak önmagával foglalkozik. Fedezzük fel önma-
gunk számára a dialóg us értékét!
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A dialogus legfontosabb kelléke a kölcsönösség
Érdemes lenne egyszer egy statisztikát készíteni arról, hogy egy-egy gyüleke-

zetben ki mennyit beszél, kérdez vagy fejti ki a véleményét. Híres emberek tv-
szereplésének kiértékeléséhez hasonlóan el lehetne készíteni keresztyén közössé-
gek életének ilyen fajta értékelését is. Kit ne fárasztott volna egy-egy konferencia
ügyeletes felszólalója, vagy közegyházi fórumok örök beszélője? Fájdalmas el-
lentmondás, hogy párbeszédre kiéhezett korunk mennyit szenved a végeérhetetlen
monológoktóI. Számomra mindig hitébresztő és lélekemelő az európai kultúrától
kissé idegen, távoli keresztyén testvéreink istentiszteleti élete: kevés statikus elemet
őriznek meg az évszázadok hagyományából, de nagyon sok dinamikusat építenek
be a saját, ma élő kincseikből. Ki kellene mondanunk a problémákat, helyette el-
hallgatunk. Át kellene adnunk a minket lelkesítő élményeket, helyette melankó-
liába esünk. Fel kellene ráznunk a környezetünket az evangélium hírével, helyette
arra várunk, hogy minket ébresszenek fel, és velünk törődjenek a körülöttünk
élők. A kiküldött tanítványok csak kommunikációképes állapotban tudnak jézusi
utat bejárni! Ehhez elengedhetetlen a környezetünk iránti több érdeklődés és
nagyobb figyelem. Rá kell hangolódnunk a másik ember problémájára és kérdé-
sére. Kevesebbet kellene foglalkoznunk önmagunkkal. A krisztusi úton mindig iz-
galmasabb a szembejövő ember, mint mi magunk. Napjaink kihívása is pontosan
ez: képesek vagyunk-e erre a mentalitás váltásra. Akkor fordulnak felénk az em-
berek, ha mi is rájuk nézünk és velük törődünk. Akkor hallgatják meg prédi-
kációinkat és előadásainkat, ha bennük valóban a mai életkérdések kerülnek a fel-
színre. Elmenekülő és múltban bujdokló tanítványok nem képesek dialógus-
szituációt létrehozni ma. Egészséges kölcsönösségre van szükségünk ahhoz, hogy
embereket szólítsunk meg és emberek szólítsanak meg minket érdeklődésseI ésvá-
rakozással.

A szüntelen dialógus ad reménységet
Nagyszerű dolog, hogy az örök megszólítás és meghallgatás részesei lehe-

tünk. A Szentírás a szüntelen párbeszéd hatalmas tanúságtétele. Isten ma semis-
meri a hallgatást. Nincs befejezett és lezárt beszéd, Isten újra és újra keres minde-
gyikünket.



Milyen különleges eredmény ként értékeljük azt, amikor valaki minden külö-
nösebb vallásos nevelés nélkül egyszer csak elindul a keresztyén élet keresésének
útján. Úgy is fogalmazunk ilyen esetekben, hogy "mindenek ellenére" történik,
ami történik. Isten szava ma is így, "mindenek ellenére" szólal meg számunkra.
Minden gyengeségünk és konok bűnünk ellenére lehetőséget kapunk, hogy kérdé-
seinkkel és ügyeinkkel éppúgy, mint a régi zsoltáros, Isten színe elé lépjünk. Hogy
ez megtörténhessen és folyamatos párbeszéd maradjon, ahhoz többet kellene be-
szélnünk egymással és ennek alapján még többet Istennel. Aki csak önmagát viszi
állandóan Isten elé, annak előbb vagy utóbb üressé válik az imádsága. Eléri a mo-
nológ legszörnyűbb unaimát. Imádságainkat a széles, mély és szerteágazó dialó-
gus teszi elevenné és tartja életben. A dialógus vége mindig a szomorú mondat:
nincs több mondanivalóm számodra. A dialógus kezdete a felismerés: még ezt
sem tudtam elmondani neked, pedig ez nagyon fontos lenne ...

Töltsön meg minket a kérdés feszültsége ebben az évben, és tanuljunk inten-
zív módon a jézusi dialógus nagy pillanatai ból életet adó reménységet. Szó és be-
szélő, kérdés és feleletadó, kiáltó és meghallgató dinamikus közösségben élhessen
evangélikus gyülekezeteinkben.

Dr. Szabó Lajos

AZ INDULÁS DIALÓGUSA
... Evezz a mélyre ...
. . .de a te szavadra mégis kivetem a hálót ...

(Jézus és Péter, Lk 5,1-11)

Egyik legmegragadóbb történet az Újszövetségben.
Gyermekkorunkban megindító az éjszakai fáradtság eredménytelensége után

a nappali munka sikere. Ifjúságunk idején Simon Péter személye került előtérbe,
akit alkalmassá tesz a Mester a tanítványságra. Kérdezhetné valaki, melyik a
nagyobb csoda, halat fogni ott, ahol már lemondtak a halfogás esélyéről, vagy
pedig alkalmassá tenni valakit az evangélium szolgálatára?

Bárhova helyezzük a hangsúlyt Péter elhívása történetében, bizonyos, hogy
Jézus a tudósítás főszereplője. Lukács, az orvos, leírásában egyértelművé teszi:

1. Jézus szavának hatalma van. - Megrendítő kudarcélmény hajnali szürkü-
letébenszólítja meg Jézus Simont: Evezz a mélyre! Ha valaki számára rosszul kez-
dődött a nap, az Péter volt. Álmos és rosszkedvű órában talált rá a Mester. A halá-
szat minden fortélyát, a mesterség minden titkát, a háló kiemelésének fogásait jól
ismerte. Tudta, hogy nappal és a mély vízben semmit sem lehet fogni. Az éjszaka
csendje és a sekélyebb víz alkalmasabb az eredményes halászásra. Ezen a reggelen
megleptea különös felszólítás. Némi kétkedéssel a szívében mégis elindul munká-
ját folytatni, fáradtan, leverten és reménytelenül. Jézus szavának nem tudott el-
lenállni. Szíveés szakismerete tiltakozott, de Jézus felszólítása egyértelművé tette
döntését.
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Jézus szavának hatalma van - ma is. Ezen a jézusi szón áll vagy bukik éle-
tünk, üdvösségünk, az egyház holnapja, az emberiség jövője is. Ezért Jézus szavát
hirdetni és meghallani az egyetlen esélyünk a boldog életre. Ö maga ígéri: Boldo-
gok, akik hallgatják és megtartják az Igét.

2. Jézus cselekedetének ereje van. - Ha Simon meglepődött Jézus küldő
szaván, még inkább megrendült a szakadozó háló láttán. Nem kívánta a titkot
megfejteni, miként lehetséges a nagyszerű zsákmányt, tudomásul vette. Valamit
átélt Jézus cselekedetének erejéből. Nem időzött a megmagyarázhatatlan esemény
fölött, magába nézett. Emlékezett kételkedő, Jézus hatalmát kétségbevonó belső
gondolataira, titkos ellenkezést hordozó érzéseire. Belső önvizsgálata nem is vég-
ződhetett másként, mint azzal, hogy leborult Jézus előtt. Szavai jelezték, kettőjük
között minőségi különbség van. O, Simon - kétkedő, esendő, a Mestert igazán
nem is ismerő, szavának hatalmát kétségbevonó ember.

Jézus egészen más, úgy szól, mint akinek hatalma van, úgy cselekszik, mint
akiben az istenség teljessége rejtőzik.

Milyen ismeretünk van nekünk Jézusról? Kinek tartjuk Öt? Nagyszerű em-
bernek, kitűnő tanítónak, Isten legjobb magyarázójának, mély humanistának, a
kereszten szenvedett halálért tragikus hősnek, a követőiben tovább élő nagy Gon-
dolkodónak? Megannyi vélemény. Mindegyik elismerő, esetleg sajnálkozó.

Jézus azonban maga mutatja meg magát mindegyikünknek, aki Vele talál-
kozott.

Így ragyog fel hatalma és tisztasága, szavának ereje és személyének nagysága,
keresztjének titka és feltámadásának győzelme.

3. Jézus vétket oldozó szeretete új hivatást érlel. - A halászokat belső reme-
gés és félelem szorongatta. Átélték az isteni hatalom titokzatos megjelenését. Jé-
zus azonban magához hívó, befogadó mozdulattal küldi Pétert az emberek közé.
Jézus nem tökéletes embereket keres - valójában ilyenek nincsenek is - hanem
önmaguk korlátait ismerő, mulasztásai kat bevallani tudó, kételyeiket is kimon-
dani kész embereket híveI evangéliuma továbbadására. Péter akkor még nem sej-
tette, mennyire rövidzárlatos lesz a hite a főpap udvarában, s akkor még nem
tudta, hogy Mestere kész még tagadását is megérteni, s megbocsátani.

Az apostolok is tört lelkű, bukdácsoló emberek voltak, de húsvét és pünkösd
eseményének boldog átélésében megerősödött, "megkonfirmált" tanítványok
lettek, akik Isten országának követeiként töretlenül képviselték Jézust, az Urat.
Közülük többen - az egyháztörténet tanúsága szerint - a mártírhalált is vál-
lalták.

Jézus ma is különböző előéletű embereket szólít meg. Fiatalokat, akik bele-
keseredtek a mámor gyönyörébe, a szenvedélyek rabságába, életük kiúttalansá-
gába. Fiatal felnőtteket, akik második hivatásként kerülnek a nagy Váltóállító
munkájaként tanúságtevői közé. Aki megtapasztalta e szolgálat felemelő szépsé-
gét, gyönyörűséges örömét, az tudja, hogy e megbízatás boldog teljesítésének
egyetlen titka, a hivó-küldő Jézussal való felbonthatatlan kapcsolat.

Nem véletlenül mondta Urunk, hogy aki mindvégig kitart, azjut üdvösségre.

D. Szebik Imre
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AZ ÉRTETLENSÉG PILLANATA
NIKODÉMUS ÉJSZAKÁJA

A nagyapja lehetett volna. És az öregember jön a fiatalhoz, hogy hallgassa
őt. Nikodémus, a farizeus, Izrael népének tanult tanítója, a Nagytanács dúsgaz-
dag tagja jön ehhez a szegény, a különös erejű és szavú csodarabbihoz. Istentől
jött tanítónak sejti, megkeresi hát az éjszaka védettségében. Éjjel jön, amikor
nem láthatják. Amikor az ismerős és megszokott világot elnyeli az ismeretlen.
Amikor világosság kell, hogy utat találjunk.

Egyre fontosabbak számomra az evangélium mellékszereplői: ez az öregem-
ber is. Nikodémus, aki betéve tudta a Törvényelőírásait, akinek életét meghatá-
rozta vallásának elmélete és gyakorlata, akinek kész válaszai voltak az élet kérdé-
seire. S aki mégis fogékonnyá válik valami másra, valami szokatlanra és nagyra,
ami ebből a rendhagyó názáretiből árad.

Bámulom a nyitottságát - az öregember nyíltságát. Mert úgy tűnik, az idő
múlása elkoptat ja bennünk az újra való fogékonyságot. És különösen bámulom
benne a vallásos ember nyitottságát, mert úgy tűnik, hogy a hit dolgaiban még
inkább hajlamosak vagyunk az idővel megcsontosodni, a múltba zárkózni, a ha-
gyományokba kapaszkodni. Ezért bámulom ezt az öregembert, aki ősz fejjel is
meg tudja adni az esélyt Istennek az újra.

Újjá kell születnetek - mondja neki Jézus, és Nikodémus nem tudja hogyan
lehetséges ez. Mivel nem tudja, megkérdezi. Nem tesz úgy, mintha tudná, hogy
tekintélyét mentse, hiszen ő mégiscsak Izrael tanítója. Szeretem benne azt is, hogy
kérdez, és azt is, ahogyan kérdez. Vállalja kérdése képtelenségét: "Bemehet-e a
vénember anyja méhébe, hogy ismét megszülessen?"

Ám a kérdés nem egyszerűen a farizeus értetlenségét jelzi. Lehetetlensége
megmutatja, hogy Jézus igénye emberileg nézve képtelenség. Mert nem kép-
telenség-e azt várni, hogy öregember ként feladjunk egy vérünkké vált tradíciót,
amelyben már apáink és nagyapáink is nevelődtek? Nem képtelenség-e azt várni,
hogy Istenre ne úgy gondoljunk mint a legnagyobbra, akihez nagyszabású temp-
lom illik, kidolgozott liturgia, méltóságteljes főpapok és Nagytanács? S akihez
sehogyansem lehet arányos egy éhenkórász vándorprédikátor, akinek tanítványai
éhségükben kalászokat tépdesnek szombat napján ...

"Újonnan kell születnetek" - mondja Jézus újra. Első pillanatra talán úgy
tűnik, mintha elbeszélnének egymás mellett (hívják ezt jánosi iróniának is). Való-
jában igazi párbeszéd zajlik. Jézus fölveszi Nikodémus fonalát, és Izrael hitéből
kiindulva tanítja őt: - Tudjátok, hogy Isten a legnagyobb. Tudjátok, hogya
templomok temploma, az egeknek egei sem képesek Öt befogadni ... De Valóban
megengeditek-eneki, hogy a legnagyobb legyen? Megengeditek-e neki, hogy sza-
badon, s ha tetszik, szokatlanul cselekedjen, vagy meg akarjátok tiltani neki,
hogy újat kezdjen? Tudjátok, hogya ,Lélek, akár a szél, ott fúj, ahol akar.
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Tisztelitek-e szabadságát, vagy hagyományaitok ketrecébe akarjátok zárni?
Megengeditek-e a Mindenhatónak, hogy átlépjen a templomok templomain,
vagy akár az egeknek egein is? Megengeditek-e az Örökkévalónak, akit a minden-
ség Királyának neveztek, hogy ha neki úgy tetszik, az egyszerűben, a kicsiben,
a kiszolgáltatottban jöjjön hozzátok? Vagy inkább visszatuszkolnátok az egek
egeibe, megtiltanátok neki ezt a méltatlan látogatást, mert ez a közvetlenség, ez
az egyszerüség illetlen és zavaró? Mert ha az egek Ura ilyen alacsonyan jár, kényel-
metlenné lesznek magas székeitek, de ha odafent marad, ti is nyugodtan válogat-
hatjátok tovább a főhelyeket. Mert így a "fent" és a "lent" rendjét magára Is-
tenre vezetheti tek vissza: a magasság és a mélység a helyén van, s nektek persze
a magasság dukál. De ha a Magasságos alászáll a mélybe, fölfordul a világ, és
megbolydul a jó rend. Ha az Istentől jött tanító bűnösökkel eszik egy asztalnál,
kérdésessé lesz féltett tisztaságotok és elkülönülésetek. Jobban szeretitek hát
drága fekete köntöseiteket, amelyek elrejtik sziveteket, mint Isten világosságát,
amely leleplezi arcotokat.

"Újonnan kell születnetek" - mondja Jézus az öreg farizeusnak. Megcson-
tosodott teológiai sablonjaitoktól megszabadulva, nyitott és üres tenyérrel kell.vá-
rakoznotok Isten országára. Díszes saruitokat leoldva, mezítláb kell az Ö irgalmát
szólítanotok, ahogyan a paráznák és a vámszedők teszik. Bonyolult bölcsességek-
től elnehezült lélek helyett lelki szegényként kell szomjaznotok Atyátok igazságát.
Ahogyan a gyermekek várnak a szóra, sírók a vigasztalóra.

S amikor Nikodémus nem tudja, hogyan lehetséges ez, Jézus Isten Lelkét em-
líti. A szél zúgásáról beszél, amely nemcsak megkötözhetetlenül szabad, de el-
lenállhatatlanul erős is. Képes megeleveníteni a port, összegyűjteni és húsba öltöz-
tetni a megfakult csontokat. Akiről Nikodémus is énekel a zsoltárban a többi
farizeussal együtt: "Ha kiárasztod lelkedet, élet támad, és megújítod a földnek
színét."

Ebben az öregemberben mégis maradt valami a gyermekből. Szomjazik.
Várja a szót, várja, hogy az Istentől jött tanító tanítsa. S akárhogyan is szerepel-
teti őt János az evangéliumban, mégiscsak neki mondatja el Jézussal amondatot:
"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el
ne vesszen, hanem örök élete legyen."

És az öreg farizeusban nem maradt nyom nélkül az az éjszaka. Jézus perében
a Nagytanács előtt, szembeszállva a csoportnyomással, védelmébe veszi a kigú-
nyolt és arculvert Názáretit. S János emlékszik arra is, hogy a megfeszített temeté-
sére megdöbbentő súlyú, mintegy száz fontnyi, arannyal egyenértékű illatszert ho-
zott, hogy kenjék meg vele a halott tanító testét ... Mert a szél ott fújt, ahol akar,
hallod a zúgását, de nem tudod honnan jön, és hová megy ...

Kovácsné Tóth Márta
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AZ ALÁZAT EREJE
... Elmegyek és meggyógyítom ...
... Uram nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj ...

(Mt 8,5-13)

Kérések, válaszok. Kérdések, feleletek. A kettő között sokszor mélységes sza-
kadék tátong. Időben, tartalomban egyaránt.

Kérések. Belülről fakadó sóhajok, tiszta kívánságok, őszinte óhajok. Fele-
letre várnak. De, mintha válasz nélküli lenne a világ. Mintha nem ismerné a válasz
születésének szépségét. Mintha elveszítette volna érzékenységét a kérések iránt.
Válasznélküli világ, és bizony hiányzik a felelet. Nem lehet enélkül igazán tovább-
menni. Nem lehet fojtogató kérésekkel továbblépni. A kérés hiányt takar, a hiány
pedig bénít. Válasznélküli a világ, s válasznélküliségével korlátoz, megbénít.

Van olyan, aki próbálkozik: hát akkor gyártsunk válaszokat, mesterségesen.
Nem baj, hogy nem eredeti, nem valódi. Nem számít, hogy hamis. Az a lényeg,
hogy végre van valami, valami hiányt pótló, valami felelet.

Van olyan, aki nem kér ebből. Van olyan, aki inkább cipeli a kérdéseit a vég-
sőkig. Az igaziig. Van olyan, aki hiszi és reméli, hogya "válasznélkülinek" érzett
világban valahol mégis csak ott lapul a válasz.

A kapernaumi százados egykoron a kérésével az Igazinál keresett, a Valódi-
nál zörgetett. "Elmegyek, és meggyógyítom" - feleli Jézus. Indulása, mozdulata
a válasz. Elmegyek. Nem kívülről simítgat, tanácsolgat, hanem belép az éle-
tünkbe. Felvállalja a kéréseket, magára veszi a gondokat. Nem a megszokott, hét-
köznapi értelemben adja a választ, hanem személye, jelenléte formálódik válasz-
szá. Belép az életünkbe, és megszületnek a válaszok. Részévé válik az éle-
tünknek, és az összekuszálódott szálak kigubancolódnak, a görbe utak egyenessé
válnak, a meggörnyedtek felegyenesednek, a bénák járni tanulnak.

Elmegyek és meggyógyítom. Két mozdulat csupán, de születik belőle a har-
madik. Velünk marad, osztozik a sorsunkban. Ez az igazi válasz. Jézus mozdulata
mindig több, mint helyi orvoslás, pillanatnyi gyógyítás, mozdulata életre szóló
akar lenni. Miközben keressük a válaszokat életünk kisebb és nagyobb kérdéseire,
benne választ találunk a legfontosabbra, hogy hova tartozunk, hova tarthatunk.
És ez, csak ez ad értelmet minden kérésünknek, kérdésünknek, válaszra várá-
sunknak.

Kérni, kérdezni, válaszra várni egyféleképpen lehet. Választ találni egy mó-
don lehet. A felismerés ajándékával, a rádöbbenés csodájával. Valahogy így fogal-
mazhatunk: megtaláltam a választ, mert feltárult előttem.

"Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj" - mondja a százados. Szava
sejteni véli, feltárult előtte a válasz. Felismerte, kinél van a segítség, felismerte a
Segítő határtalanságát. Tudja elég egy szó csupán, egy mondat ...
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Felismerte az igazi Választ, s ez a pillanat, mintha választó pont is lenne egy-
ben. Mégsem olyan egyszerü minden, mégsem olyan természetes minden. Nem
születik magától a megoldás. Hiába vagyunk a célnál, amire várunk, elérhetetlen.
Hiába róttuk a lépéseket, hiába kutattunk, kerestünk a végsőkig, a küszöb elvá-
laszt, hiszen átléphetetlen.

Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Az alázat küszöbén születik ez a
mondat, ahol megszünik minden más. Távolodni látszik az idáig vezető nagy út,
eltörpüIni látszik az indító kérés, messzire kerül az egykoron útnak indító prob-
léma. Minden eltünik, csak a legfontosabbak maradnak. Jézus és a százados.
A Válasz és az ember.

Idáig eljutni, hogy minden személyes élethelyzetünk, problémánk, kapcsola-
tunk gyökeréig leássunk. Az alázat küszöbéig, hogy ne egyszerüen csak megoldá-
sok szülessenek a gondokra, hanem, hogy Vele találkozzunk.

Az alázat küszöbén válhat minden korábbi kérés, kérdés Isten- és hitkérdéssé.
Az alázat küszöbén válik minden válasz teljessé, istenivé.

Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Egy találkozás, amely mintha
nem válna teljessé. Egy kapcsolat, amely mintha nem bontakozna ki. Igazi para-
doxon ez. Miközben úgy tünik, nem válik teljessé a kapcsolat, bontakozik ki igazi
mélységben. "Csak szólj ... " - és születik a remény, a mégis, a bizalom.

Az alázat küszöbén megtörténik a csoda, megszületik a hit, eltünik a határ,
és mégiscsak részesévé válik sorsunknak az Élet Ura, hogy gyógyuljunk, hogy vá-
laszra találjunk.

Baranyayné Rohn Erzsébet

A KÍVÁNCSISÁG ÚTJA
JÉZUS ÉS A GAZDAG IFJÚ

Messziről futott, de már nem volt máshová futnia ... Nem is tudta pontosan,
hogy miért indult el. Talán ez a mindig visszatérő furcsa érzés, amitől hiába pró-
bált szabadulni, talán ez késztette rá.

Körülötte minden és mindenki arra biztatta, hogy gyüjtse, gyarapítsa [avait,
mert minél több mindene van, annál többet ér, annál tökéletesebb az élete. O hall-
gatva rájuk - és persze a magában felismert, ugyanezt súgó belső hangra -, igye-
kezett megszerezni mindent, melyek mostanra tökéletessé kellett volna hogy te-
gyék életét ... de nem tették azzá. Mert bármit is tesz, ez a titokzatos nyugtalanság
nem hagyja békén.

Amikor éppen örülnie kellene valaminek, akkor bukkan fel benne a szívbe-
markoló félelem: mi lesz ha elveszíti mindazt, amije van?; máskor meg sötét ko-
morsággal a hideg, ünneprontó és cinikus kérdés: mire jó ez az egész, ha egyszer
tényleg elveszitheti "kincseit"? Márpedig egyszer el fogja veszíteni ...
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Tudta, hogy ott bujkál benne egy legvégső, egy egészen alapvető kérdés,
melynek csupán felszínét jelentik ezek a kusza, nyugtalanságot adó érzések. Egy
kérdés, amely eddig nem fedte fel magát, amit nem tudott megfogalmazni, ami
mindeddig kimondhatatlan volt számára ...

Ezek a gondolatok kavarogtak fejében, amikor fáradtan, s most a futástól
is kimerülten a Mester lába elé roskadt.

Maga sem tudta, miben reménykedik. Talán csak abban, hogya Mester így
ismeretlenül is meghallgatja, hogy nem fordul el tőle ... ez is elég lenne de ta-
lán még szóra, válaszra is méltatja, hisz - úgy hallotta - Ö jó ember Vala-
hogy meg kellene szólítani, valahogy szavakba kellene önteni mindazt, ami gyötri
öt, de hogy kezdjen hozzá? ...

Aztán, ahogy a Mesterre nézett, hirtelen, egy pillanatra, mint amikor lámpa
fénye suhan át a sötét szobán, mintha világosabbá lett volna minden. A világos-
ságnak ebben a pillanatában megszólalt, de maga is meglepődött saját szavain:

- "Jó Mester, mit tegyek hogy elnyerjem az örök életet?"
· .. Örök életet ... hát most végre ki tudta mondani! Most végre sikerült meg-

fogni, szavakká formálni ... Hát ez lenne az a kérdés, ami álarcban lopakodva ott
bujkált benne, amit eddig úgy szeretett volna tisztán látni, de soha nem sikerült,
s ami most a Mester puszta jelenlététől letisztult, s maga számára is láthatóvá, ki-
mondhatóvá vált. Sőt most, hogy tudja a kérdést, talán a megoldást is jobban érti
majd.

- "Tudod a parancsolatokat ... " - A Mester válasza ismerősen csengett fü-
lében, hisz sokszor hallotta már ezeket a mondatokat. Ott voltak ezek az agyá-
ban, hisz tanították neki, ott voltak ezek lelkiismerete mélyén, s bár korántsem
érezte tökéletesnek azt, ahogyan ehhez igazodott, de azért mégiscsak igyekezett:

- "Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva ... - monda - de vala-
hogy így sem teljes az életem" - tette még hozzá, már csak gondolatban ...

Jézus figyelmesen hallgatta, s hosszasan nézte őt ...
Először egy kicsit megijedt, de aztán, ahogy a beteg ráhagyatkozik a gyó-

gyító kezekre, rábízta magát erre a szempárra. Érezte, hogy ez a tiszta, gyen-
géd, de határozott tekintetet lelke mélyéig hatol: nincs előtte titok, nincs előtte
zárt ajtó ... s most már olyan mély titkokat kutat, olyanokat, melyek önmaga szá-
mára is elérhetetlenek. Ugy érezte, megáll az idő, s most csak ketten vannak a
Mesterrel.

S aztán ... milyen különös: úgy tűnt neki, mintha a Mester mosolyogna rá ...
Igen, igen, már biztos volt benne: alig láthatóan, de mosolyog.

- "Egy valami még hiányzik belőled .. ." - szólalt meg Jézus.
· .. Szóval Ö tud róla! Ö látja! ... Eddig senkinek sem beszélt róla, és senki

sem vette észre rajta, eddig gondosan eltakarta, de Ö látja, Ö érti: bizony valami
fájdalmas hiányt hordoz magában ... Most hosszú idő óta először nem érezte azt,
hogy egyedül van bánatával és titkaival ebben a világban. Melegség öntötte el, s
örült, hogy rászánta magát erre az útra, hogy most itt van ... De hirtelen nagyot
dobbant a szíve:

- "Add el amid van, oszd szét mindenedet. .. aztán jöjj és kövess engem"
- hallotta.

· .. Ez most mellbevágta, erre nem számított, ettől egészen zavarba jött, s egy
pillanatra még az is átröppent az agyán, hogy a Mester mégsem értette meg őt ...
de érezte, hogy ez lehetetlen.
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Veszítseel mindazt, amije van? De hát pont ettől félt. Váljon meg mindattól,
amit eddig gyűjtött, aminek eddig élt? De hisz annyi mindent gyűjtött. Engedje
el mindazt, ami az övé, ami hozzá nőtt, ami már egy kicsit Öt magát is jelenti?
De hát mi marad akkor belőle? Minden bizonytalan lesz ... Ez lehetetlen, ezt ő

képtelen megtenni - hirtelen nagyon szomorú lett ... Maga sem tudta, meddig
töprenghetett, de amikor felpiIIantott, a Mester még mindig őt nézte, s bár arcán
még mindig ott bujkált a mosoly, mintha az Ö szemében is szomorúság tükröző-
dött volna ...

Elnehezült a szíve, nem tudta, mit mondjon, s most tényleg nem is tudott
semmit sem mondani, csak biccentett bocsánatkérően, aztán elindult.

Nehéz szívvel hagyta ott a Mestert. kemény beszéd az, amit hallott. Valami
olyan dolgot kellene tenni, amire ő egyszerű en képtelen. Egyszerűen fizikailag le-
hetetlen. Mintha egy tevét akarnának a tűn áthúzni - gondolta, s kínjában kese-
rűen nevetett. ..

Óvatosan hátranézett, és látta, hogy Jézus most a körülötte állókhoz beszél.
Eddig nem is vette észre őket, a tanítványokat: kicsit komikus társaság, ahogy ér-
tetlen arckifejezésükkel most Mesterüket hallgatják, bár ápolt, de azért alaposan
megviselt ruhájukban, otthontalanul, szegényen ... De van valamijük, ami neki
nincs - ezt most már világosan látta.

Nekik is valami különös dolgot mondhatott, mert a tanítványok értetlensé-
gük után hevesen tiltakozva faggatták Urukat.

A Mester válaszolt ... de - s ebben most nem volt egészen biztos - úgy tűnt,
hogy ezt már nem csak a tanítványok felé mondta, hanem - bár lehet, hogy ezt
csak ő látta így - mintha a távolból, a tanítványok válla fölött őrá is nézne, neki
is üzenne valamit ...

Már messze volt, nem hallotta a Mester szavait, de amikor újra hazafelé vette
az irányt, észrevette, hogy az a szorítás, melyet most érez, már egész más, mint
az eddig oly gyakran felbukkanó fojtó komorság. Most már tisztábban hallja sa-
ját szívének nyugtalan kérdését, s most már hallotta a választ is. Bár óriási, át-
ugorhatatlan falként emelkedett előtte a feladat: "Add el, amid van, oszd szét
mindenedet. ..", de Jézus szavai, arcának képe, mely most már szívébe vésve sut-
togja: "kövess engem", valami egészen új világnak életet, gyógyulást adó levegő-
jét hozták el hozzá ...

Majd csak lesz valami ezzel a fallal, majd csak lesz valami azzal a szegény
tevével - gondolta, s a remény első halvány mosolya jelent meg arcán ...

Sefcsik Zoltán
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A VESZTESÉG VÁDJA
VESZTESÉGEINK

"Szent vagy Urunk, és nagy a Te irgalmad, elítéled a bűnt, de megmented
a bűnösöket szeretett Fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden te-
remtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan
adjanak hálát Tenéked. Nekünk pedig lelki ételt és italt és örök életet is adtál a
Te szolgád, Jézus Krisztus által. .. "

Uram, ezt imádkozzuk mindig, amikor úrvacsorára készülünk. És hisszük is,
hogy valóban megörvendezteted minden teremtményedet. Hisszük, de nem lát-
juk. Uram, hol vagy, amikor emberek ezreit teszi tönkre az árvíz? Hol vagy, ami-
kor évek, évtizedek munkája semmivé lesz? Hol vagy, amikor kiegyensúlyozott
családi életek, szépen folyó hétköznapok egyszerre pokollá változnak körülöt-
tünk? Hol vagy, amikor az apa összecsuklik íróasztala mellett; amikor közleke-
dési baleset áldozata lesz? Hol vagy, amikor a gyermeket magával ragadja egy rej-
télyes betegség vagy valami őrült divat? Hol vagy, amikor a fiatal lányt
megerőszakolják? Adtál-e ételt és italt? Vajon tudunk-e őszinte szívvel, boldogan
hálát adni Neked?

Azt mondják sokan, bennünk, emberekben vagy. Hát ott vagy a járókelők-
ben, akik tétlenül nézik, hogy kemény bakancsokkal a cigány férfi arcát tapos-
sák? Ott vagy az orvosban, aki széttárja karját, s azt mondja: többet nem tehet-
tem? Ott vagy a lelkészben, aki egyik faluból rohan a másikba, s nem ér rá
beszélgetni a tétova hitű báránykákkal? Bennük vagy-e, akiről azt valljuk Gond-
viselő, Mindenható, Mindenütt Jelenlévő vagy? Uram, Te azt felelted Mártának:
"Feltámad a testvéred." S valóban életre keltetted. Olyan szép ez, olyan bátorító!
De mikor kapjuk vissza mi a veszteségeinket? Mikor tapasztalhatjuk meg isteni
hatalmadat, testközeli szeretetedet, gondviselő jelenlétedet életünkben?

Nem csodákat várunk - bár néha meg-megremeg a szívünk, milyen nagy
dolgokat tettél Galilea városaiban -, csak azt szeretnénk, ha néha beállnál a mi
csapatunkba, csak öt percre velünk küzdenéd ezt a nagy mérkőzést. Azt szeret-
nénk, ha terveinkre, vágyainkra áldást mondanál, s nem törné ketté azokat értel-
metlen, ártatlanul viselt szenvedés. Mert hitünkért, a Te országodért felvesszük,
Uram, a keresztet, és másokért is szívesen hozunk áldozatot, ha kell, de hogy ér-
telmetlenül vagy gonoszul elragadják tőlünk, amink van, azt nem bírjuk már el-
hordozni. Már-már a hitünk is töredezik. Uram, ments meg, mielőtt minden vesz-
teségünkkel együtt magunk is elvesznénk!

Gyermekem, azt kérded, hol vagyok. Pedig láttál engem, s felismertél a ke-
resztút fájdalmas állomásain. Tudod, hogy nem hatalommal építem országomat,
hanem a kereszt hordásával, amelyet értelmetlenül és gonoszul raktak rám. Tu-
dod, hogy ott vagyok a széttárt karú orvos fájdalmas sóhajtásában, s ott vagyok
a siető lelkész esti kínos önvizsgálatában. S ott vagyok a te töredezett hitedben is.
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Bencze András

Gyengének látsz - okod van rá. Magam is szenvedek veled, míg várom,
hátha mégis megtérnek hozzám azok, akik ma erősnek és gazdagnak hiszik ma-
gukat. Gyermekem, veszteségeidet fájlalod. Tudom, mindaz égetően hiányzik
neked, amit a sors, emberi gondatlanság vagy a bűn elragadott tőled. De az én
kezemből semmit nem tudnak kiragadni. Én őrzöm azokat, s kezemben bizton-
ságban vannak. És mikor országom végre teljességre jut, sokszorosan visszaka-
pod, ami a tiéd. Ne félj, mert bár most gyöngének látsz, mégis én tartom kezem-
ben életed, s mi hozzám tartozik, megmarad nálam örökké.

A KERESZT BESZÉLGETÉSE
AZ UTOLSÓ ESÉLY

Ha tekintetbe vesszük a körülményeket, akkor a legmegrázóbb és egyben a
legvigasztalóbb párbeszéd, amely valaha is elhangozhatott, Jézus és az egyik vele
együtt megfeszített lator között hangzott el. Ebben a kivégzési módban, a kereszt-
refeszítésben éppen az volt az embertelen, hogy nem okozott azonnali halált, ha-
nem a vég csak hosszú és gyötrelmes szenvedések után következett be. Így a megfe-
szített sokáig tudatánál lehetett, de el tudjuk képzelni, hogy gondolatai a
szenvedés és önmaga körül foroghattak, miközben keserű és vad indulatok forr-
tak szívében Istennel és emberekkel szemben. Ezért meglepő, hogy ebben apárbe-
szédben nem a panaszkodó vagy gyalázkodó hang válik uralkodóvá. Ehelyett az
egyiket, a gonosztevőt, az "egy szükséges dolog" foglalkoztatja, a másik pedig,
Jézus, most sem magával törődik, hanem odafigyel a mellette függőre, és arról
beszél neki, amire annak a leginkább szüksége van.

A párbeszéd közöttük a végletekig szikár, nélkülöz minden felesleges szót,
magyarázkodást. Azok közé a beszélgetések közé tartozik, amelyekben Jézusnak
nem kell helyreigazítania beszélgető társát, mert az a helyzetből és az események-
ből megértette Jézus szándékát, küldetését, és egyet is tudott érteni vele. A Jézus-
sal együtt megfeszítettek ugyanis nem voltak hétköznapi értelemben vett gonosz-
tevők. A megszálló római hatalom tekintette "latroknak" őket, a legtöbb zsidó
viszont hőst látott bennük, mert ha raboltak és gyilkoltak is, az elnyomókat gyen-
gítették vele. Így már érthetők a másik gonosztevő Jézust szidalmazó szavai. Ha
Jézus valóban a megígért Messiás, a Szabadító, akkor alkalmazzon ő is erőszakot
az ellenük erőszakot alkalmazókkal szemben, és szabadítsa meg őket a keresztről.
Társa azonban felismerte, hogy Jézust egészen más lelkület vezeti. Még az ellensé-
get sem gyűlöli, hanem szereti, és ezért nem enged meg magának velük szemben
semmi olyasmit, ami Isten törvényébe ütközik. Mivel csodával határos módon
megértette Jézust, kérése is olyasmit érintett, amivel Jézus teljes mértékben egyet-
értett, és teljesítését meg is ígérte.
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Ezt az embert ott, Jézus mellett a kereszten most már csak egyetlen kérdés
foglalkoztatja. Minden más, eddig számára életfontosságúnak tűnő gond elveszí-
tette jelentőségét. Míg társa még ebben a helyzetben is egérutat keres, haladékot
a földi életre, ő szemébe néz a közelgő halálnak, és vele szemben szeretne megbíz-
ható fogódzóra, reménységre találni. Ez a pillanat, amikor a halál ténye szá-
munkra személyesen kikerülhetetlen valósággá válik, egyszer elérkezik mindnyá-
junk számára. Nem segít ezen az sem, hogy nem akarunk gondolni reá. Az sem
volna Isten akarata szerint való, ha örökké csak a halálról huhognánk. A földi éle-
tünk is drága érték, megismételhetetlen alkalom a reánk bízott tennivalók elvég-
zésére, és ezért nem hitetlenség részünkről, ha még haladékot kérünk az ittmara-
dásra. Pál apostolnak levelei szerint legalább két ízben számolnia kellett azzal,
hogy ütött a végső órája, Csodák csodájára mégis életben maradt, mint ahogy ő

maga fogalmazta, hogy "életben maradok mindnyájatokkal a hitben való növeke-
désetekre és örörnötökre" (Fil 1,25), Van, amikor életünk és halálunk Ura azt kér-
dezi tőlünk: "Hová sietsz?" Egyszer azonban így fog hozzánk szólni: "Amikor
hívlak, ne habozz! Rendezd el dolgaidat, és bízd reám magad!"

Ez az ember halálos óráján a szintén haldokló Jézushoz fordul segítségért.
A 106. zsoltár 4. versének szavaival, a haldoklók imádságával fogalmazza meg ké-
rését: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljutsz királyságodba!" (Lk 23,42).
Itt a földön előbb-utóbb még az emlékezetünk is elenyészik. De még ha emleget-
nek is, mit használ az nekünk! Életet nem tud belénk lehelni. Egyedül az marad-
hat meg, akit Isten emlékezete őriz, és elevenít meg akkor, amikor akarja. De jó-e
az nekünk, ha Isten emlékezik reánk mindazzal együtt, amit elkövettünk? Ami-
kor Jézus megígéri, hogy a hozzá forduló kérését teljesíti, kimondatlanul is bűnei
bocsánatát nyújtja neki. Igen, ő úgy tud emlékezni, hogy egyúttal el tudjafeledni,
ami terhel minket. Nem késett el a lator ezzel a kéréssel? Hiszen nincs módja bűn-
bánatának őszinteségét bizonyítani, s amit lehet, jóvátenni! Ha mi halogatjuk a
megtérést, valóban elkéshetünk, de Jézusnak annyira fontosak vagyunk, hogy
megmentésünkre életünk utolsó pillanatáig van ideje.

Jézus különös és nehezen megfejthető ígéretet tesz a halállal szemközt nála
segítséget keresőnek: "Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsom-
ban" (Lk 23,43). A "paradicsom" vagy az "Éden kertje" az üdvözültek helye Jé-
zus kortársainak képzeletében (1. Lk 16,23 és 2Kor 12,4!), és ezt a lator is jól ért-
hette. Ami fejtörést okoz, az az időpont. Hiszen Jézus félreérthetetlenül haláluk
napjáról szól, holott ő csak harmadnapon fog feltámadni. Az eredeti görög szö-
veg többféle változata tanúskodik a különböző megoldási kísérletekről. Kegyes
kezek próbálták összhangba hozni Jézus kijelentését a végső dolgokról vallott ál-
talános felfogással. Én úgy gondolom, hogy kár az időpont kérdését feszegetni.
Ez annak, aki meghal, úgysem érdekes, mert a halál révén kilépett az idő folyarná-
ból is. Jézus ígéretében is másra kerül a hangsúly. Nemcsak arról tájékoztatja Jé-
zus, hogy hol lesz a halála után. A döntő, hogy vele lesz ott. Jézusért lesz helye
ott, és Jézus jelenléte fogja ezt a helyet a boldogság helyévé tenni. A halálba in-
duló pedig ezt úgy veheti, hogy mindebben haladék nélkül része lesz, mert minden
a Jézussal való közösségen múlik. Tőle pedig nem szakíthat el sem élet, sem halál.

Örkény István tette a kemény kijelentést: "A halál nem vitapartner!" Igaza
is van. Mert nem a halállal, hanem az Élet Fejedelmével kell megbeszélnünk el-
múlásunk nehéz és kikerülhetetlen kérdését.

Dr. Cserháti Sándor
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EGYHAZUNK 1848-BAN

KOSSUTH ÉS 1848

Másfél száz év óta Kossuth Lajos neve a legismertebb a világon a magyar tör-
ténelemből.

Népszerűsége - a szomszédos népek körét leszámítva - töretlen. Csak
Angliában több, mint 100könyvet és több ezer cikket szenteltek életének bemuta-
tására. A washingtoni Capitóliumban szobrot állítottak a tiszteletére, a demokrá-
cia egyik úttörőjének tekintik Öt az óceánon túl is.

Mi a magyarázata népszerűségének? Hogyan alakult ki a róla alkotott va-
rázslatos kép? E kérdésekre keresve a választ vaskos könyveket írtak neves történé-
szek. E rövid emlékezőben három olyan tulajdonságára szeretnék rávilágítani,
amelyek valósággal predesztinálták őt az 1848-as forradalmi vezérszerepre.

1. Kossuth az értékegyesitá
A XIX. század első felében hazánkban nagyszabású reformmozgalom bon-

takozott ki, melynek célja az elmaradott ország ipari, mezőgazdasági és politikai
átalakítása volt a korban uralkodó liberális eszmevilág alapján. Paradox módon
a nyugati mintátói eltérően nálunk nem a városi polgárok, hanem a földbirtokos
nemesek voltak a reformok előkészítői és megvalósítói: Széchenyi István, Kölcsey
Ferenc, Wesselényi Miklós.

A nemzeti érdekek idővel a Habsburg birodalmi érdekekkel szembe kerültek,
s ez vezetett el az 1848-49-es szabadságharchoz.

Kossuth Lajos, amikor bekerült az országos politikába, már rendelkezett vár-
megyei tapasztalatokkal. Jól tudta, hogy a magyar reformfolyamatok sikerei
alapvetően két pilléren nyugszanak: egyrészről a megfelelő társadalmi háttér, poli-
tikai erő támogatásán - a közép- és kisnemesek tömegei, elégedetlenségük a fen-
álló rendszerrel Kossuth számára a biztosítékot jelentette a reformok megvalósítá-
sában -, másrészről az ország lakosságának túlnyomó részét kitevő, a felvidéki
kolerajárvány során is ő általa jól megismert jobbágyság "felemelésén a nem-
zetbe", jogi, gazdasági emancipációjuk biztosításán a nemzet boldogulása érde-
kében. E két pillér anakronisztikus ellentétben áll egymással.

Kossuth felismerte, hogy az agyonterhelt jobbágyság, és az adómentességét
védő nemesség ellentétét csak akkor lehet kiküszöbölni, ha a kitűzött célokat kö-
zös, nemzeti ügynek tünteti föl.
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Felismerte, hogy a reformokat, a közteherviselést, a jogegyenlőséget csak ak-
kor lehet a magyar nemességgel elfogadtatni, ha azt a bécsi kormány ellen fordí-
tott "dacnak", nemzeti büszkeségnek mutatja be. A szuverenitást összekapcsolta
a progresszió gondolatával. Felhasználta a közép- és kisnemesség nacionalista
érzelmeit a reformok megvalósítására, áldozatkészségüket ősi jogaik, privilé-
giumaik megnyirbálására hazafias tettnek nevezte.

Kossuth eme érdekegyesítő politikája nagy támogatottságot eredményezett.
Bírta szinte az egész nemzet rokonszenvét. Ö a fontolva haladás helyett a gyors,
az egész társadalmat érintő változások híve tele volt tervekkel, határozottsággal.
Nem volt könnyű dolga, a nemesség megnyerésévei szinte a lehetetlenre vállal-
kozott.

Hunkár Antal veszprémi követ például "meghalni kész volt Kossuthért", de
mégis így nyilatkozott: "Száradjon el inkább a jobb karom, mintsem olyan tör-
vényt fogadjak el, mely a nemességtől elveszi ősi jogait, hogya megyegyűléseken
a pór nép is személyesen részt vehessen!"

S a magyar forradalmat Hunkár Antalok vezették.

II Kossuth, a zseniális szánok
Kossuth elbűvölő erejű szónok volt. Reményt nyújtott az elnyomottaknak,

büszkeséget öntött a nemesek szívébe. Maga sem tudott a nemzeti büszkeség zász-
lója alól kibújni, mint igazi romantikus alkat, igazi hazafi. Néhány szóval, "édes
zengésű hangjával" egy perc alatt több sikert ér el, mint bármelyik kortársa.

Ahogy Jókai írta: "Amerre ment, a hír villáma járt mindenütt előtte, s már
egy felzúgó tenger várt reá, férfiak tengere ... Sohasem ugyanazon beszédet
mondta el, mindig mást, mindig újat, amit a belső hév sugallott ajakára. A nép
sírt, mint ahogy sírnak az oroszlánok." Gondoljunk 1848. július ll-ki beszédére,
amikor az országgyűlés szónoklata hatására 200 ezer újoncot és 42 millió forintot
szavazott meg a hon védelmére.

Gondoljunk híres alföldi toborzókörútjára a pákozdi csata előtt. Ez a
toborzókörút alapozta meg Kossuth Lajos népmesei hősként, sőt már-már
"prófétaként" való tiszteletét. A debreceniek a "magyarok Mózesének" hív-
ták őt.

Ill. Kossuth a tettek embere
Kossuthnak sohasem volt ideje, kedve, képessége ahhoz, hogy megvonja sa-

ját tetteinek a mérlegét. Ellentétben a kor szokásával, naplót sem vezetett. Óriási
munkabírása révén folyamatosan a jövő alakításán fáradozott. A válságos pilla-
natokban azonnal a tettek mezejére lépett.

Amikor 1848. március elején megérkezett Pozsonyba a francia forradalom
híre, Kossuth 3-án rögtön felszólalt, javasolta a nemzeti kormány felállítását.
Nevét e beszéde után kapta szárnyára a világhír.

Az áprilisi törvények elfogadásában, a 31 törvénycikk megalkotásában is ve-
zető szerep jutott Kossuthnak. A minisztertanács döntése alapján ő volt az or-
szággyűlésben a kormány szószólója.

. Döntő szerep jutott neki Jellasics támadása után abban, hogy az ország a
fegyveres ellenállást vállalta. Mivel nyilvánvaló volt, hogy Jellasics mögött az ud-
var áll, az országgyűlés elbizonytalanodott, a kormány lemondott. Úgy tűnt, so-
kan a meghunyászkodást választanák.



Kossuth akkor még betegségéből is talpra állva megjelent a képviselőházban,
ahol épp felolvasták István nádor leiratát az országgyűlés feloszlatásáról, s (fel-
állva) mindenki megrökönyödésére ezt mondta: "A leirat törvénytelen ... Én, ki
Őfelsége által neveztettem ki ezen országnak miniszterévé, tagadom, hogy István
főhercegnek joga legyen ellenjegyzés nélkül parancsolni ezen országban ... "

Fellépésével az országos Honvédelmi Bizottmány megalakulásának útját
egyengette, amelynek, mint tudjuk, kormányzóságáig ő is tagja volt.

Kossuth közéleti pályafutásának tetőpontját a debreceni detronizációval,
kormányzóvá választásával érte el. A trónfosztással elsősorban az országgyűlés
soraiban szerveződő "békepárt" ellehetetlenítésére, valamint az európai népek
szimpátiájának megnyerésére törekedett.

Az európai nagypolitika azonban akkor már döntött Magyarország sorsáról,
a cári intervencióról. Kossuth emigráció ba vonult, s hosszú életének hátralévő
éveiben is megmaradt a "szabadság bajnokának", az elnyomott népek jogaiért
küzdő szabadsághős megtestesítőjének.

Kossuth az emigrációban vált igazán világhírűvé. Neve fogalom lett a nagyvi-
lágban. Noha nem volt ellentmondásoktói mentes a személyisége, méltán válha-
tott nemzeti öntudatunkban is a hazafiság a tettrekész, demokratikus gondolko-
dás példaképévé. Ma is úgy látjuk, hogy a kort, és annak szabadságvágyát,
igazságkeresését, romantikus elképzeléseit összességükben Kossuth egyénisége,
élete fejezi ki a legjobban. Múltja a nemességben gyökerezett, de tevékenysége,
szellemi öröksége egy szebb, igazságosabb jövő felé mutatott előre.

Máté Zoltán
Nyíregyháza

A SZABADSÁGHARC FŐVEZÉRE

Görgey Artúrt (1818-1916) a pesti forradalom híre nagy döntések közepette
találja. A prágai egyetem kiváló vegyészhallgatója elutasítva a lembergi egyetem
kémiai tanszékére való meghívást, 1848. március 30-án a prágai evangélikus temp-
lomban házasságot köt, s hazatér Magyarországra, családja toporci birtokára,
"magyarul jól megtanulni ". Itt fejezi be szakdolgozatát is a kókuszdióolaj szilárd
és folyékony zsírsavairól, mely hamarosan két német tudományos folyóiratban is
megjelenik. A vegytan nem hóbort vagy úri kedvtelés az ősi nemesi család sarja
számára, hanem az obsitos császári és királyi huszárfőhadnagy tudatosan választ
polgári pályát. Görgey ifjúkorától fogva inkább vonzódott édesanyja, Perczián
Erzsébet polgári rokonságához, különösen lelkészi pályára lépő unokatestvérével,
Kolbenheyer Mórral tartott fenn bensőséges kapcsolatot. Forradalmi lelkesedésé-
ben családi neve írásmódját is Görgeire változtatja, hogy csak halála előtt bé-
kéljen meg újra a hagyományos y-nal. Amikor már 1849 májusában Buda alatt
kormányküldöttség hozza számára az altábornagyi előléptetést és az állami kitün-
tetést, ezeket azzal hárítja el, hogy megelégszik azzal, ha a háború után a pesti
egyetemen a vegytan tanára lehet.
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Alig küldi el tudományos dolgozatát Prágába, már be is áll a szerveződő
honvédségbe. Sűrűn váltogatja állomáshelyeit, s gyorsan emelkedik a ranglétrán.
A feladat ugyanis temérdek, a rátermett ember azonban kevés. Görgey kiváló
szervezőkészsége így hamar kitűnik, s alig kezd bele valamibe, sürgősen fontosabb
posztra rendelik. Egy ideig a hazai lőszergyártás megteremtésén fáradozik (Kos-
suth már jövendő hadügyminiszterként emlegeti), de a felgyorsult események már
nem vegyészt, hanem katonát kívánnak, s Görgey nemzetőreivel szeptemberben
már a betörő horvátok előtt áll. Járőrei elfogják Zichy Ödön grófot, akinek hinta-
jából Jellasics kiáltványai kerülnek elő. Görgey haditörvényszéke a grófot áruló-
nak találja és halálra ítéli. A merész - ám kétségkívül jogos - ítélet felhívja a
figyelmet a fiatal tisztre, s meghozza számára az ezredesi előléptetést.

Ekkor már "fut Bécs felé Jellasics, a gyáva", csupán Roth és Philippovich
tábornokok hadoszlopa bolyong Tolna megyében, ahol "ötven huszár volt akkor
a szabadság". Október 7-én ezek a horvátok is leteszik a fegyvert Perczel Mór és
Görgey csapatai előtt. Az ozorai diadal kettejük közül elsősorban az utóbbi, s per-
sze az "ötven huszár", a tolnai népfelkelők érdeme. Perczel a győzelem előestéjén
még főbe akarta lövetni Görgeyt, mivel ez rámutatott feljebbvalója katonai téve-
déseire. "Az a szigorú bírálat, melynek saját cselekedeteimet is alá szoktam vetni,



feljogosít a mások tetteit is hasonló szigorral bírálni meg." - indokolta ekkor el-
járását alárendeltje. Ez az elv érvényesül egyébként Görgey 1851-benfogalmazott
emlékirataiban is, mely Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és
1849-bencímmel jelent meg (a legutóbb: Bp. 1988). A tábornok egyenes jellemére
vall az, ahogyan hibás döntéseit utólag önkritikusan elemzi, az viszont, hogy má-
sok gyengeségeit is kíméletlenül megnevezi, már kiváltságokat nem ismerő radi-
kalizmusának, tehetségéből eredő öntudatának, ugyanakkor elkötelezett haza-
fiságának tudható be.

Görgey első hadjáratának sikere, valamint Móga János tábornok schwechati
kudarca (október 30.) arra indítja a Honvédelmi Bizottmányt, hogya harmincé-
ves ezredes re bízza a feldunai sereg vezényletét. A nagy téli visszavonulás dacára
(pozsonytóI Pestig, majd a Szepességig) Görgey pályája már egyenesen, katonai
sikereken keresztül vezet a csúcsig, amit a nemzet számára az isaszegi győzelem,
neki személy szerint pedig a hadügyminiszteri kinevezés és az osztatlan népszerű-
ség jelentett. Hogyan ragadhatott Világos után folt ehhez a névhez? Ha a fővezér
1849 júliusában belehal Komáromnál szerzett koponyasérülésébe - elmélkedik
Katona Tamás történész (i. m. Bevezető 83-84.) -, akkor "a szaktudomány, iro-
dalom és közvélemény mára rég elfeledte volna már Görgey minden hibáját, nem
az áru ló jelzőt vetnénk oda gondolkodás nélkül a neve mellé, hanem tűzoszlop-
nak neveznénk, ahogy lángvörös zekéjében a hadsorok élén nyargal, és akkora lo-
vas szobra magasodna a komáromi csatatéren és a budai várban, hogya nyakunk
belefájdulna, ha fel akarnánk emelni tekintetünket egészen addig a szerencsétlen,
sebzett koponyáig. Ha az a gránátrepesz akkor csak egy centiméterrel mélyebbre
hatol, más árulót kellett volna találni - mert a szabadságharc akkor is vereséggel
végződött volna, és ebbe nagyon nehéz belenyugodni. Talán PerczeIt gyaláznánk
árulónak, hiszen örökösen engedetlenkedett, és elsőként akart Törökországba
menekülni. Vagy Dembinskit, hiszen valamennyi csatáját elvesztette. Vagy Klap-
kát, hiszen nem sikerült neki a negyvennyolcas alkotmányt biztosítania, amikor
feladta Komárom várát. De Görgey szívós volt, életben maradt, és megóvta tábor-
noktársait a meg nem érdemelt gyalázattól, a felelőtlenül odavetett gyalázó sza-
vaktóI."

Csepregi Zoltán

1848 MÁRCIUSA
A SOPRONI LÍCEUMBAN

Az ősi soproni líceum ifjúsága, jogászai, teológusai és gimnazistái körében
lelkes visszhangra és pártfogásra találtak azok a röpiratok és petíciók, amelyeket
előbb a pest-budai egyetemi ifjúság, majd a győri akadémia hallgatói, a pozsonyi
jogászok, a nagyváradi akadémiai ifjúság, sőt a pesti piarista gimnázium tanulói
is terjesztettek.

37



38

A március végétől május végéig tartó két hónapos diákforradalom során az
ifjúságnak két éles hangú röpirata látott napvilágot. Az első, "a sajtószabadság
20. napján", a soproni Kulcsár Nyomdában jelent meg. .Reformkivánatok: a sop-
roni evangélikus főiskola korében" CÍmmel.

Előzményeiről tudnunk kell, hogya diákság - 319 fő, ebből 12 teológus, a
többi tanárjelölt, jogász és gimnazista - az utolsó márciusi napokban már alig
látogatta az előadásokat, és a pápai iskolára hivatkozott, ahonnan a diákokat már
elbocsátották. A tanári testület tagjai - Hetyésy Lászlo igazgató, Halasy Károly,
Kleebatt Hermann, Müllner Mátyás, Szabó József, Sztrókay Ignác és Tatay Ist-
ván - nehezen tudtak úrrá lenni a helyzeten. A fizikaórán Szabó profesz-
szornál április 5-én már nem jelent meg egyetlen diák sem. A folyosón és az
üres tantermekben szervezkedtek, hogy reformjavaslataikat megbeszéljék, más
részük pedig, Müllner Mátyás professzorral az élen, akit a nemzetőrség kapi-
tányának választottak, őrjáratot szervezett, és az egyik osztályt "őrtanyává" ala-
kította.

Amikor Müllner értesült arról, hogy a diákok - két tanuló kivételével - a
hír szerint rendkívül éles hangú beadványt készítettek és azt nyomdába akarják
küldeni, egybehívta a hallgatókat és csillapítani igyekezett őket. Beszéde, amely
április 8-i kelettel "Felvilágosító jegyzések" CÍmen ugyancsak megjelent a nyom-
dában, bepillantást enged egy progresszív gondolkodású, de ugyanakkor higgadt
és bölcs pedagógus életszemléletébe.

A "Reformkívánatokat" az ifjúság megküldte a kultuszminisztériumnak,
Haubner Máté szuperintendensnek és az ország több tanintézetének. A pesti
evangélikus gimnázium igazgatója, a haladó szellemű Tavasi Lajos nagy örömmel
fogadta, felolvasta diákjainak és elrendelte, hogy egy héten át a falon kifüg-
gesszék. Hunfalvy Pál viszont azt állapította meg róla, hogy "ingyen se gondol-
juk, hogy anagy bajon úgy lehet segíteni, ha éretlen ifjak határozzák meg a ta-
nulmányok mennyiségét és minőségét, ha ők szabják meg a fegyelmet és a
rendtartást' '.

A soproni ifjúságot április 12-én és még másnap is fogadta a kerület püspöke,
Haubner Máté. Higgadtan meghallgatta a diákok iskolai panaszait. Úgy tűnt, az
lett a beszélgetés eredménye, hogy az ifjúság ígéretet tesz a rend helyreállítására.
Ezt azonban nem akarták írásba adni, mert még vártak a konvent válaszára. Ez
mérsékelt hangvételű volt ugyan, mégsem elégítette ki a diákokat, akik ezután egy
még kíméletlenebb hangú iratot vittek nyomdába, "Késő válasz a kora megtárna-
dásra" CÍmmel.

Nem maradt fenn emlékünk arról, miként fogadta a soproni konvent és a lí-
ceum tanári kara az elsőnél is keményebb, s bizony sértő és személyeskedő, forra-
dalmi hangú diákiratot. Azt azonban tudjuk, hogy az iskolai rend teljes felbom-
lása ezekben a hetekben országos jelenség volt, és a minisztérium hamar Ie is zárta
a tanévet.

A tanárok és az iskolai tanrendszer elleni kritikától függetlenül azonban mé-
gis a diákság alakította ki és irányította Sopron lakosságának hangulatát 1848 ta-
vaszán. Magyar és német nyelvű szónoklatokat mondtak István főherceg nádor
és Kossuth Lajos arcképei alatt az iskola virágokkal díszített kapujában. A szin-
házban a "Falusi lakodalom" című népszínművet adták elő, s a bevételt közcélra
ajánlották fel. Miközben fáklyásmenet vonult fel az iskola és a színház között, a
Nemzeti dalt szavalták. A győri "Hazánk" című lap áprilisi száma így ír róluk:



"Csak ezek bírták a város egyébként halovány színezetét életfrissé tenni ... A szív
tombol örömében, s a kitört érzetár éjfél felé kezde megszokott medrébe visszasi-
mulni."

Dr. Fabiny Tibor

HAUBNER MÁTÉ
PÁSZTORLEVELE

"A dunántúli Evangélikusok Superintendense egyházkerületi lelkészeinek és
iskolatanítóinak: ÜDVET!" Ezekkel a szavakkal kezdődött 150éve, 1848. decem-
ber 3-án Haubner Máté dunántúli püspök pásztorlevele a szabadságharc ügyében
és kérdésében. Érdemes volna az egészet idézni, elolvasni, tanulmányozni: hogyan
értékelte ezt a nagy küzdelmet a kortárs, a püspök. De a körlevél terjedelme nem
férne egy itteni cikk kereteibe. Ezért emlékeztetőül idézzünk belőle, emlékezzünk
írój ára, s értékeljük e püspöki körlevelet mai szemmel.

"Üdvözítő Urunk mondá: az igaz ügynek ellensége a jó vetés közé akkor hinti
konkolyát, mikor az emberek alusznak ... ezen szavaival kötelezettségünkké tette,
hogy akár hitfeleink közt, mint Anyaszentegyházunk hív lelkészei, akár honfitár-
saink közt mint Honunk jó polgárai, az igazság szent ügyét az incselkedő ellenség
maszlaga ellen éber őrködésünk általoltalmazni segítsük ...

· .. mindazt azon meggyőződésnél fogva kell eszközölnünk, miszerint jelen
szeplőtlen jellemű kormányunk nemes törekvései által édes Magyarhazánknak és
evangélmi Anyaszentegyházunknak legmagasabb érdekei annyira egybe vannak
olvadva, hogy azok kik hazánk ezen érdekeinek rosszakarói, evangélmi Anya-
szentegyházunknak sem lehetnek baráti ...

· .. mi a valódi czélja nemzeti kormányunk törekvéseinek? ... hogy a honnak
minden lakosit a törvény előtt magok kal egyenlőkké tegyék ők látták honunk
határai közt élő oláh, rácz, horvát, illyr testvéreink ... millióit ők látták kedves
Hazánkban a magyarok, németek, tótok közt is elsatnyult több százezreket ... ki-
mondották törvényben, hogy minden embernek jogában kell állnia, hogy em-
berré lehessen! ...

· .. a legutóbbi országgyűlésünkön alkotott és szentesített törvények szerint
honunkban 12millió jobbágy ember ezentúl nem robotol ... ötödöt, kilenczedet,
tizedet nem kénytelen adni ... kisebb és nagyobb kényuraságok szeszélyétől nem
függ ....

· .. Sokkal becsesebb mindezen félig anyagiaknál az a szellemi kincs, melyet
a gondolkodás, olvasás, szólás és sajtó felszabadítása által nyertünk ...

· .. mit feltételez nálunk nemzeti ügyeink további szerenesés kifejlődése? ...
Ha ellát juk magunkat azon nélkülözhetetlen kellékkel, mely bennünket legyőzhe-
tetlenné tesz. Mi ez? Egy szóval megmondom: a szeretet. Ha mi, kik e dicső Ma-
gyarország határai között lakunk, mindnyájan igazi résztvevő szívből egymást
testvéri szívvel öleljük, ez minket uraivá tesz ellenségünk dühének ...
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· .. Rajtunk háromszáz évek óta képtelen igazságtalanság követtetett el! Azon
temérdek zaklatásoknak, üldözéseknek, kínzásoknak, melyeket szegény apáink-
nak vallásukért kellett kiállniok, csak Isten a megmondhatója! ... De ... három-
száz éves bajunknak egy kiengesztelő törvény által egyszerre véget vetettek! ...

Fel tehát Testvérek! ne hagyjuk híveinket aludni nehogy eljövén az ellenség
konkolyt hintsen ... Isten és Haza! e kettő legyen imánk, beszédünk és eltökélé-
seink legkedvesebb tartalma! A Mindenható pedig, aki eddig csudaképen vezér-
lett bennünket a cselszövő ellenség ármányainak tömkelegén, maradjon velünk
határtalan irgalmasságával mind örökkön örökké! Ámen!

N. Győrött Advent első vasárnapján deczember 3.án, 1848
Haubner Máté sk. superintendens

Ki volt ez a szuperintendes, akinek talán neve sem ismerős? 1794. szeptember
19-én egy szűcsmester házában és családjában született Veszprémben. Hamar ki-
tűnt, hogy igen jóeszű. Veszprémben, Győrött és a soproni Líceumban tanult
érettségiig. Az akkori gyakorlatként házitanítói munkát vállalt, így járhatta be
Jénát és Bécset is. Ezután Sopronban tanár lett. Egy tisztelt tanárának leányát,
Seybold Lujzát vette feleségül, akivel békés-boldog házasságban éltek. Első gyüle-
kezete Szalonak volt, majd 1829-ben a györi gyülekezet hívta meg. Egyre ismer-
tebb és tiszteltebb lett, a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokban sok írása jelent
meg. 1846-ban választotta meg a Dunántúli Egyházkerület püspökéül. Izgalmas,
tartalmas és ígéretes évek voltak ezek: tárgyalások a kormánnyal, az egyházi unió
és a Gyámintézet kérdései kötötték le, míg el nem jött a mindennél fontosabb sza-
badságharc.

Pásztorlevele miatt 6 évi várfogságra ítélték. 2 hónapot ebből a pozsonyi lak-
tanyában töltött, ahol Matild lánya is vele volt, hogy könnyítsen édesapja sorsán.
Ezután másfél nehéz év következett Kufsteinben. Miután kerülete, Bauhofer
György és Mária Dorottya is közbenjártak, két év múltán szabadult.

Nagygeresdi szolgálata után Győrbe csak 1860-ban térhetett vissza országos
ünnepséggel, de ő már megtörve. 1865-ben "a kor és ínséges sorsa által megviselve
terhes kötelességeit úgy amint őmaga óhajtná, szeretett egyháza javára többé
nem teljesítheti" -lemondott. Innen csendben, visszavonultan élt, előbb két lá-
nyát, majd feleségét gyászolva fiánál, dr. Haubner Rezső jónevű soproni or-
vosnál.

Több emlékezést is érdemelne, legyen elég két megjegyzés. Az egyik: sorsát
olyan méltóságteljesen viselte, hogy nemcsak börtöntársai, hanem ellenségei is
tisztelték. A másik egy mondat tőle, amit rá is alkalmazhatunk: "Aki jó és jeles
tettek által jelöli meg életének nyomdokait, annak emlékoszlopra nem lesz szük-
sége, akinek pedig nincsen érdeme, annak az sem használ. Legjobb, legtartósabb
emlékeztető a valódi érdem."

Hogyan nézzük ezt a 48-aspásztorlevelet mai szemmel? Lehet, hogy vannak,
akik a konkolyról szóló példázat ilyen alkalmazását ma már idegennek érzik. Két-
ségtelen, hogy Haubner Máté korának, a felvilágosodásnak gyermeke volt, ez a
gondolkozás tükröződik levelében és nekünk távoli lehet.

De el kell mondani, hogy amikor "Anyaszentegyházról" és "Hazáról" szól,
a kettőt nem keveri össze. Jól tudja és érzékeli: két világ polgárai vagyunk. De
felróhatjuk-e neki, hogy 1848-ban, ebben a nagy évben a kettőt együtt látja? "Is-
ten és Haza e kettő legyen imánk ... " - mondja véleményem szerint mégis józa-
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nul. S igaza van abban is, hogy a haza és evangélikus egyházunk sorsa már akkor
összefonódott a terhek alatt és a szenvedésben is.

Azt is ilyen józan vonásnak látom, hogy nem egyszerűen az egyház ügyéről
szól. Jól látja a nemzetiségek sorsát, világosan szól a társadalmi feszültségekről,
s micsoda mai szavak: "minden embernek jogában kell állnia, hogy emberré le-
hessen!"

S bevallom, nekem a legjobban az tetszett, hogy pásztorlevelét végigolvasva,
nem találtam benne indulatot, tüzelést, fegyverre biztatást, de jelszavakat és frázi-
sokat sem. Azóta sok háborúban másfajta egyházi megnyilatkozások is el-
hangzottak. Haubner józanul szól, kiindulása és vezérfonala, ami visszatér
nála: "értsük meg!" Értsük meg, mi történt eddig és most, s ez felszabadít az ügy
mellé.

S végül: mi a "fegyvere"? A szeretet! A győzelem útja az összefogás, mondja
akkor, amikor ez bizony már súlyos kérdés volt!

A szabadságharc 150 éves évfordulóján érdemes a kortárs és püspök szavain
elgondolkozni. Oszinte és józan értékelés, amit ma is vállalni lehet, még egy 150
éves évfordulói beszéd alapjának is el tudnám képzelni. Egy püspöki körlevél,
amely 150 év múltán is tanulságos. S nemcsak a "cselszövő ellenség" ellen küzd,
hanem "jeles, nemzeti korrnányunk" célkitűzései ért is, nem annyira valami ellen,
mint inkább a szabadságért és egyenlőségért. Ez a küzdelem ezért nem bukhatott
el végleg.

Keveházi László

GYÜLEKEZETI
,
ENEK

NEMZETI ÜNNEPEN

Nemzeti ünnepeinket nem szabad kikapcsolnunk egyházi életünkből. Hálát
kell adnunk Istennek mindazért, amit történelmünkben adott, ahogyan hosszú
évszázadokon át vezetett. Kérnünk kell a segítségét a jelen gondjai között és a jövő
reménységeinek teljesüléséért. Mégis nehéz a helyzet ilyen ének megírásához,
mert igen nagy a kísértés, hogy Isten dicséretéhez, a hozzá intézett könyörgéshez
hazafiaskodó szólamok, elbizakodott büszkélkedés kapcsolódjék. Sajnos, meg
kell állapítanunk, hogy ilyen jellegű énekeink között a legtöbb kisebb-nagyobb
mértékben beleesik ebbe a hibába.

Március 15. forró hangulata Székács Józsefet is magával ragadta és meg-
írta ezt énekben. A helyzet változása miatt ez csak 1901-ben került énekes-
könyvbe.

Kovács Sándor professzor "Kis énekeskönyv" -ébe vette fel. Álljon itt most
ez az ének: .
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1. Isten! ki a szabadságra Örök jó s jog alapjára
Építéd országodat; S tűröd, hogya jó s gonoszság,
A jog és a jogtalanság Szüntelen harcoljanak:
Hála! Hála! Győzött a jó, győzött a jog, az igazság
S diadalmas a szabadság!

Dallam: Tündöklő hajnali csillag

2. Téged magasztal énekünk, Diadalt te adtál nekünk,
Hatalomnak Istene! Te szóltál a nép szavában
S elhamvadt saját hamvában Szabadságunk ellene!
Hála! Hála! Hogy rád ismert a király is s hű népével
Széked előtt együtt térdel.

3. Ki számot vetsz a világgal, Lásd ma is hő imádsággal
Járul hozzád nép s király! Forraszd össze szíveinket,
Áldd meg szent törekvéseinket, Hogy megszűnjön a viszály.
És a - partra Jusson a nép, a békesség szent fokánál.
A szabadság oszlopánál.

Bár szent törekvésünkről és a békesség szent fokáról szól ez az ének is, de érződik
belőle a hit és az öröm büszkélkedés nélkül. Hogy nép s király együtt járul Isten
elé, sajnos nem valósult meg.

A múlt században használt énekeskönyvekben (az 1805-ös dunántúli és az
1811-esgyőri) a királyért könyörgő énekek vannak. A győriben van egy a hazasze-
retetről. Ezek mind a racionalizmus termékei, s már csak ezért sem használha-
tók ma.

A régi békéscsabai énekeskönyv 1847-1931 között egyre szaporodó ének-
számmal jelent meg. Az 190I-esben 6 ének van István király ünnepére. Köztük
Karsay Sándornak a dunántúli 1911-esbeis felvett éneke és Haan Lajos éneke. Ki-
emelkedik közülük Haan Lajosé.

l. Hazánknak nagy Istene, Halld meg kérelmünket,
Tehozzád, ó szent Atyánk, Emeljük szívünket.

2. Áldozatként száll feléd Kebleink imája,
Boldog, áldott, nagy legyen A magyar hazája.

3. Annyi vész s ború után Küldj derüt egére,
Áldásid legjobbikát, Áraszd nemzetére.

4. Nép s vezetők éljenek Benne békességben,
S kiket nyelv s hit választ el, Lelki egyességben.

5. Lakóira egedből Árassz boldogságot,
Hol még lelki éj vagyon, Gyújts világosságot.

6. Ipar s józan műveltség Köztük virágozzék,
Szíveinkben szent neved Félelme lakozzék.

7. Nyomort, hadat, ínséget Távoztass el tőlünk,
S ha ránk méred azokat, Add békével tűrnünk.

8. Áldva kérünk tégedet, Halld meg szent imánkat,
Ó, népek nagy Istene, Boldogítsd hazánkat.
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A dunántúli próbafüzetekben a királyért 4, nemzeti ünnepre 6 ének van (ez
utóbbiakból5 került be az 1911-esénekeskönyvbe). 1944-ben már csak 3, 1982-ben
már csak egy maradt benn, Gyurátz Ferencé, amelyik tényleg kiemelkedik a nem-
zeti ünnepre írt, nem egyszer csak hangzatos, hazafiaskodó versek közül, Mostani
énekeskönyvünkben Bodrog Miklósnak van még a "Hazaszeretet" cím alatt szép
éneke.

Az 1911-esénekeskönyvben március 15-re Sántha Károly éneke van meg. Ez
még az 1955-ös kiadásban is benne van. A mostani ból már joggal kimaradt. Már-
cius 15. ünnepünk, de nem szent. A vértanúk emléke sem szent. Egyházi haszná-
latban szent csak az lehet, ami Istennel kapcsolatos. Minden más lehet drága, fe-
ledhetetlen, de nem szent.

Az 1901-esdebreceni és az 1913-as nyíregyházi énekeskönyvekben nincs ilyen
jellegű ének. A századforuló körül és után megjelent sok kisebb énekfüzet pedig
nem gyülekezeti, hanem iskolai és belmissziói céllal készült.

Az 1937-es szarvasi énekeskönyv nemzeti ünnepre közöl egy Margócsy
József-verset (nem egyházi ének), egy Haan Lajos-, egy Gyurátz Ferenc-, egy Kar-
say Sándor-, egy Horváth Sándor-éneket, és Zsello Lajos nevén az előbb idézett
Haan Lajos-éneket. A március 15-i Sántha Károly-éneket, egy G. S. szerzőtől
származó okt. 6-ra írt, énekeskönyvbe nem való versezetet, egy irrendenta beállí-
tású Vietórisz-éneket.

Összegezve az eddigieket, bizony azt kell megállapítanunk, hogy költőink
még adósak a tartalmas, március 15-i egyházi énekkel. Kérjük őket, pótolják ezt
a hiányt, hogy a húsz év múlva esedékes új énekeskönyvben már legyen ilyen!

Kiss János
Kapo\cs
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.. , .."
OTVEN EVE TORTENT

A REND ÉS A SZÍV PÁSZTORA
ÖTVEN ÉVE IKTATTÁK BE D. SZABÓ JÓZSEF PÜSPÖ KÖT

Balassagyarmaton - 50 évvel ezelőtt -, 1948. március 18-án a Dunáninneni
Evangélikus Egyházkerület rendes közgyűlésének keretében D. Kapi Béla, az
Egyetemes Közgyűlés egyházi elnöke iktatta be püspöki tisztébe Szabo Józseflel-
készt. Az iktatáson részt vett a püspöki kar, az egyetemes és kerületi felügyelők,
de ott volt Mihályfi Ernő tárca nélküli miniszter, Mihalovics Samu béri lelkész fia
is. Három nap múlva megtörtént az egyházközségi beiktatás is. A gyarmatiak sze-
retettel fogadták.

Nyugdíjas évei alatt többször megfordult Gyarmaton, Csesztvén és Alsó-
sztregován Madách-kutatásai során. A nyolcvanas évek elején - gyarmati szolgá-
latom kezdetén - a gyülekezet múltjáról beszélgetve azzal a kéréssel állt elő, hogy
engedjem meg betekinteni az éléskamrába. Megállt, körülnézett és elérzékenyült.
Tudod - mondta -, amikor ide kerültünk, akkor ez a spájz tele volt hordva élel-
miszerrel, sonkával, kolbásszal, liszttel stb. - így fogadtak. Abban az időben az
evangélizációkra érkezőknek élelmiszert (burgonyát, lisztet, tojást stb.) kellett
hozniok, hogyafogadó gyülekezetekben főtt ételt lehessen főzni.

A győri gyülekezet elnöksége a többi között ezt írta a gyarmati gyülekezet-
nek: "Kérjük a Mindenhatót, áldja meg szeretett volt lelkipásztorunk balassa-
gyarmati szolgálatát is drága lelki gyümölcsökkel .... Bizonyosak vagyunk ab-
ban, hogy kristálytiszta evangélium hirdetésével, izzig-vérig magyar igehirdető
készségével Isten megáldja a balassagyarmati gyülekezetet is ... "

Kemenesaljai parasztcsalád gyermekeként látta meg a napvilágot. Életének
főbb eseményeit többször publikálták már tisztelői. A soproni Líceumban és Teo-
lógián készült fel a lelkészi szolgálatra. Kapi Béla püspök szenteli lelkésszé Szom-
bathelyen és Győrött kezdte meg lelkészi munkáját, ahol 46 éves koráig szolgált,
a Harangszó hetilapot is szerkesztve, Szóval és tollal harcolt az evangélium igazsá-
gáért, győzelméért. Ezt a harcot súlyozta az 40-es évek végének kommunista dik-
tatúrája, püspöki szolgálatának kezdetén. Fél évszázad távlatából nézve az a kér-
dés elsődlegesen, hogy milyen egyházkormányzó volt Szabó József.
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Testvérként érkezett Nógrádba és így is szólította meg - tegezve - kollégáit
első püspöki körlevelében. "Szolgálatomat kozieiek - veletek Isten nevében
megkezdem. Nem magamért, az ügyért kérlek, segítsetek. Rendszeres közbenjáró
imádsággal, vállvetve munkával. Szeretet, bizalmat csak cserébe kérek .

. . .A lelkészi szolgálat egységes, s csak elágaztatásai vannak: segédlelkésztől
püspökig, de mindegyik lelkész .... Ez az értelmezés kizárja szolgálatomból a dik-
tatúrát, csak a prim us inter pares (első az egyenlők között) elvét hagyja meg, ezt
is a munkaközösség értelmében.

Ehhez tartom magamat. Kérlek benneteket ... , .. .figyelmeztessetek, ha erről
a vonalról a hatalomvágy kilendítene ...

Első korlevelemmel két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Igen fontosnak tar-
tom az egyházban a tiszta tant és a lelkész állandó teológiai onképzését ... "

Hangsúlyozza továbbá a fegyelmet, amelyet belülről fakadóan kell megélni.
Ehhez szükséges a megújulás, amelynek jó medre az evangélizáció, Erről és a saj-
tómunkáról jelentést kér a gyülekezetektől. Körlevelei végén könyveket ajánl, és
rendszerint egyetemes egyháztörténetünk kiemelkedő személyeitől, hitvallási ira-
tokból stb. idézve foglalja össze körlevelei lényegét, olykor intelmeit. Első körle-
vele végén "Az egyházi szolgák életének, tisztének és tisztességes magatartásának
Regulái"-ból idéz:" ... Tanétásban a minister fő matériája légyen, hogy az hallga-
tók bünénekfeddését el ne mulassza. Az, ki elmulatja az vétkek feddését, ugyanaz
vétek szerint büntettetik az Ecclésiai székben ... "

Hatodik körlevele végén például (1948. aug. 5.) háromszáz esztendős evangé-
likus kánonokból idéz: "Az a tunya és hivalkodó prédikátor pedig, az ki csak va-
sárnap vészen könyvet kezébe, az több napokon pedig haszontalan ... ha egy-
kétszer megintvén jobbá nem lészen: tisztétől megfosztassék. Mert szükséges,
hogy az prédikátor minél többet és minél jobban prédikáljon és ezzel édesgesse
híveit az Isten dolgaihoz ... "

A gyarmati gyülekezetben bíróságot hozott létre. A fegyelmezés joga a Bib-
lián, a hitvallási iratokon és az egyházi törvényeken nyugszik. A szankciók legsú-
lyosabbikában a vétkeikben megrögzötteknek kilátásba helyezi a bíróság az úrva-
csorától való eltiltást is. Az egyházkerületben rendszabályok alkalmazása nem a
lelkészek ellen, hanem értük van, mert ez időt, munkát és költséget kímél.

Az Egyezmény aláírásával (1948. dec. 14.) új helyzet állt elő, amelyet az Új
Harangszó hetilapunk pontonként magyarázott. Ezt ajánlja Szabó püspök is a
lelkészeknek híveik tájékoztatási segédanyagaként. Az Egyezménytől a békés egy-
házi szolgálat lehetőségét remélte. "Az Egyezmény ránk vonatkozó kotelezesei-
nek becsületes meg tartása felhatalmaz arra, hogy az Egyezmény adta joggal vi-
szont nyugodtan éljünk."

Fájóan, de szépen búcsúzik évszázados iskoláinktól, az osztatlan népiskolák-
tói a felsőfokú intézményekig bezáróan. Ezek mind a .Jcultúra csarnokai" voltak,
ahol" ... századokon keresztül nemzedékek seregét oktatták hitünk igazságai-
ban, a tudományokban, s nevelték fel egyházunk és hazánk számára ... "

Ezen nehéz időszakban mindig úgy nyilatkozik meg hivatalosan, mint aki
tudja - génjeiben hordozva az átörökölt túlélést - nem fogott ki rajtunk tatár,
török, német, így a jelen is csak átmenet. Valóban a "túlélés" józan realistája
volt. Természetesen ő is "elvesztette türelmét" néha. Egy alkalommal a gyarmati
parókai ősfái alá vitte ki a megyei elvtársakat, akik nem akarták kiengedni Nóg-
rádból a püspök mintegy nyolcezer darabos Madách-retikva gyűjteményét. Ki-
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hordom a gyűjteményt a fák alá és meggyújtom - mondta a meglepődött küldöt-
teknek -, s önök csak egyet tehetnek: nézik a lángokat. Így került 1993-ban a
nyugdíjas Szabó püspök vissza Győrbe, a gyűjtemény pedig a Xantus János mú-
zeumba, ahol tudományos munkatársként tovább gondozta és gyarapította.

Szabó püspökre az utókor, de életében is nem kevesen, Madách-kutató,
Tragédia-szerelmese stb. címkéket aggatták. Valóban püspöki szolgálata kény-
szerű befejezése után felerősödtek Madáchcsal kapcsolatos kutatásai, relikviák
gyűjtése, a Tragédia gondozása, idegen nyelvű fordításainak felderítése, össze-
gyűjtése sokat jelentettek számára. Jól emlékszem, gyermeki örömmel újságoita
egyik pesti aukcióról jövet Gyarmaton, miként szerezte meg Madách Lan/virágok
című első verseskötetének egy példányát a győri múzeum számára. Ekkor már
nem is fájt neki annyira, hogy Balassagyarmat nem hozott áldozatot a gyűjterné-
nyért, megtette ezt helyette Győr örömmel.

Mindezek felett és elsőrendben ő lelkész-püspök volt és maradt haláláig. Az
1952. február 5-én kezdődő zsinatot követően négy nap múlva lemond püspöki
tisztéről, amelyet február 18-án az egyházkerületi presbitérium elfogadott. Nyil-
vánvalóan oka volt rá, hogy öt hónappal korábban megvált szolgálatától, ugyanis
csak július JO-énalakult meg az Északi Egyházkerület. Az akkori társadalmi fo-
lyamatokban Szabó József személye nem illett bele a politikai diktatúra összké-
pébe. Félreállították.

Nem volt többé határozott, melegszívű pásztora a kerületnek, aki a lelkésze-
ket és agyülekezeteket pásztorleveleken keresztül tanította, eligazította, vigasz-
talta. Nógrádban csakúgy, mint korábban Kemenesalján az egyszerű hívő pa-
rasztcsaládok közegében oldódott, relaxálódott és szemlátomást gyógyultak
nyilvánvaló sebei. Ezek között igen fájdalmas volt aGyarmaton épülő püspöki
székház 1953-ban történő államosítása. Az államosítási törvény hatálya alá nem
esett az elkezdett építkezés. A püspök a városi Tanácstói a Legfelsőbb Ügyészségig
elment beadványaival, de még válaszra sem méltatták.

Negyedszázados gyarmati szolgálatáért a hálátlan város megkövette, lakást
nem adtak neki 1973-ban gyűjteményéért, de most egy egész utcát neveztek el
róla. Az egyház kormányzó püspöknek megkésve bár, de halála előtt Teológiánk
tiszteletbeli teológiai doktori oklevelet nyújtott át győri otthonában. Az elvett
püspöki székház helyett szebbet és nagyobbat építünk. Fél évszázaddal püspökké
szentelése után mi is felszenteljük az új épületet, talán ezzel egy kicsit neki is adó-
zunk.

Hát igen. Isten malmai ... Isten útjai ... Rohan az idő, már II éve, október
végén hatalmas tömeg kísérte utolsó útjára. Mi, gyarmatiak, nógrádiak "Nékem
az élet Krisztus ... " páli igével búcsúzunk tőle a győri temetőben.

Kalácska Béla
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AZ ORDASS-PER
SAJTÓVISSZHANGJA

Az Ordass-per a letartóztatástói az ítélethozatalig, 1948. szept. 8.-okt.
l-jéig tartott, de fontos az előzményekre és a következményekre is utalni.' A per
sajtóvisszhangja, az újságcikkek hangvétele elevenen tanúskodik az egyházakat
körülvevő társadalmi-politikai környezetről. Az evangélikus egyház története job-
ban érthető, ha a többi felekezettel együtt és az országos események keretében
vizsgáljuk. A második világháború utáni ún. koalíciós időszak (1945-1948) az
egyházak számára nehéz kihívásokat hozott. 2 Szembe kellett nézni az ország Il.
világháború utáni állapotával, a történelmi-társadalmi örökséggel, külpolitikai-
lag pedig az amerikai és szovjet vezetés alatt álló, két részre szakadt Európa való-
ságával. A szovjet támogatást élvező kommunista párt fokozatosan döntő befo-
lyásra tett szert a politikai életben. A kommunistákkal együtt kormányzó szo-
ciáldemokraták, parasztpárti ak és egyre inkább a kisgazdák is Rákosi politikájá-
nak hatása alá kerültek. Evvel is magyarázható, hogy az egyházak társadalmi
súlya megnőtt, fellépésüknek sokszor politikai jelentősége volt. Az egyházak mű-
ködését korlátozó baloldali törekvések elleni közös védekezés szükségszerűen
csökkentette a történelmi felekezetek közötti korábbi különbségeket. Ennek kö-
szönhető pl. a fakultatív vallásoktatás bevezetése elleni, 1947. márciusi-áprilisi
egyházi tiltakozás sikere.

A magyar politikai életben 1948-ban, az ún. fordulat évében a demokráciát
fokozatosan felváltotta a proletárdiktatúra rendszere. Az 1947 őszén megalakult
Dinnyés-kormány egyik fontos céljául tűzte ki az állam és egyházak kapcsolatá-
nak "végleges és megnyugtató" rendezését, a kultúra .xíernokratizálását" és az
egyházi iskolák államosítását. Az alsófokú iskolák kétharmada, a középiskolák
fele egyházi kézben volt, ezért a baloldalnak érdeke volt, hogy az egyházat ettől
a jelentős kulturális pozíciójától megfossza.' A vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter 1948. május 15-én jelentette be az iskolák államosításának tervét. A reformá-
tus egyházzal május végén kötötték meg az előzetes megállapodást. Az evangéli-
kus egyházzal folytatott tárgyalásokat, mivel Kapi püspök egészségi állapotára
hivatkozva lemondott, Túróczyt pedig a korábbi politikai vádak alól még nem
mentesítették, Ordass püspök vezette. A kormány evangélikus tagjai, Darvas Jó-
zsef és Mihályfi Ernő igyekeztek nyomást gyakorolni Ordassra, aki azonban hatá-
rozottan védte az egyház érdekeit." A Mindszenty bíboros vezette katolikus egy-
ház is szembeszállt az állami törekvésekkel. Az egyházi iskolák államosítását
azonban nem lehetett feltartóztatni. Az ezt kimondó 1948.: XXXIII. törvénycik-
ket június 16-án fogadta el az országgyűlés 230 igen és 63 nem szavazat mellett
(Barankovics István és Slachta Margit vezette ellenzéki pártok szavaztak az álla-
mosítás ellen). Az államosítás 6505 iskolát érintett és 18ezer pedagógus került ál-
lami alkalmazásba.

A Rákosi Mátyás vezette Magyar Dolgozók Párt ja 1948 nyarán és őszén fel-
gyorsította a proletárdiktatúra kiépítését. Ennek egyik legfontosabb eszköze volt
a politikai ellenfelek "kikapcsolása", amikre változatos eszközöket használtak
fel. A kormány célja az volt, hogy az evangélikus egyházzal is hasonló értelmű
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"egyezményt" kössön, mint a reformátusokkal, ezért kellett az állam és egyház
"újszerű kapcsolatának" útjában álló egyházi vezetőket eltávolítani. A baloldal
az evangélikus egyházban Ordass Lajos bányakerületi püspököt, a katolikus egy-
házban pedig Mindszenthy József esztergomi érseket tartották az ellenállás veze-
tőinek, ígyelsősorban ellenük indult meg az irányított "felvilágosító" sajtókarn-
pány. A kellő időben és stílusban megjelent cikkek célja a közvélemény fel-
készítése az államnak az egyházakkal szembeni fellépésére. A következőkben né-
hány jelentős politikai újságnak az evangélikus egyházra vonatkozó tudósításait
vesszük szemügyre. A hatalmon levő baloldali erők véleményét tükrözi a Szabad
Nép, a Magyar Dolgozók Párt jának lapja, a Népszava, a szakszervezetek lapja,
és az ugyancsak kormányon levő Kisgazdapárt lapja, a Kis Újság. Az ellenzéki és
polgári sajtó a fokozódó baloldali nyomás közepette véleményét csak burkoltan,
a sorok között tudta közölni. A Magyar Nemzet az ellenzékben levő Független
Magyar Demokrata Párthoz közelálló polgári lap volt, a Hazánk a Barankovics
István vezette Demokrata Néppárt szócsöve volt, míg a Világ c. polgári lapot
Supka Géza szerkesztette.

A kormány Ordass püspök ellen már nyár óta gyűjtötte a terhelő adatokat.
Erre utal a baloldali Világosság c. folyóirat 1948. júniusi 6-i száma, amely a püs-
pököt az Amerikában gyűjtött segélyek nem rendeltetésszerű felhasználásával vá-
dolta meg. A nyílt fellépést Ordass püspök, báró Radvánszky Albert egyetemes
felügyelő és Vargha Sándor főtitkár augusztus 25-i, első, figyelmeztetésnek szánt
rendőrségi őrizetbe vétele vezette be. Az evangélikus egyházon belüli változások-
ban a kisgazdapárti Mihályfi Ernő miniszter, az Elnöki Hivatal vezetője vállalt
kezdeményező szerepet, ezért a Kis Újság aránylag részletesen számol be az evan-
gélikus egyházzal kapcsolatos eseményekről.' A Kis Újság 1948. aug. 31-én tu-
dósított Mihályfi Ernőnek a Nógrád megyei Béren tartott beszédéről. A szónok
hangsúlyozta, hogy az állam az evangélikus egyház részére harangokat ajándéko-
zott, templomokat épített. Az evangélikus egyház a földreformmal többet nyert,
mint amennyit vesztett. Az állammal szemben az evangélikus egyháznak nem a
katolikus szembenállást, hanem a református megállapodás-készséget kellene
követnie. Mihályfi követelte, hogy vonuljanak vissza az evangélikus egyház reak-
ciós vezetői, és üljön össze az új, demokratikus zsinat. Mihályfi beszédében ki-
emelte, hogy nem mint politikus, nem mint miniszter szolal fel, hanem mint az
evangélikus egyház egyszerű tagja és így veti fel a kérdést, vajon helyes úton jár-e
az evangélikus egyház vezetősége .... Sértődötten nem lehet egyházat vezetni. De
sértődöttségre egyházi szempontból nincs is semmi ok. Mihályfi fellépését a Nép-
szava 1948. aug. 31-icikke is megemlíti. Az evangélikus egyház haladásellenes ve-
zetőinek lemondását követelte Mihályfi miniszter: Mihályfi szerint az evangélikus
egyház, bár formailag tett lépéseket az állam felé, de egyes, eddig döntő szavú ve-
zetői szellemében inkább a katolikus egyház álláspontját képviseli. Ugyanazok
állnak az evangélikus egyház élén, akik az elmúlt rendszerben is ott álltak, akik
gondolkodásukkal, érzésükkel. egyéni érdekükkel, megmásíthatatlan szellemisé-
gükkel egy örökre letűnt társadalomhoz. egy elmúlt rendszer uralkodó osztályú-
hoz kapcsolódtak. Az evangélikus egyház világi vezetői között található Horthy
minisztere és koronaőre, csak éppen egyszerű, demokratikus meggyőződésű pa-
rasztokat és munkásokat nem látunk soraikban.

A Kis Újság szept. 9-én egy, a Mihályfi miniszter által összehívott evangéli-
kus tanácskozásról számol be. Az evangélikus egyház belső megújulásáról tanács-
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keztak a demokratikus egyházi vezetők. Mihályfi Ernő megnyitó beszédében rá-
mutatott arra, hogy az evangélikus egyház reakciós vezetői milyen kárt okoztak.
nemcsak az egyháznak, hanem az országnak is.... Mihályfi Ernő határozati ja-
vaslatot olvasott fel, hogy az evangélikus egyházban mindenki hagyja el a helyét,
akinek nem szivűgye az evangélium szociális elkotetezése. A szónok szerint a pro-
testáns egyházak a történelemben a demokráciáért harcoltak. A masszív állami
nyomásgyakorlás következtében lemondott az evangélikus egyház világi vezető-
sége, báró Radvánszky Albert egyetemes és két kerületi felügyelő.

Ordass Lajos püspök, Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és Vargha
Sándor főtitkár letartóztatását a Szabad Nép szept. lO-i számának tudósítása
adja hírül, a következő címmel: Tízezreket sikkasztott. százezrekkel károsította
meg a magyar államot. Visszaéltek az evangélikus egyházban viselt magas méltó-
ságukkal. A cikk kiemelte, hogy Ordass Lajos püspök amerikai útja során sze-
mély szerint 900 dollárt "gyűjtött" össze, amelyet a törvények értelmében haza
kellett volna hoznia .... Varga Sándor a rábízott pénzből 47000 forintot elsik-
kasztott és ebből Balatonföldváron villát vásárolt. A Népszava szept. lO-i tudósí-
tásának a címe: Valutaztak az evangélikus egyház volt vezetői. A Kis Újság 1948.
szept. ll-i száma arról ad hírt, hogy Ordass püspököt és társait a gazdasági rend-
őrség súlyos valutabűncselekmény, külföldi segélyek elsikkasztása és laza pénzke-
zelés vádjával letartóztatta. A szept. 12-i szám adja hírül, hogy a jövő héten tár-
gyalják Ordass püspök és társai bűnügyét. Ellenük olyan gyorsított eljárást
kezdenek, amely jelentékenyen megrövidíti a felelásségrevonást, illetve a megtor-
lást, úgy, hogy ugyancsak a törvényes rendelkezések alapján - három napon be-
lül Ordass Lajos püspök és társai a bíróság előtt felelnek bűncselekményeikért.

A Magyar Nemzet 1949. szept. lO-i száma a Belügyminisztérium Sajtóosztá-
lyára hivatkozó MTI közlemény alapján tárgyszerűen közli, hogy őrizetbe vették
Radvánszky Albertet és Ordass püspököt. A katolikus Barankovics-párt lapja, a
Hazánk szept. 17-én visszafogottan, de "érdeklődéssel" számol be az evangélikus
egyházban történtekről. lÍjabb fejezettel bővül a hitvallások és az állam viszonyá-
nak kérdése is. Ezzel kapcsolatban az evangélikus egyházban történtek nagyjelen-
tőségű események. Sorra jelentették be a volt evangélikus egyházi vezetők lemon-
dását. Ordass Lajos evangélikus püspök és társai ellen bűnvádi eljárást tettek
folyamatba. A püspököt és társait letartóztatták. Az evangélikus egyház egyéb-
ként novemberre egyetemes zsinatot hív össze. Supka Géza lapja, a Világ szept.
14-én rövid, tárgyilagos hírrel jelentkezik: A 20 oldalas vádirat részletesen megvi-
lágítja az evangélikus egyház vezetőinek cselekedeteit. A Világ az Ordass-per
nemzetközi visszhangj ára is reagál: A miniszterelnök felvilágosítása az Ordass-
ügyben címmel. Dinnyés Lajos miniszterelnök válaszolt George Cicesir püspök-
nek Amszterdamba, az Egyházak világtanácsának alakuló ülésére. Püspök lÍr!
Folyó hó 6-án kelt, hozzám intézett levelére válaszolva tudomására hozom, hogy
Ordass püspök letartóztatása semmi vonatkozásban nincs az ő egyházi és vallási
ténykedésévei. Szimbolikus jelentőségü, hogy Ordass püspök letartóztatásának
a napján, szept. 8-án jelent meg a lapokban az Államvédelmi Hatóság (ÁVH)
- a kommunista diktatúra hírhedt eszköze - megalakításának a híre. Az egyhá-
zak elleni fellépés nem csak Magyarországon fordult elő, amit jelez a Népszava
szept. 11-ihíre, miszerint Csehszlovákiában államvédelmi törvényt hoztak a de-
mokráciaellenes papok elleni fellépés céljából. Szept. IS-én a bányakerületi pres-
bitérium tiltakozott az Ordass Lajos püspök elleni sajtóhadjárat ellen.
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A Szabad Nép szept. 22-i számában a tudósítás címe: Elkészült a vádirat az
evangélikus egyház valutázó és sikkasztó vezetői ellen. A vádlottak ezek szerint
megfeledkeztek abejelentési kötelezettségről. Ezzel súlyosan veszélyeztették a
magyar kezgazdaság valutáris érdekeit. A Népszava ugyancsak szept. 22-i híra-
dása egy fokkal visszafogottabb: Elkészült a vádirat Ordass Lajos evangélikus
püspök és társai ügyében. Ordass püspök és társai perének tárgyalása szeptember
végén október elején zajlott. A Kis Újság 1948. szept. 29-én Ordass püspök és tár-
sai a munkásbíróság előtt. A vádirat szerint 300 000 dollárt nem jelentettek be a
Nemzeti Banknak címmel tudósít. A főtárgyalás iránt rendkívül nagy érdeklődés
mutatkozott .... Pontban negyed tízkor vezettekfel a vádlottakat. Ordass püspök
és Varga világi ruhában van. Ugyanakkor érkeztek meg az evangélikus és luterá-
nus egyház [sic!] képviselői, továbbá az evangélikus bányakerület pap tagjai, akik
a hallgatóság részére fenntartott padsorokban foglaltak helyet. A Szabad Nép
szept. 29-i számában számol be a perről a következő cím alatt: Megkezdte a mun-
kásbíróság Ordass, Radvánszky és Vargaevangélikus egyházi vezetők valutabűn-
perének tárgyalását. A Szabad Nép okt. 2-i számában megjelent, hogy a beteg
Radvánszkyt kórházba szállították. A cikk szerint a vádlottak különben beismer-
ték, hogya 8400-as rendeletben előírt bejelentési kotelezettségűket elmulasztot-
ták. Az ítélet indoklása szerint ... A bejelentés elmulasztásaért Ordass és Varga
egyaránt büntetőjogi felelősséggel tartoznak. A be nem jelentett hatalmas dol-
lárösszeget szándékosan kivonták a Nemzeti Bank ellenőrzése alól, súlyos kárt
szándékozván okozni az országnak. A Népszava szept. 30-i tudosításának címe:
VargaSándor főtitkár beismerő vallomása az Ordass-ügy tárgyalásán. A tárgyalás
menete során később Varga vallomását megmásítva beismerte, hogy sikkasztott
és egy 3000 dolláros csekket vett magához.

A Magyar Nemzet 1948. szept. 28-án terjedelmes beszámolót szentel az
Ordass-pernek. A vádlottak esetében egyházférfiakról beszél és megemlíti, hogy
Ordass hány nyelven beszél tökéletesen. Megemlíti, hogya bíró figyelmeztette a
védőt, hogy ne használja a vádlott Ord ass püspökkel kapcsolatban a "méltóztas-
sék" megszólítást. Supka Géza lapja, a Világ szept. 29-én szó szerint idézi Ordass
Lajos vallomását. Szept. 30-án a Magyar Nemzet megírja, hogya tárgyalás során
Radvánszky szívgörcsöt kapott és elájult, egészségi állapota súlyos. A Magyar
Nemzet okt. 2-i számában tudósít az ítéletről, amelynek során idézi Ordass az
utolsó szó jogán elmondott szavait. 6 A bíróság Ordass püspököt két, Vargha
Sándort három évi fegyházra ítélte.

Az Ordass-pert követően az evangélikus egyházról a Kis Újság a következő
eseményeket emli ki. A baloldali sajtó ebben az időszakban Bereczky Albert re-
formátus püspököt mutatta be haladó példaképnek, vele szemben pedig Mind-
szentyt reakciós ellenpéldának. Két evangélikus püspöki szék betöltéséről a Kis
Újság 1948. okt. 17-én ejt szót. Túróczy a Dunántúlra megy, a Tiszai Kerületben
pedig Joób Olivér, Rőzse István, Zászkaliczky Pál és Dedinszky Gyula voltak esé-
lyesek a püspökségre. A haladó evangélikusok "legkitűnőbb képviselőjének",
Dezséry Lászlónak nyílt leveléről 1948. okt. 28-án olvashatunk. Mihályfi Ernő a
FKGP balatonkenesei országos értekezletén kifejtette, hogy biztosítva van a meg-
egyezés az evangélikus egyházzal (1948. okt. 31.). Mihályfi a "kiváló fiatal lel-
kész", Dezséry röpiratából olvas fel és megemlíti, hogy a reakciós egyházi vezetők
mind eltávoztak helyükről. Dr. Reök Iván kisgazda képviselő fogja betölteni az
egyetemes felügyelő tisztségét, akinek a személye biztosíték a haladó erők szá-
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mára. Egy biztos, hogy az evangélikus egyházban Mindszentynek nem lesznek
többé "tüzes partizánjai", ahogy Mihalovics kanonok külföldön dicsekedett. A
Kis Újság 1948. dec. lO-iszáma tudósít arról, hogy az evangélikus zsinat elfogadta
az állam és egyház viszonyáról szóló megállapodást. Reök Iván egyetemes fel-
ügyelő szerint a magyar kormány békét és együttműködést akar az egyházzal, és
teljes mértékben biztosítja a vallás szabad gyakorlatát. A Tiszai Kerület püspöki
székét - az okt. 17-én említett négyesélyes helyett ötödikként - Vető Lajos fog-
lalta el (Kis Újság, 1948. dec. 24.). Vető Lajos beszédében kiemelte, hogy Luther
óta protestánsnak lenni annyit jelent, mind haladónak lenni és hogya protestáns
ember a maradiságot minden téren elítéli. Az Ordass-per a Mindszentyvel való le-
számolás főpróbájaként is felfogható. A baloldali sajtónak ebben is fontos szerep
jutott, hiszen így készíthették elő a közhangulatot Mindszenty 1948. december
végi letartóztatására, majd 1949 februárjában elítélésére. A prímás kikapcsolásá-
val úgymond "a népi dmokrácia ellenségei utolsó támaszukat is elvesztették".'

Közelmúltunkat sokszor kevésbé ismerjük, mint a régebbi korszakokat. Ép-
pen az élmények sokrétűsége, az információ rendezetlensége és a kellő távlat hiá-
nya nehezíti a hiteles kép kialakulását. Az Ordass-per sajtóvisszhangjának felidé-
zése jelzi, hogya régi dokumentumok segítik a múlt újragondolását. A közelmúlt
egyháztörténetének jobb megismerése érdekében szükség lenne egy dokumen-
tumgyűjtemény közreadására.
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AZ EVANGÉLIZÁCIÓ
JELENTŐSÉGE

A MAGYAR EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ MEGÚJULÁSÁBAN

Manapság egyre több hívőben él egyházunk szolgálata megújulásának vá-
gya. Megelevenedik az érdeklődés azon időszak iránt, mikor vitathatatlan belső
újuláson ment át egyházunk. Idősebb lelkészeknek, híveknek gyakran tesznek fel
kérdéseket arra a folyamatra vonatkozóan. Indokolt ismertetnünk legalább né-
hány vonásban azt a szolgálatot, melyet Isten egyházunk ébresztésére egykor fel-
használt.

Az evangélikus evangélizáció - ezen a néven vált ismertté ez a szolgálat -
távolabbi és felekezetközi forrásokból nyerte kezdetét. Európa a századfordulón
jelentős lelki tömörüléseket ért meg az evangéliumi egyházakban: Keresztyén
Diákszövetség (Pro Christo), Keresztyén Ifjúsági Egysület (KIE), C. E. Szövetség,
Bethánia, Filadelfia Nőszövetség stb., melyek nem ismertek felekezeti és népi ha-
tárokat, így a Szentlélek munkálta megelevenítő körükbe magyar evangélikusok
is bekerültek. Hadd említsek csak néhány nevet: Pauer Irma, Podmaniczky Pál,
Túróczy Zoltán, Gáncs Aladár, Schulek Tibor stb. Ilyen áldást nyert személyek
eljutottak arra a felismerésre, hogy lelki ajándékaikat egyházukban fokozottab-
ban tudják érvényesíteni, ha saját gyülekezeteik népe felé irányul ébresztő szolgá-
latuk. Így szerveződik meg hazánkban is az Evangélikus Külmissziói Egyesület,
az Evangélikus KIE, a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület, a Baráti Mozga-
lom Ima- és Szolgálatközössége századunk első harmadában. A tágabb körből
toborzódott közösségben nyert áldások megbecsülése mellett erősödött afelelős-
ség saját népünk, gyülekezeteink iránt is.

Nagyon érdekes ennek a folyamatnak a története, de ennek kifejtésére itt nem
vállalkozhatunk. Maradjon feladatunk most csak egy szolgálati ág, az evangélizá-
ció emlékeinek felídézése. Szorítkozni kényszerülünk itt is csak a legjellemzőbb
elemek bontogatására.

Lelkész-evangélizációval indult ez az ébresztő munka. A Fébé Diakonissza
Egyesület első titkára és lelkésze Gáncs Aladár lett, akinek szívében különösen
buzgó felelősség volt a leendő lelkésznemzedék iránt. A klotildligeti konferenciák
első éveiben már állandósult (1926-tól) a teológusok és fiatal lelkészek csendes-
hete. Későbbi lelkes szolgálattevők közül többen tartották nyilván hitbeli tudato-
sulásuk eszközeként ezeket a klotildligeti konferenciákat és lelki ébresztőjükként
Gáncs Aladárt.

A nagy áttörés kezdeteként is Túroczy Zoltán megrázó sorozatában Isten
igéje először a papokat vette célba: "Én aprófétákra támadok" (1937). Ellenvéle-
ményeket is váltott ki a megfogalmazás: hogy lenne szüksége lelkésznek hitéb-
resztő konferenciára?! De Isten igéjével nem lehetett vitába szállni. Hangzott to-
vább: "Pap az ébredés ellen" (Jónás könyve), "Sírjanak apapok!" (Zakariás) stb.
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Lassan általánossá lett az országos, az egyházkerületi, az egyházmegyei lelkész-
evangélizációk tartása újabb ébresztő igehirdetőkkel, sokkal több áldással, mint
elutasítással.

A gyülekezetek evangélizácioja lassan érő és hűséges imádsággal kiharcolt
ideje is elkövetkezett. Kezdettől fogva a levegőben volt és a szívek mélyén izzott
ez a feladat. Az ébredés ügyéért imádkozók és annak érdekében szolgálók - Ba-
ráti Mozgalom - évi, testvéri együttlétéhez mindig kapcsolódott ébresztő alka-
lom az egész gyülekezet számára is. Több résztvevő számára feledhetetlen áldás-
sal. A napokban kaptam levelet - tudtommal - a legmagasabb korban még
tényleges lelkészi szolgálatot végző testvéremtől: "Kb. 1929-ben volt Sárszentlő-
rincen országos ébredésmozgalmi konferencia. 70 ébredési munkás volt ott né-
hány napig. Én gimnazista diákként kerültem oda, nem is tudom, milyen címen:
valaki magával vitt. Végighallgattam minden előadást, megbeszélést, templomi
vallásos estet. Ez egész életemre maradandó hatást gyakorolt. Különösen két em-
lék vésődött belém: Molnár Gyula táblabíró igehirdetése és Drinóczy János, ak-
kori gimnazista diák szólóénekei ... " (Részleteket is idéz az énekekből 68 év után.
Takács János, Hódmezővásárhely.) Ilyen konferenciák már 1920-ban kezdődtek
(Ostffyasszonyfa).

Ilyen előzmények után, ugyancsak BM-konferencián, 1937-ben az egész he-
tes gyülekezeti evangélizációk elhatározása. Ösagárd, Tokaj, Nagytarcsa voltak az
elsők, igen áldott eredménnyel és reményteli folytatással. Hamarosan kitűnt,
hogy különösen is Sréter Ferenc kapott Istentől ritka alkalmatosságot, kegyelmi
ajándékot erre a szolgálatra. 1937-ben 3, 1938-ban 4, 1939-ben 12, 1940-ben 14
gyülekezetben tartott evangélizációt mindig nyilvánvaló áldással, a templomokat
zsúfolásig megtöltő hallgatósággal. Mellette püspökök, gyülekezeti és missziói
lelkészek, diakonisszák szolgáltak nem-lelkész bizonyságtevőkkel soraikban. Ha-
marosan eljutottunk oda, hogy évente 100 helyen is volt evangélizáció, több he-
lyen ismételten is.

Az evangélizáció után ima- és szolgáló közösségek vitték tovább a mun-
kát lelkészük irányításával, olykor anélkül is. Nagy gyülekezeteket behálóztak
a házi bibliaórák, szórvány-összejövetelek. Városokban gyakran párhuzamo-
san más evangéliumi gyülekezetek templomaiban is folyt az összehangolt szol-
gálat ökumenikus együttmunkálkodással (Miskolcon 10, Nyíregyházán 17 he-
lyen - tanyabokrokban is, el egészen Budapest 32 templomos evangélizáció-
jáig, 1944). Ezeknek nemcsak az emléke, hanem a gyümölcse is él mind a mai
napig.

Konferenciai telepeink: Gyenesdiás, Fót, Répcelak, Szilvásvárad stb. ugyan-
csak a résztvevők százainak adtak helyet, s idővel évi programot a gyülekezet kü-
lönbözö rétegei számára: pedagógusok, presbiterek, nők, férfiak, ifjúság, gyer-
mekek, szenvedélybetegek stb. lelki igényeik felébresztésére, Krisztushoz veze-
tésére és pásztoro ló szolgálatára. Mindig voltak áldozatos előadók és távolsággal
dacoló résztvevők.

Az evangélizáciás sajtó is kiépüIt a lehetőségek határáig: Élő Víz, Levelező
Bibliaiskola, evangélizációs füzetek, Láthatatlan evangélizációk, építő füzetek,
röplapok, könyvkiadás, Bibliaterjesztés, körlevelek, mind szolgálták a gyülekeze-
tek ébresztését, építését, az evangélium hirdetését áldott, felmérhetetlen gazdag-
ságban.

Az Úrtól lett ez, és csodálatos volt szemünk előtt! Áldott az ő neve örökké!
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Az elmondottak mégsem fedik a teljes valóságot. Az evangélizációt is fenye-
gette a divattá válás. Az ébredésnek is lettek csak színből - érdekből - s nem
szívből szószólói. Nyilvánvalóvá lett ez hamarosan politikai és társadalmi változá-
sok jöttén. Lelkendezőkből közönyösök, hízelgőkből ellenségek lettek. Saját ér-
dek háttérbe szorította az egyház megújulásának hangoztatását.

Ez persze nem mindenkire lett jellemző. Aki az evangélium tiszta forrásából
merített, az nem tudott élni anélkül, mégha szerényebben csordogált is éltető vize.
Aki elkezdte bennük a jó munkát, az nem is adta fel a véghezvitelig, Fil 1,6. Ennek
tanúi lehettünk a legnehezebb időkben is.

Az egyházra a megváltozott körülmények között tagadhatatlanul nagy fel-
adatok várnak. Csak az a kérdés, meg tud-e ezeknek felelni? Mai állapotában
aligha. Még mindig aktuális a régi felismerés: az egyháznak megújulásra van
szüksége? A réginél még igazibbra és mélyrehatóbbra. Nem is megy ez emberi
buzgósággal, tőlünk telő lelkierővel, csak Isten beavatkozása csodájaként: a
Szentlélek ereje által. Ne fáradjunk bele hívásába, fogadásába s sodró erejének
való engedelmességbe. Jézus azt mondta: "Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a
földre, és mennyire szetetném ha már lángolna!" Lk 12,49. Magyarországon is,
a mi egyházunkban is!

Csepregi Béla

AZ EGYHÁZAK
VILÁGTANÁCSÁNAK JUBILEUMA

1948-1998
Idén ötvenéves az Egyházak Világtanácsa. Amikor visszatekinteni pró-

bálunk fél évszázadra, mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy ami 1948-ban
Amszterdamban történt, annak bőséges előzménye volt. Ezt ma Magyarországon
különösen is tudnunk kell, hiszen napjaink magyar sajtójában olyan terjedelmes
és hangsúlyos cikkek jelennek meg, amelyek az ökumenikus gondolkodást abszo-
lút újkeletű, konformista szemléletnek sejtetik. Az egyházak együttműködését
úgy tüntetik fel, mintha annak apropóját a jelenkor magyar belpolitikája, neveze-
tesen az egyházak állami támogatásával kapcsolatos érdekek felismerése szorgal-
mazná. A magyar keresztyéneknek ezzel szemben tudniuk és hangoztatniuk kell,
hogy az egyházak együttműködésének gondolata, az egység felé vezető út keresése
hitbeli, missziói, teológiai alapokon, megfontolásokon nyugszik és szervezett for-
májában is legalább egyidős a lassan elmúló századdal.

Az Egyházak Világtanácsa (közkeletű rövidítéssel: EVT) szervezeti létreho-
zásának terve 1919-ben bukkan föl kimutathatóan először, mégpedig kettős kez-
deményezésre. Egy átfogó, nemzetközi ökumenikus szervezet létrehozása iránti
igényét szinte egyszerre fogalmazza meg a Konstantinápolyi Patriarchátus és
Nathan Söderblom, a nagytekintélyű, svéd teológus. 1937-ben már kész a Világta-
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nács terve, sőt '38-ban az alapszabálya - s ekkor közbeszól a háború. Épp tíz év-
vel halaszt ja el a világszervezet megalakítását, ugyanakkor közös feladatokat
hoz, az együttműködés olyan területeit (menekültek, foglyok, újjáépítés), ame-
lyek vitathatatlanul rávilágítanak az egyházak közötti együttműködés elkerülhe-
tetlen szükségszerűségére.

Ilyen előzmények után 1948-ban Amszterdamban 44 ország 147egyházának
képviselői megalkotják az Egyházak Világtanácsát. Elfogadják az alapszabályt,
amelynek egyik fő cikke, hogy az EVT olyan egyházak közössége, amelyek Uru-
kat, Jézus Krisztust Istennek és Megváltónak vallják. Szélesre tárta ezzel az alap-
szabállyal kapuját az EVT. Tagjai sorában ekkor még túlnyomó többségben euró-
pai és észak-amerikai, mégpedig döntő többségében protestáns egyházakat
találunk, mellettük azonban ókatolikus és néhány ortodox egyház is belép az
EVT-be. 1961hoz egy döntő és reményteli változást, amikor a nairobi világgyűlé-
sen belép az EVT-be az orosz ortodox egyház. (Ma 330 tagegyház alkotja a viJág-
szervezetet. )

A római katolikus egyház soha nem volt tagja az EVT-nek, ma sem az. Bizo-
nyos együttműködés azonban kezdettől létezett és ma is van. Az 1938-as van-
couveri nagygyűlést követően komoly remények éltek világszerte az EVT és a
római katolikus egyház kapcsolatát illetően. Mára ezek a remények alábbhagytak
ugyan, de megmaradt több területen az együttműködés, ami megnyilvánul nem-
csak protokolláris jelenlétben, hanem közös munkában, sőt évtizedek óta töretle-
nül működő közös bizottságban is. Vannak természetesen ebben az összefüggés-
ben mélypontok, terhek, meglepő kudarcok is, de nincs okunk kétségbevonni az
egységkeresés jóakaratú és őszinte szándékát. Nem túlzás azt állítani, hogy ma
csak a dilettantizmus és az ártó szándék nézi sanda szemmel és ellenségesen az
egységért tett erőfeszítéseket és elmondott imádságokat. Aki nyitott szemmel jár
és őszintén foglalkoztatja a kérdés, hogy mi dolga a keresztyénségnek a világban,
az feltétlenül ökumenépárti.

Vessünk ezek után egy pillantást azokra a területekre, amelyek napjainkban
az EVT munkájának kulcskérdéseit jelentik!

A legutóbbi, canberrai világgyűlés után történt szervezeti átalakulás óta négy
szekcióban folyik az EVT munkája. Az első az egyház látható egységének vissza-
állításán és a keresztyénség megújulásán munkálkodik. Hozzájuk tartozik az
egyik legnagyobb multú ökumenikus kezdeményezés, a Hit és egyházszervezet,
benne a már említett közös bizottsággal. A felekezetközi, bilaterális és többoldalú
találkozások szervezése és teológiai munkája ennek az osztálynak legfőbb pro-
filja. De foglalkoznak a laikusok szerepével, az istentiszteleti élet és liturgia kü-
Iönféle kérdéseivel és az ökumenikus képzés programjával is.

A második osztály érdeklődésének középpontjában az egyház missziái kül-
detése áll. Nagyon tág az a terület, amit ma misszión értünk. A szükséget szenve-
dők segítésétől az evangélizációig az egyházak életének szinte minden területét
felöleli. Ennek az osztálynak keretein belül dolgozik a komoly nemzetközi segítsé-
get nyújtó, elsősorban afrikai területen működő egészségügyi szervezet, ami az
AIDS megelőzését, a felvilágosítást, illetve a betegek gondozását tűzte ki céljául.
De ebbe a szekcióba tartozik az ETV-vel még az ötvenes évek közepén egyesült
világmissziói szervezet munkája is. Ök 1996végén tartották legutóbbi világgyűlé-
süket Brazíliában, amelynek középpontjában napjaink egyik legizgalmasabb teo-
lógiai kérdése, az evangélium és a kultúrák találkozása szerepelt.
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Szabóné Mátrai Marianna

A harmadik szekció tartja kézben az EVT egyik legismertebb programját, az
"igazságosság, béke és a teremtett világ megőrzése" elnevezésű programot. Az
ekkléziológia és az etika két fókusza köré csoportosul az osztály munkája. Ezek-
ben az években az igazságosság témán belül talán Afrikával foglalkozik legtöbbet
az EVT, a béke vonatkozásában nemcsak a nemzetek közötti, hanem az etnikai
feszültségek is a figyelem központjában vannak, de mindig újra asztalra kerül a
nők és a gyermekek helyzetének kérdése és minden olyan ember, akit hátrányos
megkülönböztetés vagy perifériára sodródás veszélye fenyeget. A harmadik fő-
témához tartozik a környezetvédelemmel kapcsolatos teológiai megfontolások
széles skálája.

A negyedik szekció egyfelől a leggyakorlatibb, konkrét segítségnyújtás fel-
adatait végzi, másrészt olyan aktuális, szintén társadalmi problémák tanulmányi
feldolgozásával foglalkozik, mint pl. a menekültek kérdése vagy a bármilyen
okból gyökértelenné vált emberek megsegítésének kérdése. Ezek a konkrét, leg-
fontosabb programok évenként változnak aszerint, ahogyan a világ eseményei a
segítségnyújtást szükségessé teszik.

Jubileumi évre készül az EVT 1998-ban. Ünnepi nagygyűlését Afrikában
tartja, Zimbabwe fávárosában, Harareban. A jubileum lesz a főtéma, de nemcsak
a "születésnap" értelmében, hanem a küszöbön álló évezredforduló értelmében
is. A keresztyén világ figyelme az ószövetségi jubileumi év felé fordul, ami nem
jelentett mást, mint a csapdába kerültek szabadulását, az újrakezdés Iehetőségét.
Ennek meghirdetését és szorgalmazását tekinti a jubiláló EVT legaktuálisabb fel-
adatának 1998-ban.

TÍZ ÉVES AMEVISZ
FOLYTONOSSÁG ÉS VÁLTOZTATÁS

A felkérésre, hogyaMEVISZ megalakulásának 10. évfordulójára cikket ír-
jak a kezdetekről, nehezen mondtam igent, hiszen ezzel kapcsolatban már több-
ször papírra vetettem gondolataimat (Evangélikus Élet, Hang, Útitárs). Vállalá-
somnak oka, hogy közel egy évtized távlatából visszatekintve kikristályosodik egy
olyan kettősség az okok között, amit eddig ilyen markánsan talán még nem tud-
tam megfogalmazni.

Folytonosság és változtatás. Ez a két szó összefoglalja törekvéseinket. A kez-
deti küzdelmeink talán másról szóltak (puszta létünk jogosultságának bizonyí-
tása, egyensúlykeresés az akkor divatos politikai-érdekvédelmi kihívások között,
az egyházzal való kapcsolatunk stabil alapokra helyezése stb.), de szervezési szán-
dékaink ezen két pont körül kristályosodtak.
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Ifj. Zászkaliczky Pál

1988-ban kezdődtek a felnőtt ifjúság számára az országos konferenciák. Ma-
gukban hordozták eleve "Gyenes veszélyét", hogy egy kellemesen eltöltött hét
után az egyébként is szűkre szabott létszámú csapat szétszéled, és következik az
egyéves csend. Az állandó, évközi munka lehetőségének kerestünk keretet, hogy
a kapcsolat, a dialógus folyamatos lehessen.

Ennél erősebb volt azonban a változtatási igény. Ki akartunk lépni a fe-
lülről kezdeményezett és irányított, a lehetőségeket és kereteket megszabó rend-
szerből. Újat és mást kerestünk, a magunk kezébe akartuk venni ügyeink intézé-
sét. Természetszerűen ez kritikai hangvételt is jelentett. Hallatni kívántuk szavun-
kat minden olyan kérdésben, ami minket, az egyház jövőjét, a fiatalok ügyét
érinti.

Az álmok persze nem váltak mind valóra. Nem sikerült aktív egyházmegyei
hálózatot kiépítenünk, nem koronázta siker zsinati akciónkat, nem mentettük
meg a budapesti hajléktalanokat. De lett százakat megmozgató gitártábor és
Bárka munka, megjelentek az Új ének füzetek, szerveztünk evangélizációs alkal-
makat, hittanversenyt, fesztivált és bált, megjelentettük a Nem voltam egyedül
című beszélgetéskötetet, kapcsolatot építünk határainkon túli magyar fiatalok-
kal. Kialakítottunk állandó ügyeleti idővel működő irodánkat, ahol bárki in-
formácíóhoz juthat, segítséget kaphat. Mi alkalmaztunk hosszú évtizedek után
először főállású ifjúsági munkást, megteremtettük polgári szolgálatosok foglal-
koztatásának kereteit és ezen lehetőséggel már több rendben éltünk is. Olyan
anyagi lehetőségeket kutattunk fel, amik merőben új finanszírozási rendszert hoz-
tak az egyházi ifjúsági munkában.

Számomra pedig a legfontosabb, hogyaMEVISZ hét éven át állandó, sike-
rekkel és kudarcokkal tarkított, de mindig szép feladatot adott. Olyan közeget,
ahol megszentelt cél elérése hajtott többünket.

VISSZATEKINTÉS A ZSINATRA

ÚJ JELENSÉG EGYHÁZUNK
ÉLETÉBEN:

A ZSINATI IRODA

Az 1991-1997 között ülésező Zsinat tudományos igényű elemzése érthető
módon csak a későbbi idők feladata lehet. Már most is könnyen belátható azon-
ban e hatéves ciklus erőteljes változásokat eredményező hatása. A kialakulni lát-
szó megegyezéses parlamenti demokrácia szabályai szerint megújuló állami tör-
vényekhez való jobb igazodás szükségessége és az egyházi alkotmányozás és
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törvényhozás korszerűbbé tételének igénye hívta életre a Zsinat ciklikusságának
folyamatossá tételét. Félpermanens rendszerűnek nevezhetjük, ugyanis nem fo-
lyamatosan ülésezik, ugyanakkor nem is 20-30 évenként kerül sor rá. Ez a félper-
manens jelleg lehetőséget ad az azonnali lépésre, mégsem teszi a Zsinatot mecha-
nikussá.

Szervesen kapcsolódik a Zsinat hatékony működéséhez a hétterezési munka
megvalósítása. E munkát egyházunk életében először önálló iroda, a Zsinati
Iroda látta el, melynek törvényben rögzített felelőse, irányítój a a Zsinat által saját
tagjai közül választott zsinati gazda. Az országos egyház munkatársaként lehet-
tem segítőtársa a zsinati gazdának, s így ketten alkottunk önálló "munkaágat".

A Zsinat hat éve alatt évi 4-5 alkalommal 27 ülésszakot tartott. Az üléssza-
kok között számtalan bizottsági ülésen készültek beadványok, törvényjavasla-
tok alapján a törvénytervezetek. A zsinati elnökség tagjai alakították ki a követ-
kező ülésszak témáit és időbeosztását. A Zsinati iroda feladata volt mind a plená-
ris ülések (ülésszakok), mind a bizottsági ülések, mind pedig az elnökségi ülé-
sek tárgyi feltételeinek megteremtése. A Zsinat 75 állandó tagjával, az éppen ak-
tuális póttagokkal és külső szakértőkkel folyamatos kapcsolatot kellett fenn-
tartani, mely leginkább az írásos anyagok előkészítése, elkészítése, sokszorosí-
tása és kiküldése révén valósult meg. Az 1991-ben történt vásárlásakor kifeje-
zetten korszerű fénymásológép kihasználtságát tükrözi, hogy a hat év alatt több
mint félmillió másolat készült, ami éves szinten közel 100OOO-esnagyságrendet
jelent.

Az elmondottakból természetszerűen következik, hogy a munkaterhelés nem
egyenletes eloszlású, hanem kampány jellegű volt. Ez időszakonként hétvégéket,
sőt éjszakákat is komolyan megterhelt, annál is inkább, mert a zsinati tagok jog-
gal várták el tőlünk, hogya soron következő ülésszakot megelőzően néhány nap
rendelkezésükre álljon az átolvasásra, felkészülésre. Az első időszakban előfor-
duló kisebb-nagyobb botladozások után egyre inkább a begyakorlottság nyu-
galma volt jellemző az ügyvitelre. Természetesen ez nem alakulhatott volna ki a
plenáris ülések helyszínét biztosító Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor)
erőteljes támogatása nélkül, melyért külön köszönet illeti őket.

A plenáris üléseket úgy igyekeztünk lebonyolítani, hogy mind a tagok, mind
az esetleges érdeklődők valódi tanácskozás és törvényalkotás hangulatát és ko-
molyságát érezhessék. Ennek érdekében készíttettünk az aktuális tagok nevét
jelző kitűzőket, az állandó, elsősorban egyházmegyék szerinti ülésrend biztosít-
hatósága céljából pedig névvel ellátott asztali kártyákat helyeztünk el. A gim-
názium technikai felelőse által felállított mikrofonok egyrészt a hangosítást, más-
részt a folyamatos hangfelvétel készítését szolgálták. Már az ülések alatt el-
kezdtük a kész hanganyag másolását, ugyanis az egyik példány hivatásos gépíró-
nőhöz került a hiteles, szó szerinti napló elkészítésére, a másik pedig a Zsinat hat
tagból álló jegyzői kara számára adott alapot a jegyzőkönyv összeállítására. A
zsinati tagok talán nem is érzékelték ez utóbbi munka hiteles, pontos elkészítésé-
nek hallatlan nehézségeit.

Összességében elmondható, hogy az évezred utolsó, még a régi rend szerint
összehívott, és az átmenetet biztosítani igyekvő Zsinat történelmi és politikai
helyzetéhez képest tisztességesen és eredményesen végezte munkájár , melyet, bár
nem hiányosságok nélkül való, mégis teljes, a kor kihívásaihoz jobban igazodó
törvényösszeállítás fémjelez.
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Várható, hogy a törvényben előírt módon ez évben megválasztandó, új Zsi-
natnak lesz feladata a közeljövőben. Az egyes Zsinatok ülésezései közötti időszak
letéteményese a Zsinati Iroda. Szándékunk és törekvésünk, hogya legmagasabb
szinten feleljünk meg evangélikus egyházunk igényének.

Boros Miklós

ZSINATI ÉLMÉNYEIM

Evangélikus Egyházunk zsinati munkájáról számtalan értékelés látott napvi-
lágot, és nagyon valószínű, hogy e témakörben később is születnek tanulmányok.
Érdekes lehet a jövő nemzedék egyháztörténészei számára is, mint egyházpoliti-
kai esemény. Én a csont lerágásának sajátos formáját választom. Néhány sorban
tevékenységünk külsőségéről, számomra emlékezetes eseményekről, benyomá-
saimról (belsőségről?) szeretnék írni.

Talán nem csak nekem, nagy élményt jelentett mindjárt az első nap. A nyitó
istentiszelet előtt kitűzhettük nevünket, ami sokat segített a bemutatkozásoknál.
Az idősebbek" ... hogy van kedves édesapád?" bevezetéssel szólítottak meg, a
fiatalabbak közül néhányan bizalmas hangon kérdezték: Tehány lépcsős zsinatot
akarsz?" mások: " ... hány kerületet szeretnél?". Ez utóbbi kérdést aztán évekig
sikerült elodázni, hogya befejezés csattanósra sikerülhessen. Akkor azonban kí-
nosan gondoltam arra, hogy tüzetesebben át kellett volna néznem a kiküldött
anyagot.

Az ülés helyszíne ideális volt. Szinte megelevenedtek az édesapámtói hallott
fasori visszaemlékezések. A II. emeleti díszteremben elhelyezett két hosszanti asz-
talsor mellett foglalhattunk helyet, lelkészek és nem lelkészek (egyesek szerint vi-
lágiak, de ez nem jó, mert akkor a lelkészeket világtalannak kellene nevezni, ami
már mást jelent). A bejárati oldalnak azon a részén ülhettem, ahonnan beláthat-
tam az egész üléstermet, minden jelen lévőt, élénket és alvót egyaránt. Lehetősé-
geinkhez képest kiváló hangtechnikai berendezés gondoskodott arról, hogy egy-
mást jobban halljuk, a jegyzőkönyv számára rögzítve legyen minden, és időnként
a taxisok üzenetváltásaiba is bekapcsolódhassunk.

Az egyes ülésszakok témájáról a Zsinati Híradók, ill. az elkészült törvény-
könyv pontos tájékoztatást adott, de a törvények megszületésének körülményeiről
kevesen tudósítottak. Pedig ez is az élmények sorába tartozik. Többen először vé-
geztek ilyen munkát. A jelen lévő - országosan elismert - jogászok csendes
megadással tűrték (kb. öt éven át), hogy törvénybe nem illő kifejezéseket, mon-
datrészeket megszavazzunk. Az egyes javaslatok, sokszor a végleges szöveg előter-
jesztése rnögött, érezni lehetett, hogy közreadóját a múltban vagy a jelenben érte
sérelem. Elszomorító élményem, de tetten érhető volt a bizalmatlanság, a zsinat
az aktív egyházpolitika színterévé vált.

Nem idézhető és idézhető sziporkák időnként oldották a feszültséget. Az első
számú egyházvezetés melletti egyik felszólalásban elhangzott: " ... mi azt szeret-
nénk, ha szepen repülnének püspökeink, ne nyírbáljuk a szárnyaikat!" Mód-
szerré vált, hogy az egymásnak ellentmondó, de kétharmados többséggel elfoga-
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dott elképzelés közül mindig az utolsó volt a továbbjutó. Keményen harcoltunk
tehát a diktatúra törvénye ellen (hogy aztán megszülessen a törvény diktatúrája?).
De nem akarok minősíteni, mert még valaki azt hihetné - nagyon helyesen -,
hogy soraimmal kritikát is megfogalmazok.

Bármennyire is hihetetlen, nagy élményt jelentettek számomra a szünetek.
Értékes emberi kapcsolatok születtek, olyanokkal kerülhettem baráti közelségbe,
akiket korábban csak névről ismerhettem. Igazi, jegyzőkönyvön kívüli véle-
ményalkotásnak lehettem fültanúja (sokszor az ellenkezőjének, mint amit 10
perccel korábban az ülésteremben hallhattam). Az egyik szünetben nevezték el pl.
a még meg sem jelent Egyházi Közlönyünket Püspökfalat-nak. Legtöbbet felszó-
laló (hozzám nemcsak közel álló, hanem közel ülő) esperes testvérünk kérésre
vagy anélkül, számtalan tréfás történettel, viccel szórakoztatott bennünket. Szü-
.neti események sorába tartozik a kiváló minőségű és mennyiségű ebéd, amiért
ezúton is köszönet illeti a szervezőket. A mennyiség különösen akkor volt szem-
betűnő, amikor az ebédkiosztók tájékozatlansága miatt a zsinatot délután meg-
látogató gyülekezet adagját is kiadták. Amikor ez kiderült, szinte a szánkból
vették ki a falatot, de sikerült valamit visszamenteni. Fontos része volt a szü-
netnek a kávézás. Hat éven át kísérleteztünk, hogy felélénkítsük magunkat, de
legtöbbször eredménytelennek bizonyult, ha nem tekintjük eredménynek az ebéd
utáni alvásokat. Volt, aki fejét hanyatt vetve inaktíválta magát, volt aki csendesen
vagy kevésbé csendesen horkolt, vagy aki egyenes törzzsel napszemüvege mögé
rejtőzve aludt, de legtöbben üveges tekintettel meredtek maguk elé és emelték sza-
vazó kártyájukat, ha azt másoknál észlelték. Talán volt, aki a zsinat végéig nem
ébredt fel!

Hálás vagyok, hogy részese lehettem legújabb kori zsinatunk munkájának.
Gondolom mindnyájunk célja volt egyházunk kicsiny hajójának építése. Igaz,
hogy háromárbocos fedélzettel láttuk el, de ez csak a terv. Vízrebocsátásig még
van idő, hogy kiderüljön, a működőképesség biztosításához nem elég a szó-
többség.

Nagybocskai Tamás
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,
PILLANATKEPEK

EGYHÁZUNK ÉLETÉBŐL

1996. július-1997. június

AZ ERDÉLYI
EVANGÉLIKUSOK

ÜNNEPE
Hetvenöt éve alakult meg a Romá-

niai Ágostai Hitvallású Zsinat-pres-
biteri Evangélikus Egyházkerület. Erre
emlékeztek erdélyi testvéreink a Ko-
lozsvárott július 7-9. között megtar-
tott ünnepségeken. A romániai pro-
testáns egyházak, a római katolikus
egyház képviselői és világi vendégek
mellett külföldi egyházi küldöttségek,
köztük D. dr. Harmati Béla vezetésével
egyházunk népes küldöttsége is részt
vett az ünnepségeken. Az ünnepi isten-
tisztelen - amelynek szolgálatát
Mozes Árpád püspök, Kiss Béla püs-
pökhelyettes és Raduch Zsolt esperes
végezték - jelen volt valamennyi ro-
mániai envagélikus magyar gyülekezet
lelkésze és presbiteri küldöttsége. A
másnap tartott ünnepi közgyűlés előtt
püspökünk hirdette az igét és szinte va-
lamennyi vendég Isten áldását kívánva
köszöntötte a jubiláló egyházat.

1996
MÁTYÁS-TEMPWMI

KONCERT
Július 12-én Trajt/er Gábor orgona-

művész, evangélikus lelkész a Mátyás-
templomban orgonahangversenyt tar-
tott. Műsorán Bach és francia szerzők
művei szerepeltek.

ÖTÉVES
A KIE-SPORTTÁBOR

Az első három évben a csákvári gyü-
lekezet adott otthont azoknak a fiata-
loknak, akik a nyári táborozás kor lelki
épülés mellett testük edzésévei is szíve-
sen foglalkoztak, az utóbbi két évben
pedig a nagyvelegi egyházmegyei bel-
missziói otthon fogadta be őket, és biz-
tosított számukra igei és sportolási al-
kalmakat.

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
A Budapest-Deák téri templomban

igen gyakran van zenés áhítat. A július
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28-i orgonazenés áhítaton Nyiro Gá-
bor orgonált és Sz. Gáborfi Zsuzsanna
(szoprán), Kővári Judit (alt), Pájer
Sára (grodonka) működött közre. A
műsoron Bach és a régi mesterek művei
szerepeltek.

MAGYAR GYEREKEK
VILÁGTÁBORA

Már negyedik éve találkoznak a
Győr-Sopron megyei Csáfordjánosfán
tíznapos turnusokban a Kárpát-me-
den ce magyar gyermekei, de nem ritka
a nyugat-európai, kanadai, vagy éppen
ausztráliai táborozó sem. Nyaranként
mintegy hatszáz gyermeknek biztosít
táborozást a Forráshely Alapítvány. A
10-16 éves fiúk és lányok a magyar
nyelv tanulása és gyakorlása mellett
előadásokat hallgatnak a magyar iro-
dalomról, történelemről és hagyo-
mányápolásról, de alkalmuk nyílik a
pannonhalmi apátság, a Parlament és
a Nemzeti Múzeum megtekintésére is.

LELKÉSZ
ÉS GYÜLEKEZET

HÁLAADÁSA
Ünnepi istentiszteleten szolgált Fó-

nyad Pál ny. lelkész a nagykanizsai
gyülekezetben lelkésszé avatásának 65.
évfordulóján, és a gyülekezettel együtt
adott hálát az evangélium ajándékáért.

FIATAWK
CSENDESHETE
PILISCSABÁN

Július utolsó hetében 80 fiatal gyűlt
össze tíz gyülekezetből Piliscsabán,
hogy a Béthel Otthon csendjében ráta-
láljon a biztos kősziklára és a keskeny
útra.
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SZÉLRÓZSA VÁRALJÁN
Szélrózsa, azaz az Országos Evangé-

likus Ifjúsági Találkozó színhelye jú-
lius 24-26. között a bonyhádi önkor-
mányzat pompás tábora volt Váralján.
Hat-hétszáz fiatal gyűlt össze a re-
ménység szerint hagyományossá váló
találkozóra nem csak hazai gyülekeze-
teinkből, hanem külföldről is nyolc
országból. Jelen volt és köszöntötte a
fiatalokat az LVSZ ifjúsági titkára,
Ondrej Prostrednik lelkész, és Amrein
István, Váralja polgármestere. A fiata-
lokat a bibliatanulmányozáson kívül
több előadás is várta, amelyeket kisebb
csoportokban vitattak meg egymás kö-
zött. A lelki együttléteket a zene- és
énekkarok számai, valamint sportolási
lehetőségek tették színessé. A tábor iz-
galmas légkörét még a közbejött eső
sem tudta lehűteni. Külön érdekessége
volt a találkozónak a művészien fából
készített harangláb. A hívogató haran-
got a nagytarcsai gyülekezet kölcsö-
nözte a találkozóra.

LELKÉSZAVATÁSOK
Kedves és örömteli pillanatai egy-

házunknak azok a nyári és koraőszi
'alkalmak, amikor a tanulmányaikat
befejező teológusok az egyházkerü-
letek főpásztorainak és a gyülekeze-
tek áldó imádságaival elindulnak a lel-
készi szolgálatra. D. dr. Harmati Béla,
a Déli Egyházkerület püspöke július
30-án a Budapest-Deák téri temp-
lomban Andorka Eszter és Kelemen
Péter, augusztus 24-én Budapest-
Zuglóban Sefcsik Zoltán és Smidé-
liusz Gábor, Budapest-Cinkotán
Bátovszky Gábor, augusztus 25-én
Barcson Haga Éva, október 13-án
Apostagon Bácsiné Vilmos Andrea
lelkészjelölteket avatta lelkésszé. D.
Szebik Imre, az Északi Egyházkerület



püspöke pedig július 20-án Moson-
magyaróvárott Tubán József, július
28-án FancsaIon Péter Attila, augusz-
tus 17-én Öskün Stermeczky András,
Veszprémben Hegedűs Attila, augusz-
tus 18-án Budavárban Herczog Csaba,
szeptember 16-án Kelenföldön End-
reffy Géza, szeptember 22-én Marcal-
gergelyiben Ferenczy Andrea, Oroszlá-
nyon Gregersen Labossa György és
Selmeczi Lajos, szeptember utolsó
szombatján Győrben Mesterházy Zsu-
zsanna lelkészjelölteket indította el a
lelkészi szolgálat útjára.

MAGYAR
REFORMÁTUSOK

VILÁGTALÁLKOZÓJA
A világon szétszórtan élő magyar re-

formátusok augusztus elején Erdély-
ben tartották harmadik világtalálkozó-
jukat. A találkozót augusztus 3-án
Nagyváradon nyitották meg és Erdély
több gyülekezetében, Temesváron, Ko-
lozsváron, Marosvásárhelyen, Homo-
ródfürdőn folytatták. A záróünnepély
Sepsiszentgyörgyön volt, ahonnan a
találkozó a 90. Zsoltár 1. verse fényé-
ben üzen etet intézett a világ magyar re-
formátusaihoz.

MILLECENTENÁRIUMI
EMLÉKMŰ KÖBÁNYÁN
Szervatius Tibor szobrászművész-

nek a honfoglalás 1100. évfordulójára
készített emlékművét augusztus 18-án
avatták fel Budapest-Kőbányán. A fel-
avató ökumenikus istentisztelet szolgá-
latát Tőkés Lászlo nagyváradi refor-
mátus püspök, Ladocsi Gáspár római
katolikus tábori püspök, valamint a
helyi lelkészek végezték.

EZERÉVES
A MAGYAR ISKOLÁZÁS

Tudományos tanácskozás volt a Ma-
gyarok Világszövetsége Veszprém me-
gyei szervezetének és Sopron város
önkormányzatának rendezésében Sop-
ronban. A tanácskozáson a három tör-
ténelmi magyar egyház iskolaszolgála-
tát mérték fel. Evangélikus közép-
iskoláink szerepét dr. Fabiny Tibor teo-
lógiai tanár elemezte.

EMLÉKMŰAVATÁS
GERÉNYESEN

A Baranya megyei Gerényesen az ön-
kormányzat által adományozott telken
emlékművet állítottak a második világ-
háborúban elesett hősök emlékére. A
költségek nagy részét a falu szülötte,
Heinrich Becht biztosította. Az ünne-
pélyes felavatás ökumenikus istentisz-
teletén Vértessy Rudolf dombóvári
evangélikus és a vásárosdombói római
katolikus lelkész szolgált.

HÁLAADÓ
ISTENTISZTELET

EMLÉKTÁBLA-
AVATÁSSAL

A pesterzsébeti gyülekezet Győri Já-
nos Sámuel lelkész és az egész gyüleke-
zet fáradságot nem kímélő áldozatá-
val felújította hetvenéves templomát.
A hálaadó istentisztelet szolgálatát
augusztus 19-én D. dr. Harmati Béla
püspök végezte. A templom felújításá-
val kapcsolatban valósult meg a gyüle-
kezet régi terve, hogy D. Ordass Lajos
emlékére - aki többször is hirdette Is-
ten igéjét a templomben - emléktáb-
lát állítson. Az emléktáblát, amely-
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dr. Foltin Brúnó evangélikus lelkész
művészi alkotása, Szirmai Zoltán espe-
res leplezte le.

A HIMNUSZ IHLETTE
GOBELINEK

Kölcsey Ferenc Himnuszát szőtte fa-
Iikárpitba nyolc gobelinművész eszten-
dőnyi munkával. A műveket a buda-
vári Sándor-palotában állították ki
augusztus 16-tól október 17-ig. A kiál-
lítást Göncz Árpád köztársasági elnök
nyitotta meg. A nyolc művész egyike
Polgár Rózsa, Harmati Béla püspök
hitvese.

TEMPWMJUBILEUM
TAPOLCÁN

Tapolcai leánygyülekezetünk azon
kevés gyülekezeteink közé tartozik,
amelyeknek a református testvérekkel
közös temploma van. Augusztus 18-án
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emlékezett meg mindkét gyülekezet
templomuk hatvanéves szolgálatáról.
Az ünnepi ökumenikus istentiszte-
let szolgálatát Smidéliusz Zoltán
somogy-zalai evangélikus esperes, és
Tislér Géza református püspökhelyet-
tes végezte.

EMLÉKEZÉS
ÉS HÁLAADÁS

Garami Lajos ny. lelkész és dr. Sel-
meczi János c. teológiai tanár augusz-
tus 18-án emlékezett arra, hogy 50 éve
a balassagyarmati templomban - D.
Terray Lászlóval együtt, aki Norvégiá-
ban szolgált és jelenleg is ott él - Or-
dass Lajos Püspök lelkésszé avatta.
Ebből az alkalomból a balassagyar-
mati anyagyülekezetben, ahol mind-
ketten segédlelkészként, Garami Lajos
pedig gyülekezeti lelkészként és espe-
resként szolgált, valamint Ipolyszö-
gön, a leánygyülekezetben, ahol dr.
Selmeczi János született és nevelkedett,
az istentisztelet szolgálatát a két ju-
biláns végezte, és a gyülekezetek kel
együtt adott hálát Istennek az 50 év ál-
dásaiért.

MILLECENTENÁRIUMI
EMLÉKMŰ

A NÓGRÁDI VÁRBAN
A nógrádi vároldalban Nógrád

megye történelmi egyházai az egész
megyére kiterjedő összefogással a helyi
önkormányzat koordinációjával Mille-
centenáriumi Emlékparkot alakítottak
ki, amelynek közepén a történelmi és
csonka Magyarország hirdeti a viharos
1100évet. A parkot és az emlékművet
augusztus 18-án avatták fel Keszthelyi
Ferenc váci római katolikus püspök,
Kalácska Béla evangélikus esperes és
Molnár Zsigmond szokolyai reformá-
tus lelkész szolgálatával.



SZABADTÉRI
EVANGÉLIZÁCIÓ

Már hagyománya van a nógrád me-
gyei evangélikus fiatalok egyhetes
nyári konferenciájának. A hét záró
napját a konferencia gazdája, Ka-
lácska Béla espres valamelyik gyüleke-
zetben szabadtéri evangelizációval fe-
jezi be. Erre e nyáron a vanyarci
gyülekezetben került sor augusztus
18-án. Az igehirdetés előtt öt fiatal és
két idős testvér vallott hitéről, a helyi
énekkar pedig énekekkel szolgált. Az
esperes igehirdetése után hét lelkész
szolgálatával tartott úrvacsorával feje-
ződött be az evangélizáció.

KETTŐS
JUBILEUM

NEMESPÁTRÓN
A tatárjárás után létesült község va-

lamennyi polgárának földet és nemes-
séget adományozott Ill. Endre, az
utolsó Árpád-házi király 1296-ban,
amit 1719-ben Ill. Károly is megerősí-
tett. Minderről nemcsak az Országos
Evangélikus Múzeumban őrzött okle-
vél, hanem Mesterházy Sándor, a gyü-
lekezet lelkészének 100 évvel ezelőtt írt
történelmi munkája is tanúskodik. A
gyülekezet ebben az évben nemcsak a
millecentenáriumra, hanem a község
700 éves fennállás ára is emlékezett. A
gyülekezeti teremben létesített kiállí-
táson többek között az adományozó
oklevelet is kiállították, a régi egy-
házi anyakönyveket művészi kivitelben
bőrbe kötették, a község cimerével és
,,1296-1996" felirattal zászlót készí-
tettek. Augusztus 20-án a gyülekezet és
a község által rendezett nívós ünnepé-
Iyen Smidéliusz Zoltán esperes áldotta
meg a zászlót és adta át a község pol-
gármesterének.

HÁLAADÁS
A SZÁZÉVES

TEMPWMÉRT
A szombathelyi gyülekezet augusz-

tus 25-én ünnepelte temploma fel-
szentelésének százéves évfordulóját.
Erre az alkalomra 12 éves munkával
szinte teljesen felújították a templo-
mot. Az emlékező és hálaadó ünnep-
ség a millecentenárium ünnepségsoro-
zatába illeszkedett. A hálaadó isten-
tiszteleten D. Szebik Imre püspök,
Zügn Tamás esperes és Fehér Károly
lelkész szolgáltak, az úrvacsoraosz-
tásban Lehel Ferenc, a gyülekezet
nyugdíjas lelkésze és Pintér János ny.
esperes segített. Délután az egyház-
megye esperese, az egyházközség el-
nöksége, Kiss János kapolcsi lel-
kész, a templomépítő Kiss János uno-
kája megkoszorúzták a templom-
építő lelkész és Czipott Géza lelkész
sírját.

MILLE-
CENTENÁRIUMI

MEGEMLÉKEZÉS EK
KÜLFÖLDÖN

A diaszpórába szétszórt magyarok
- ki-ki a maga helyén - emlékeztek a
millecentenáriumra. Az erdélyi ma-
gyar evangélikusok ezt a megemléke-
zést összekötötték az erdélyi egyházke-
rület megalakulásának 75 éves
jubileumi ünnepségéveI. Caracasban
(Venezuela) a Magyar Házban Bizik
Lászlá lelkész igehirdetése után emlé-
keztek az 1100 esztendőre. Angliában
Pátkai Róbert evangélikus püspök a
Magyarok Angliai Szövetségének lap-
jában hosszú cikkben emlékezett az év-
fordulóra.
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ÚJ GYÜLEKEZETI
KÖZPONT KAPOSVÁRON

A nyolcvan éve alakult kaposvári
gyülekezet több mint 9 millió forintos
költséggel új gyülekezeti központot
épített. Erre azért volt szükség, hogya
gyülekezet minden rétegének legyen
otthona. A gyülekezet élni akarását az
is mutatja, hogy a város Pedagógiai
Főiskoláján az evangélikus hittanta-

nári szakon több fiatal is készül hitok-
tatói szolgálatra. A felavató és hálaadó
istentisztelet augusztus 25-én volt D.
dr. Harmati Béla püspök, Smidéliusz
Zoltán esperes és Szemerei János helyi
lelkész szolgálatával. Az ünnepi köz-
gyűlésen dr. Frenkl Róbert országos
felügyelő, dr. Szabo Lajos teológiai
tanár és a helyi egyházak küldöttei kí-
vántak sok áldást az új központ szolgá-
latára.

TANÉVNYITÓK
EGYHÁZI

ISKOLÁINKBAN
Egyházi iskoláinkban (10 gimná-

zium, 5 általános iskola, 6 kollégium)
az állami iskolákhoz hasonlóan szep-
tember első napjaiban tartották meg a
tanévnyitó ünnepélyeket. Bonyhádon
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felavatták a 14 hónap alatt felépült, 90
diákot befogadó új kollégiumot és
megemlékeztek az iskola 190 éves fen-
nállásáról. Sopronban pedig két új
evangélikus iskolát, a Hunyadi Mátyás
Evangélikus Általános Iskolát és az
Eötvös József Evangélikus Gimná-
zium és Egészségügyi Szakközépisko-
lát nyitották meg.



EVANGÉLIKUS-
RÓMAI KATOLIKUS

PÁRBESZÉD
A Lutheránus Világszövetség és a

Vatikán Keresztény Egységtanácsa kö-
zös dialógusbizottsága - amelynek
evangélikus részről D. Dr. Harmati
Béla evangélikus püspök az elnöke -
szeptember 1-7. között Rotterburg-
ban tartotta évi ülését. Az ülésen há-
rom témáról, az egyház apostoliságá-
ról, az eucharisztía-úrvacsorától, és
etikai kérdéskörökről folytattak meg-
beszélést. S

LELKÉSZVIZSGA
AZ ÉSZAKI

EGYHÁZKERÜLETBEN
Az Északi Egyházkerület Lelkészké-

pesítő Bizottsága előtt szeptember
3-4-én lelkészvizsgát tett Karsay La-
jos nagyalásonyi, Németh Zoltán
bánki, Schermann Gábor sárvári és
Thuránszky István nagybörzsönyi se-
gédlelkész.

MAGYAR-MAGYAR
TALÁLKOZÓ

Szeptember 4-én Pápán hazai és kül-
földi magyar szervezetek úgynevezett
Magyar-Magyar Találkozót tartot-
tak, amelynek befejező ökumenikus is-
tentiszteletén D. Szebik Imre evangéli-
kus, D. Tőkés Lászlo református és dr.
Pápai Lajos római katolikus püspök
szolgált igehirdetéssel.

HUNGAROLÓGUSOK
RÓMÁBAN

A Nemzetközi Magyar Fiológiai
Társaság szeptember 9-14. között Ró-
mában tartotta lY. kongresszusát.

A tudósok népes magyarországi cso-
portja mellett 36 országból több mint
500 hungarológus vett részt a kongresz-
szuson. Az előadások és megbeszélé-
sek fő témája A magyar művelődés és
kereszténység volt.

KIS GYÜLEKEZET
NAGY ÜNNEPE

A németek kitelepítése miatt lélek-
számban megfogyatkozott kis levéli
gyülekezet jórészt az elszármazottak
adományaiból templomát kívülről is
meg tudta újítani. Az ünnep hálaadó
istentiszteletén szeptember 8-án D.
Szebtk Imre püspök, Jankovits Béla es-
peres, Hans Schrődl müncheni lelkész,
a kitelepített levéliek gondozója és Kiss
Miklós az itthon maradottak lelkésze
szolgált.

HÁLAADÁS
A FELÚJÍTOTT
ORGONÁÉRT

Hazai evangélikus egyházunk egyet-
len igazi "nagyorgonáját", a három
manuálos, 52 változatos, monumentá-
lis soproni orgonát felújította a gyüle-
kezet. Szeptember 14-én a hálaadó is-
tentiszteleten, amelyen a németországi
és finnországi testvérgyülekezetek és a
kitelepítettek küldöttei, valamint sok
hazai vendég volt jelen, az Isten igéjét
Jankovits Béla és Zügn Tamás espere-
sek hirdette, a felújított orgonát pedig
Jakko Pertula, a finn testvérgyülekezet
kántora és Trajt/er Gábor orgona-
művész zeneigazgató szólaltatta meg.
Az orgona történetét és a felújítási
munkákat Szimon János igazgató-
lelkész ismertette.
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EMLÉKEZÉS -
ORGONASZENTELÉS -

HÁLAADÁS
A beledi gyülekezet Gyurátz Ferenc

püspök emlékére emléktáblát helyezett
el szépen felújított temploma falán. Az
ünnepi istentiszteleten szeptember
21-énD. Szebik Imre püspök prédikált,
dr. Fabiny Tibor teológiai tanár pedig
Gyurátz püspökre emlékezett. Ugyan-
aznap délután a püspök felszentelte a
sobori leánygyülekezet - melyet je-
lenleg Béres Lászlo beledi lelkész gon-
doz - második világháború óta néma,
most szépen felújított orgonáját. A
másik fília, Vásárosfalu pedig harang-
jait villamosította, amelynek átadó
hálaadó istentiszteletén Jankovits Béla
esperes szolgált szeptember 15-én.

BŐVÜLŐ DIAKÓNIAI
KAPCSOLATAINK

A Szlovák Evangélikus Diakóniai
Szolgálat meghívására Kendeh György
diakóniai ügyvivő lelkész vezetésével
küldöttség vett részt Felsőszeliben
(Horné Saliby) az újonnan épült szere-
tetotthon avatásán. A bajor testvéregy-
ház meghívására pedig nyolctagú cso-
port tanulmányozhatta a bajor egyház
diakóniai munkáját. Mind a két alka-
lom hozzájárult egyházunk nemzet-
közi diakóniai kapcsolatainak bővíté-
séhez.

TANÉVNYITÓ
A TEOLÓGIÁN

Teológiai Akadémiánk szeptember
20-án tartotta tan évnyitó ünnepélyét.
A bevezető istentiszteleten D. Szebtk
Imre püspök hirdette Isten igéjét. A
tanévet dr. Reuss András rektor nyi-
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totta meg, dr. Karl Schwartz bécsi ven-
dégprofesszor pedig székfoglaló elő-
adást tartott. Az új tanévben a lelkész
szakon 24, a hittantanári szakon 8 hall-
gató kezdte meg tanulmányait, a kihe-
lyezett három vidéki hitoktató szakon
(Győr, Kaposvár, Nyíregyháza) pedig
18 hallgató tanul. Az őszi vizsgaidő-
szakban a lelkész szakon nyolcan
(Bácsiné Vilmos Andrea, Bányai And-
rás, Endreffy Géza, Ferenczy Andrea,
Huszka Csaba, Mesterházy Zsu-
zsanna, Selmeczi Lajos Péter, Szpisák
Attila), a levelező hitoktatói tagozaton
pedig hárman (Janecskóné Szrányi
Hajnalka, Selmecziné Fazekas Andrea,
Szalay Tamásné) fejezték be teológiai
tanulmányaikat.

ÖTVENÉVES
A MOHÁCSI TEMPWM

A kiterjedt szórvánnyal rendelkező
mohácsi gyülekezet szeptember 15-én
emlékezett temploma ötvenéves szol-
gálatára. A hálaadó istentisztelet szol-
gálatát D. dr. Harmati Béla püspök,
Kriihling Dániel esperes, Németh Pál
és felesége, Tóth Ildikó, a gyülekezet
jelenlegi lelkészei és Zászkaliczky Pál a
gyülekezet volt lelkésze végezték. Jelen
volt és szólt a gyülekezethez Ormos
Elek, a gyülekezet nyugdíjas lelkésze.

ÚJTEMPWM-
ÚJ GYÜLEKEZETI

TEREM - ÚJ ORGONA
Egyházunk életének lüktetését mu-

tatja, hogy D. dr. Harmati Béla püspök
szeptember 22-én két somogyi gyüleke-
zetben három új létesítményt adott át
szolgálatának. Porrogon, a porrog-
szentkirályi anyagyülekezet kis fíliá-
jában új templomot szentelt fel, a csur-



gói anyagyülekezetben pedig az újon-
nan létesített gyülekezeti termet és a
templomban nemrég épített új orgonát
adta át a szolgálatnak Smidéiiusz Zol-
tán esperes a két gyülekezet lelkészei:
Sik ter János és Dénes Ilona segédle-
téveI.

TANULMÁNYI
LÁTOGATÁS

Szeptember utolsó hétvégén Tóth-
Szöllős Mihály vezetésével a Sajtóosz-
tály kis csoportja látogatott Németor-
szágba. Nürnbergben, valamint Erlan-
genben a Martin Luther Bund szol-
gálatát és a német egyházak sajtómun-
káját tanulmányozta. A csoport talál-
kozott Hermann von Loevenich bajor
püspökkel, és Peter Schnellenberggel,
a Martin Luther Bund főtitkárával.

ORSZÁGOS
DIAKÓNIAI

KONFERENCIA
Az otthonvezetők és diakóniai elő-

adók szokásos országos konferenciáját
szeptember 23-26-ig tartották Alber-
tiben. D. dr. Harmati Béla püspök
megnyitó igehirdetésében arról szólt,
hogyadiakónia az egyház életjele. dr.
Frenkl Szilvia pszichológus "Családdá
válás az otthonban" címmel, Cziráki
Andrea minisztériumi előadó pedig a
szociális tevékenységről tartott elő-
adást. A résztvevők ezen kívül meg-
beszélték szeretetotthonaink aktuális
problémáit. A konferencián jelen volt
és igehirdetéssel szolgált Mozes Árpád
kolozsvári püspök.

ZENEI VILÁGNAP
A Zenei Világnapon, október l-jén

Békéscsabán a nagytemplomban a

King's Singers angliai kórus tartott
hangversenyt.

HANGVERSENY
SAREPTÁBAN

A Budai Sarepta Szeretetotthont a
Hannoveri Musikschule küldöttsége
látogatta meg, és a testi és szellemi fo-
gyatékos gyermekeknek üdítő muzsi-
kával szolgált. Az iskola kórusa klasz-
szikus zenével is le tudta kötni a
gyermekek figyelmét.

KONFERENCIA
A VILÁGBÉKÉÉRT

A Vallások és Béke Világkonferencia
szervezete október 10-13. között Do-
bogókőn tartotta négy évenként esedé-
kes gyűlését. A konferencián 22 or-
szágból mintegy százan vettek részt.
Az előadások és megbeszélések témája
"Vallások egy igazságos gazdasági
rendért" volt. A résztvevők megláto-
gatták Budapesten a Bazilikában a ró-
mai katolikus, a Kálvin téren. a refor-
mátus egyházat, a Dohány utcában a
zsidó felekezetet. A Deák téri evangéli-
kus gimnáziumban "Vallások imád-
sága a békéért" nyilvános imaestet tar-
tottak.

PÁPALÁTOGATÁS
HAZÁNKBAN

A Bencés Szerezetesrend Magyaror-
szágon való letelepedése ezeréves év-
fordulója alkalmából ünnepségsoroza-
tot rendezett. Ebből az alkalomból
szeptember 6-án látogatott hazánkba
II. János Pál pápa. Pannonhalmán a
bencések vesperáján vett részt és homí-
liát tartott, másnap pedig Győrben
százezer ember előtt misét celebrált. Itt
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jelen voltak a nemkatolikus egyházak
képviselői, köztük D. Szebik Imre
evangélikus püspök és Jankovits Béla
esperes. A bencés ünnepségek során
Pannonhalmán szeptember 14-én a Ke-
resztény Egység Napját rendezték meg,
amelyen egyházunkat D. dr. Harmati
Béla püspök képviselte.

ORSZÁGOS
EVANGÉLIZÁCIÓ

A hagyományos Országos Evangéli-
zációt Budapesten a Deák téri temp-
lomban tartották meg október 20-án
Koczor György, Gáncs Péter, Verasztó
János és Zászkaliczky Péter szolgála-
tával.

MEGÚJULT
A PESTSZENTLŐRINCI

TEMPWM
A pestszentlőrinci gyülekezet példa-

mutató áldozattal felújította 1932-ben
épült templomát. Október 13-án hála-
adó istentiszteleten D. dr. Harmati
Béla püspök, Szirmai Zoltán esperes és
Havasi Kálmán helyi lelkész szolgált.
A népes gyülekezetben jelen volt a
sandhofeni testvérgyülekezet (Német-
ország) küldöttsége és több testvér
Svédországból és Finnországból.

DIAKÓNIAI
CSENDES NAP

A Györi és a Börcsi Szeretetház, va-
lamint a Diakonissza Anyaház Baráti
köre október 12-én csendesnapot tar-
tott Madocsai Miklásnak, a Fébé Dia-
konissza Egyesület lelkészének szolgá-
latával.
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ORSZÁGOS
PROTESTÁNS NAPOK

Az immár hagyományos Országos
Protestáns Napok (október 23-31.)
szinte megszámlálhatatlan eseménye
közül az alábbiakat emeljük ki: Buda-
pesten a Vigadó protestáns kulturális
estjén dr. Für Lajos tartotta az ünnepi
megemlékezést. Az ökumenikus refor-
mációi emlékünnepély a Kálvin téri
református templomban volt, ame-
lyen Csernák Lóránt református püs-
pök ünnepi beszédet mondott. Sáros-
patakon a református kollégium épü-
letének falán emléktáblát lepleztek le,
amely megjelöli az iskola alapításának
időpontját (1531). Evangélikus ala-
pítók kezdték a munkát, később lett
református főiskola. A Teológiai Fő-
iskolán történelmi fórumot rendez-
tek, amelyen egyházunk részéről D. dr.
Harmati püspök és dr. Hafenscher
Károly c. teológiai tanár tartott elő-
adást. A reformációi emlékünne-
pélyen D. dr. Harmati Béla püspök
mondott emlékbeszédet "Protestan-
tizmus és nemzeti azonosságtudat"
címmel. Békéscsabán felavatták az
Evangélikus Gimnázium felújított
épületét. Ezen az alkalmon D. dr.
Harmati Béla püspök hirdette az igét
és dr. Nánai Lászlo igazgató mondta
az ünnepi beszédet. Mezátúron a
Református Gimnáziumban egyházi
középiskolai találkozó volt. A beve-
zető igehirdetést D. dr. Harmati Béla
evangélikus püspök, a befejező ige-
hirdetést dr. Hegedűs Lóránt refor-
mátus püspök, az előadást pedig
dr. Tőkéczky Lászlo történész és Gye-
nizse Pál korrnányfőtanácsos tartotta.
Esztergomban egyháztörténeti konfe-
reneia volt. Ebből az alkalomból szen-
telte fel D. Szebik Imre püspök az
épülő evangélikus templomnak már el-
készült belső részét.



MILLECENTENÁRIUMI
KIÁLLÍTÁS

Az Evangélikus Országos Múzeum a
millecentenárium tiszteletére Thököly
Imre Törökországból 90 éve hazaho-
zott hamvainak a Deák téri templom-
ban történt felravatalozásának emlé-
kére kiállítást rendezett. A kiállítást
október 21-énD. dr. Harmati Béla püs-
pök nyitotta meg.

TÖRTÉNELMI LECKE
SOPRONBAN

A soproni három evangélikus iskola
diákjai a millecentenárium emlékére
október 22-én történelmi jelmezekben
vonultak fel, az emlékünnepélyen pe-
dig a 75 éve történt soproni népszava-
zásra, valamint az 1956-os forradalmi
eseményekre emlékeztek. Az emlékbe-
szédet D. Szebik Imre püspök tartotta.

KITÜNTETÉS
Túrmezei Erzsébet diakonisszatest-

vért, a Fébé Evangélikus Diakonissza
Egyesület főnökasszonyát, aki a Dia-
konissza Egyesület 1951. évi feloszla-
tása után 25 évig abalassagyarmati
evangélikus gyülekezetben a szeretet-
otthonban élt és szolgált, a város ön-
kormányzati testülete - azzal az in-
doklással, hogy 25 év alatt és azt
követően jelentősen hozzájárult Ba-
lassagyarmat erkölcsi, szellemi arcula-
tának formálásához - a város diszpol-
gárává választotta. A kitüntető okle-
velet az október 23-i ünnepély kereté-
ben Juhász Péter polgármester nyúj-
totta át.

ISKOLAI KÓRUSOK
TALÁLKOZÓJA

Öt év óta évenként találkoznak a pé-
teri evangélikus templomban a Pest

megyei általános és középiskolai kóru-
sok. Ebben az évben hét iskolából
mintegy 200 tanuló jött el, és nemcsak
a maguk örömére, a gyülekezet épülé-
sére is színvonalas énekszámokkal
szolgáltak.

HETVENÉVES
A MEZÖTÚRI TEMPWM

Nem kis erőfeszítésbe került az alig
másfél száz lelket számláló mezőtúri
gyülekezetnek az 1926-ban épült temp-
lomának felújítása. Az emlékező és há-
laadó istentiszteleten D. dr. Harmati
Béla püspök, Táborszky Lászlo espe-
res és a Mezőberény 1. kerületi lelkész
szolgált. Az ünnepélyre sokan jöttek el
szinte az ország minden részéről a régi
mezőtúriak közül, hogy emlékezzenek
és együtt adjanak hálát a gyülekezettel.

ÉSZT FIÚK ÓBUDÁN
November 16-án az óbudai evangéli-

kus templomban a Tallinni Fiúkórus 43
tagú együttese adott hangversenyt. A
műsorban klasszikus és kortárs észt
szerzők műveit, valamint spirituálékat
szólaltattak meg művészi fokon.

SZÁZÉVES A SIKÁTORI
TEMPWM

A sikátori gyülekezet 1896-ban épült
templomát a nyolc évvel ezelőtti vil-
lámcsapás kárainak kijavításával telje-
sen felújította. A jubileumi isten-
tisztelet szolgálatát D. Szebtk Imre
püspök, Varga Györgyesperes és Ma-
gassy Sándor ny. lelkész végezte. A
templomi ünnepély után a püspök
megáldotta a millecentenáriumi emlé-
kezés jegyében a parókia előtt felállí-
tott kopjafát, ahol ifj. Magassy Sándor
tábori lelkész mondott beszédet.
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JUBILEUMI HÁLAADÁS
CEGLÉDEN

A milleneumi évben épült százéves
ceglédi evangélikus templom jubileu-
mát november 3-án ünnepelte meg a
gyülekezet. A hálaadó istentisztelet
szolgálatát D. dr. Harmati Béla püs-
pök, Véghelyi Antal helyi lelkész és
Brebovszky Gyula ny. lelkész végezték.
Az ünnepi közgyűlésen a helyi keresz-
tyén gyülekezet küldöttei, valamint dr.
Smidéliusz Lászlá egyházmegyei fel-
ügyelő köszöntötte a gyülekezetet.

EGYHÁZMEGYEI
IFJÚSÁGI CSENDESNAP

A pest megyei egyházmegye ifjúsága
november 9-én Ikladon tartotta évi
szokásos csendesnapját János Zsuzsa
hévízgyörki lelkész, az egyházmegyei
ifjúsági munka felelőse, Koczor Tamás
gyóni lelkész és Gáncs Péter nagy tar-
csai lelkész szolgálatával.

JOHANNITA HÁZ
PILISCSABÁN

November IS-én adták át a piliscsa-
bai Siló Társasotthonban a Fébé Ala-
pítvány által létrehozott, négy lakást
magaban foglaló Johannita Házat. Ez-
zel együtt a Mozgássértültek Társas-
otthona 12lakásban 18 lakó befogadá-
sára lett alkalmas. Az átadás szol-
gálatát D. Szebik Imre püspök végezte.
Az ünnepélyen jelen volt Göncz Ár-
pádné, a köztársasági elnök felesége,
Nikolits István miniszter, a körzet or-
szággyűlési képviselője, valamint Túr-
mezei Erzsébet és Gertrud Heublein a
Diakonissza Egyesület főnökasszonyai
és még sokan mások.
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ÚJ GYÜLEKEZETI HÁZ
URAIÚJFALUN

Az uraiújfalui gyülekezet a visszaka-
pott régi egyházi iskola épületét a mai
gyülekezeti élethez nélkülözhetetlen
gyülekezeti házzá alakította át. Az új
létesítmény felavatását D. Szebik Imre
püspök, Zügn Tamás esperes és Me-
nyes Gyula helyi lekész a nagyszámú
gyülekezet jelenlétében november 16-
án végezte.

TALÁLKOZÁS
AZ ÖKUMENÉ

JEGYÉBEN
November 26-án D. Szebtk Imre püs-

pök vezetésével a soproni Berzsenyi
Dániel Evangélikus Gimnázium kül-
döttsége - melynek tagjai az iskola
igazgatója, igazgatóhelyettese, a Diák-
szövetség két tagja, valamint Kutas
Lászlo szobrászművész és felesége vol-
tak - meglátogatták Pannonhalmán a
bencés kolostort és átadták a szobrász-
művész alkotását, amelyen a két iskola
képe látszik a következő felirattal:
OIKUMENÉ unanimiter pro educati-
one hungarica (ÖKUMENÉ egy lélek-
kel a magyar nevelésért). A küldöttsé-
get Várszegi Asztrik főapát és Békési
Gellért, a Bencés Gimnázium igazga-
tója fogadta és megállapodtak, hogy
kölcsönösen cserediákokat küldenek
egymás iskolájába.

MILLECENTENÁRIUMI
ZENÉS ÁHÍT AT

A teológiai Akadémia és a Zuglói
Gyülekezet november Iő-án a millecen-
tenárium jegyében zenés áhítatot ren-



dezett, amelyen Kéveházi Lászlo elő-
adást tartott, az Akadémia énekkara
pedig énekszámokkal szolgált.

HÁLAADÁS
RÁKOSKERESZTÚRON
A budapest-rákoskeresztúri gyüleke-

zetben négy templom szolgál: Rákos-
keresztúron, Rákoscsabán, Rákoshe-
gyen és RákosIigeten. Ebben az évben a
rákoskeresztúri templom felújítására
került sor. A hálaadó istentiszteletet a
templomszentelési évfordulón, novem-
ber lü-én tartotta a gyülekezet. A szol-
gálatot D. dr. Harmati Béla püspök,
Szirmai Zoltán esperes, és Kósa Lászlo
helyi lelkész végezték. Ugyanakkor ál-
dották meg a templom felújított orgo-
náját, amelyet Trajtler Gábor orgona-
művész szólaltatott meg.

ÚJ TEMPWM ÉPÜL
PÁSZTÓN

A nógrád megyei fejlődő városban
élő 150 lelkes gyülekezet nagyon régi
vágya teljesüléseképpen új templom
építésébe kezdett. A város által adomá-
nyozott telken november lD-én tették le
a Csomai Zsófia tervei alapján épülő
templom alapkövét D. Szebik Imre
püspök, Kaláeska Béla esperes és a
bátonyterenye-pásztói gyülekezetben
jelenleg szolgáló Klenáczkyné Sulyok
Anna segédlelkész szolgálatával.

VIZSOLYTÓL
NAPJAINKIG

címmel kiállítás nyílt a Luther-év al-
kalmából Székesfehérváron az evangé-
likus Gyülekezeti Házban. A kiállítá-
son Bibliák 1590-től, valamint egyéb
Luther-emlékek voltak láthatók.

TESTVÉRI SEGÍTSÉG
A FÉBÉNEK

Gertrud Heublein, a Bad Kreutz-
nach-i diakonissza anyaház (Német-
ország) főnökasszonya Budapestre ér-
kezett, hogy részt vegyen a Fébé Dia-
konissza Egyesület munkájában. Fon-
tos szolgálatának tekinti az anyaház-
ban a diakonisszák lelki és közösségi
életének formálását.

ZÁRÓ FESZTIVÁL
A Budapest-Kőbányai Evangélikus

Gyülekezet millecentenáriumi rendez-
vénysorozatát december l-jén feszti-
vállal zárta. Ekkor adták át a templom
mellett kialakított "Hétvezér-ligetet".

HÁROM GENERÁCIÓ
EVANGÉLIZÁCIÓS

SZOLGÁLATA
KÉT GYÜLEKEZETBEN
A zalaegerszegi pusztaszentlászlói

gyülekezetben ádvent három vasárnap-
ján Böröez Sándor ny. lelkész, ifj. Ken-
deh György budapest-angyalföldi lel-
kész, valamint Sefcsik Zoltán pécsi
segédlelkész végeztek evangélizációs
szolgálatot.

KÁPOLNASZENTELÉS
ZUGLÓBAN

A Budapest-zuglói Evangélikus
Gyülezet Gyarmat utcai felújított ká-
polnáját ádvent első vasárnapján szen-
telte fel D. dr. Harmati Béla püspök
Szirmai Zoltán esperes és Tamásy Ta-
más helyi elkész segédletéveI. Az is-
tentisztelethez kapcsolódva a kápolna
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történetét dr. Boleraczky Lóránt ismer-
tette. Az épületben a két világháború
között a Norvég Izrael-Misszió műkö-
dött és ma is a Norvég Egyház tulaj-
dona.

BIBLIA MAGYARÁZÓ
JEGYZETEKKEL

A Magyar Bibliatársulat magyaráza-
tos Bibliát jelentetett meg. A magya-
rázatok a Német Bibliatársulat által
1992-ben kiadott Stuttgarter Erkla-
rungsbibel magyarázatainak a magyar
körülményekre alkalmazott fordítása.
Minden bibliai könyv előtt van beve-
zetés, a függelékben pedig tárgyi ma-
gyarázatok, valamint a mértékekről,
súlyokról, pénzekről összeállított táb-
lázat található.

AZ EURÓPAI
EVANGÉLIKUS

EGYHÁZAK PÜSPÖKEI
BUDAPESTEN

Az európai evangélikus egyházak ve-
zető püspökei december 8-12. között
Budapesten tartották háromévenként
szokásos konferenciájukat. A Luthe-
ránus Világszövetség genfi stábjával
együtt kereken harmincan vettek részt
a konferencián, amelynek összefoglaló
témája "Az egyházjövőképe és megbí-
zatása Európában" volt. A megbeszé-
lések egyben a Világszövetség 1997-
re Hongkongba tervezett világgyűlése
előkészítéséül is szolgáltak. A megbe-
szélések előtt a küldöttek részt vettek
D. Ordass Lajos mártír püspökünk-
nek, az LVSZ volt alelnökének lakó-
háza falán elhelyezett emléktábla ün-
nepélyes leleplezésén. A konferencia
úrvacsorával fejeződött be, amelynek
végén vendégeink meglátogatták a Fa-
sori Evangélikus Gimnáziumot.

74

HITÉLETI KÖZPONTOK
FELSZENTELÉSE

NÓGRÁDBAN
A nógrádi egyházmegyében az ősz

folyamán két gyülekezeti központ léte-
sült. Az ipolyszogi leánygyülekezet
volt iskoláját kapta vissza és alakította
át gyülekezeti házzá. Az új létesít-
ményt a templomszentelési emlékün-
nepen adta át szolgálatának Kalácska
Béla esperes és Megyaszai Enikő se-
gédlelkész. Az egyházasdengelegi
anyagyülekezet az egyházi épületekért
kapott kártérítésből új gyülekezeti há-
zat épített, amit D. Szebik Imre püs-
pök Kalácska Béla esperes és Babka
Lászlá helyi lelkész segédletévei szen-
teit fel a szolgálatra. Az ünnepélyen
Garami Lajos, a gyülekezet volt lelké-
sze kívánt sok áldást a gyülekezetre.

KITÜNTETÉS
Táborszky Lászlo békéscsabai espe-

res Kós Károly-díjat kapott "települé-
seink védelme és szépítése érdekében
végzett kiemelkedő munkája elismeré-
seként". A dijat Kós Károly születése
napján, december 16-án adták át a
Környezetvédelmi és Településfejlesz-
tési Minisztériumban.

PRESBITEREK
AZ IGE KÖRÜL

Két napot töltött az ige körül hét
gyülekezet (Pestszentlőrinc, Kispest,
Ösagárd, Érd, Zugló, Orosháza, Pest-
erzsébet) presbitereinek harminc tagú
csoportja Piliscsabán a Béthel Missziói
Otthonban. Az újszerű kezdeményezés
igeszolgálatát a gyülekezetek lelkészei
végezték.



AZ ÉRDI GYÜLEKEZET
KINŐTTE TEMPLOMÁT
Az érdi gyülekezet az utóbbi években

"kinőtte" templomát. A templom bő-
vítését a templomhajóra merőlegesen
épített gyülekezeti teremmel oldották
meg, amelyegybenyitható a templom-

hajóval. A felavató istentisztelet a meg-
nagyobbított templomban ádvent
2. vasárnapján volt D. Szebik Imre
püspök, Labossa Lajos esperes és Itt-
zés István helyi lelkész szolgálatával.
Az ünnepségen jelen volt feleségével
együtt Kar/heinz Schmale berlini egy-
házfőtanácsos és köszöntötte az ün-
neplő gyülekezetet.

LITURGIAI
KONFERENCIA

"Az evangélikus liturgia múltja és
jövője" címmel liturgiai konferencia
volt, lelkészek, kántorok, karvezetők,
teológiai hallgatók és más érdeklődők
részvételével Budapesten a Deák téri
gyülekezetben, egyházunk egyházze-
nei bizottsága, valamint a Magyar

Egyházzenei Társaság Protestáns tago-
zata rendezésében. A vitaindító elő-
adásokat eleven megbeszélés követte,
ahol a résztvevők hangsúlyozták, hogy
egyházunk megújulásával kapcsolat-
ban a liturgia megújulására is szükség
van. Elhangzott az az igény, hogya li-
turgia elkötelezettjeinek sűrűbben kell
találkozni és elgondolásaikat kicse-
rélni.
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ÖKUMENIKUS IFJÚSÁGI
ISTENTISZTELET

A római katolikus, református,
evangélikus és baptista fiatalok és diá-
kok istentiszteleteiket Budapesten fel-
váltva más-más felekezetnél tartják.
Ádventben, december 3-án az evangéli-
kusok voltak a házigazdák a zuglói
gyülekezet templomában. A liturgia
szolgálatát dr. Pákozdi István római
katolikus egyetemi lelkész, az igehirde-
tést pedig TarrZoltán református egye-
temi lelkész tartotta. Az istentiszteletet
az Evangélikus Teológiai Akadémia
énekkarának szolgálata gazdagította.

HATVANÉVES
A BICSKEI TEMPLOM
Az alig 70 lelket számláló bicskei

gyülekezet példamutató áldozatkész-
séggel felújította 60 éves templomát. A
december 8-án tartott hálaadó isten-
tisztelet szolgálatát D. Szebik Imre
püspök, Labossa Lajos esperes és Al-
bert Gábor, a gyülekezet diakónus lel-
késze végezte. A templom történetét és
a felújítási munkálatokat Göllner
Lászlá felügyelő ismertette.

FELSZENTELTÉK
A BÉKESSÉG HÁZÁT

Ezzel a címmel adta hírül a Békés
megyei Hírlap a december 16-i ese-
ményt, amikor az evangélikus gyüleke-
zet két és fél millió forint költséggel fel-
újított Békéscsaba-erzsébethelyi 120
éves templomát D. dr. Harmati Béla
püspök a helyi és környékbeli lelkészek
és nagy gyülekezet jelenlétében átadta
a szolgálatra. A felújítási munkákról
Kutyej Pál, az erzsébet helyi körzet lel-
késze számolt be, a hétköznap ellenére
szépen összegyülekezett híveknek.

76

SZERETET
ÉS TÁMOGATÁS

A miniszterelnök és a történelmi
egyházak vezetőinek novemberi felhí-
vására a rászorulók karácsonyi megse-
gítésére az OTP számlára több mint 45
millió forint adomány érkezett 949
adományozótóI. Az összeg terhére a
legjobban rászoruló családoknak 32
ezernél több élelmiszercsomagot küld-
tek, s ezenfelül a hajléktalanoknak és
nagycsaládosoknak 4-4 millió forint
segélyt osztottak ki. Az Ökumenikus
Szeretetszolgálat pedig 1000 családnak
és háromszáz gyermeknek küldött cso-
magot, karácsony mindkét ünnepén
pedig meleg, házi főzésű ebéddel várta
a hajléktalanokat. Természetesen eze-
ken kívül szinte minden gyülekezet
osztott karácsonyi segélyt vagy csoma-
got a szeretet ünnepén.

KÖRNYEZETVÉDELMI
TALÁLKOZÓ

A Magyar Környezetvédelmi Egye-
sület Csepelen rendezte meg a környe-
zet- és természetvédelmi diákközössé-
gek találkozóját, amelyen D. dr. Har-
mati Béla püspök, a Magyar Környe-
zetvédelmi Egyesület alelnöke tartott
előadást.

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT

DUNAÚjVÁROSBAN
A dunaújvárosi envangélikus temp-

lomban december 21-én jótékonysági
hangverseny volt a város hajléktalan-
jainak élelmezési támogatására. A ní-
vós zenei alkalmon Bencze Gábor or-
gonált, a Zenei Egyesület kamarakó-
rusa, a Zeneiskola fúvósai, valamint a
Zenei Általános iskola 60 tagú kórusa
szerepelt.



EVANGÉLIKUS
EGYHÁZUNK

NYILATKOZATA
Egyházunk elnöksége január 7-én

kiadott nyilatkozatában Istentől ál-
dott, békés új esztendőt kívánt né-
pünknek, a határokon belül és kívül
élő magyarságnak. Az 1996-os évért, a
millecentenáriumért, az épülő új temp-
lomokért és egyházi létesítményekért
hálát adva örömmel köszönti és támo-
gatja a szabadságát visszanyert magyar
nemzet megújulási törekvéseit, várja
az 1997-re kilátásba helyezett gazda-
sági javulást, kéri, hogya kisebbségek
fokozott figyelmet kapjanak. A sza-
badság mellett fontosnak tartja az
elszegényedett rétegek iránti szolidari-
tást, veszélyesnek tartja a teljesítmény
nélküli, törvénytelen úton való meg-
gazdagodást. Végül kezdeményezi a
keresztyénség egyik ünnepének, nagy-
pénteknek hivatalos ünneppé, munka-
szüneti nappá nyilvánítását.

TESTVÉREGYHÁZI
KAPCSOLAT

A svéd evangélikus Egyház Linkö-
pingi Egyházkerülete vezetője Martin
Lind püspök meghívására D. dr. Har-
mati Béla püspök, dr. Hafenscher Ká-
roly c. teológiai tanár és Szirmai Zol-
tánné külügyi osztályvezető január
8-12. között látogatást tett Svédor-

1997

szágban. Ebből az alkalomból írták alá
a Linköpingi Egyházkerület és a Déli
Egyházkerület között kötött megálla-
podást.

KERESZTYÉN
PEDAGÓGUSOK

LELKI NAPJA
A Máriaremete-Hidegkúti Ökume-

nikus Iskola adott otthont ismét a ke-
resztyén iskolák pedagógusai számára
rendezett lelki napnak január lO-én.
Tizenhárom önkormányzati, alapítvá-
nyi és egyesületi iskola mintegy 300
tanára örömmel és érdeklődéssei vett
részt az alkalmon. A lelki nap szolgála-
tát dr. Hegedűs Lóránt református püs-
pök, Barsi Balázs ferences atya, Szél!
Bulcsú evangélikus és Lukács Gyula
baptista lelkész végezte.

ÖKUMENIKUS IMA HÉT
Január 19. és 26. között gyülekezete-

ink ebben az évben is országszerte meg-
tartották az ökumenikus imahetet a
protestáns gyülekezetek kel, de legtöbb
helyen a római katolikus gyülekezetek-
kel együtt. Az imahét megnyitó isten-
tiszteletét Budapesten a Szent István
Bazilikában tartották, amelyen dr.
Paskai Lászlo bíboros prímásérsek
szentbeszédet mondott, D. dr. Harmati
Béla evangélikus püspök, az Ökumeni-
kus Tanács elnöke pedig igehirdetéssel
szolgált.
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HÁLAADÁS CSEPELEN
Hálaadó istentiszteletre gyűlt össze

január 21-én a templom orgonájának
villamosítása alkalmából a Budapest-
Csepeli Evangélikus Gyülekezet. Az
igehirdetés szolgálatát D. Szebik Imre
püspök tartotta.

HITOKTATÓK
KIBOCSÁTÁSA

Országos egyházi esemény színhelye
volt a Budapest-fasori templom január
25-én. Teológiai Akadémiánk hitokta-
tói szakának elvégzése után 32 hi-
toktató állt az oltár elé, hogy Isten
igéjének útmutatásával, a Szentlélek
segítségül hívásával, kézfogással, vala-
mint Krisztus testével és vérével meg-
erősödve elindulhassanak hitoktatói
szolgálatuk végzésére. Egyházunk
mindkét püspöke szólt hozzájuk Isten
igéjével és bocsátotta ki őket.

KÜLMISSZIÓI DÉLUTÁN
Az Evangélikus Külmissziói Egyesü-

let a kelenföldi gyülekezet termében
külmissziói délutánt rendezett, ame-
lyen Szeverényi János helyi lelkész az
utcai szociális munka közben végez-
hető missziói lehetőségekről szólt.

A LEPRAMISSZIÓ
VILÁGNAPJA

alkalmából Budapesten a zuglói
evangélikus templomban gyülekeztek
össze február 2-án a lepramisszió iránt
érdeklődő hívek, és figyelemmel hall-
gatták Erdélyi Dánielorvosjelölt vetí-
tett képes előadását két hónapos indiai
leprakórházi gyakorlatáról.
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ORGONASZENTELÉS
DUNAÚjVÁROSBAN

Nyolc hónappal a templom felszen-
telése után újra ünnepelt a dunaújvá-
rosi gyülekezet. A hívek áldozatválla-
lása és a Bajor Evangélikus Egyház
támogatása eredményeként új, 5 re-
giszteres orgona került a templom kar-
zatára. Az orgonaszentelés szolgálatát
D. dr. Harmati Béla püspök végezte
Káposzta Lajos esperes és Reisch
György helyi lelkész segédletéveI. Az
orgona hangszínét Trajt/er Gábor or-
gonaművész mutatta be.

LELKÉSZVIZSGA
A DÉLI

EGYHÁZKERÜLETBEN
A Magyarországi Evangélikus Egy-

ház Déli Egyházkerületében február
7-én sikeres lelkészvizsgát tett és lelké-
szi oklevelet nyert Bácskai Károly me-
zőberényi, Börönte Márta Budapest-
rákosszentmihályi, Német Mihály bé-
késcsabai, Sikes Attila ecsenyi, Péterné
Benedek Ágnes budapesti-kórházi,
Szakács Tamás mono ri és Vári Krisz-
tina mező berényi segédlelkész.

AZ ÖKUMENÉ TÁVLATAI
Az Ökumené Tanulmányi Központ

február 3-án a Fasori Evangélikus
Gimnáziumban tartotta közgyűlését.
"Az ökumené folyamatát nem lehet
visszatartani" - jelentette ki Tóth Ká-
roly ny. református püspök, a központ
elnöke. Szólt arról, hogy a Vatikán kez-
deményezésére párbeszéd kezdődött a
különböző felekezetek (római katoli-
kusok, ortodoxok, anglikánok, refor-
mátusok és evangélikusok) között "az



ökumené legnagyobb akadályáról",
magáról a papság intézményéről. Ez a
párbeszéd már el is kezdődött Rómá-
ban december 2-5. között. Tóth Ká-
roly püspök szólt arról a kihívásról is,
amit "a nagy jubileum", Jézus Krisz-
tus születésének 2000. évfordulója je-
lent az európai keresztyénségnek, vala-
mint arról, hogy Közép-Európa egy-
házai mivel járulhatnak hozzá az új
európai keresztyénség kialakulásához.

IFJÚSÁGI
VEZETŐKÉPZŐ-

TANFOLYAM
Egyházunk Ifjúsági Bizottsága 1997

tavaszán a Teológiai Akadémia épüle-
tében tanfolyamot rendezett, amelyen
az ifjúsággal való foglalkozásra készí-
tették fel a jelentkezőket, elsősorban
teológiai hallgatókat, de más fiatalo-
kat is.

ELHUNYT
REZES SY LÁSZLÓ

Február 12-én 85 éves korában el-
hunyt Rezessy Lászlo zeneszerző, a Bu-
dahegyvidéki Evangélikus Énekkar
alapító karnagya. Számos oratóriumot
komponált és tevékenyen részt vett az
Evangélikus Énekeskönyv és a Karéne-
keskönyv szerkesztésében.

ÖKUMENIKUS
CSENDESNAP

Egyházunk kórházmissziói szolgá-
lata és a Magyar Rákellenes Liga szer-
vezésében kórházlelkészek, valamint
daganatos betegek és hozzátartozóik
számára négy városunkban: Budapes-
ten, Debrecenben, Szegeden és Győrött

•..

február 14-én csendesnapokat tartot-
tak, amelyeken római katolikus, evan-
gélikus, református lelkészek és keresz-
tyén orvosok szolgáltak.

FELKÉSZÜLÉS
HONGKONGRA

A Lutheránus Világszövetség 40 eu-
rópai tag egyházának 60 küldötte Var-
sóban február 13-18. között tartotta
előkészítő konferenciáját a Világszö-
vetség júliusi hongkongi nagygyűlé-
sére. A megbeszélések középpontjában
"a közös európai ház" állt, amely azt
jelenti, hogy a megvalósult Egyesült
Európa nem a világ többi része ellen
irányul, hanem menedéket és megbíz-
ható iránymutatást jelenthet a benne
működő intézményeken, tehát az egy-
házakon keresztül is. A konferencián
egyházunkat D. dr. Harmati Béla püs-
pök képviselte.

NÉMET KAPCSOLAT
A veszprém megyei ifjúság szokásos

augusztusi táborát az 1996-os évben a
reutlingeni evangélikus cserkészekkel
közösen tartotta a Herend melletti
Lombos tanyán. Az ismerkedés után a
nyelvi nehézségek ellenére sok közös
ének éneklésével, akadályversenyen
való részvétellel, egymás életének, szo-
kásainak és vallásgyakorlatának meg-
ismerésével töltötték el a pár napot jó
hangulatban. A testvéri kapcsolat ak-
kor kezdődött el és azóta is megma-
radt, hiszen a magyar fiatalok 1997
februárjában Reutlingenben tölthették
a farsang utolsó napjait.

PRESBITERI
CSENDESNAP

A Bács-Kiskun Egyházmegye gyüle-
kezeteinek mintegy másfélszáz presbi-

79



tere csendesnapra gyűlt össze Hartára.
A csendesnap összefoglaló gondolata
"Szabadság és felelősség" volt. A szol-
gálatokat Káposzta Lajos és Detre Já-
nos, valamint Bácsiné Vilmos Andrea,
Bácsi János, Halasi Lászlo és Kis Já-
nos, az egyházmegye lelkészei vé-
gezték.

TÚRMEZEI ERZSÉBET
85 ÉVES

Február 15-én a Fébé Diakonissza
Egyesület anyaházában Túrmezei Er-
zsébet főnökasszonyt 85. születésnap-
ján meleg szavakkal köszöntötte a D.
Szebik Imre püspök vezetésévelössze-
gyűlt kis csapat.

ÚJ DIAKONISSZA
PRÓBATESTVÉR

Kulcsár Zsuzsanna, teológiai Aka-
démiánk elsőéves hallgatója a diako-
nissza szolgálatra való felkészülésre
kötelezte el magát, az anyaház kápol-
nájában február 18-án tartott istentisz-
teleten. Isten igéjét Madocsai Miklós
Fébé-lelkész hirdette, Túrmezei Erzsé-
bet és Gertrud Heublein főnökasszo-
nyok áldással indították el a diako-
nissza jelöltet a felkészülés útjára.
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ÚJ VEZETÖSÉG
A REFORMÁTUS

EGYHÁZBAN
Február 27-én megalakult a Magyar-

országi Református Egyház új zsinata.
A zsinat új lelkészi elnöke dr. Bölcskei
Gusztáv tiszántúli püspök világi el-
nöke dr. Kálmán Attila dunántúli fő-
gondnok lett, alelnöknek pedig dr.
Márkus Mihály dunántúli püspököt és
Szabo Dániel tiszáninneni főgondno-
kot választották meg.



BÁBJÁTÉK
ÉS HITOKTATÁS

A Templomi Bábjátékosok ötödik
ökumenikus találkozóját február 21-
23. között az Albertfalvi Keresztény
Társaskör rendezte meg a két albert-
falvi katolikus templomban és isko-
lában. Az elhangzott előadások és
bemutatók a hitoktatási szempontok
fokozottabb érvényesítésére töre-
kedtek.

MELACHTON
EMLÉKÜNNEPÉLY

A Magyarországi Luther Szövetség
Budapesten a Deák téri templomban
tartotta évi közgyűlését. Ennek kereté-
ben emlékeztek Philipp Melanchtonra,
Luther munkatárs ára és barát jára szü-
letésének 500. évfordulója alkalmából.
Csepregi Zoltán tanársegéd "Mi me-
lanchthoniánusok", dr. Reuss András
rektor pedig "Melachthon, a rendsze-
res teológus" címmel tartott előadást.

ISTENTISZTELETI
ÉLETÜNK

MEGÚJULÁSÁÉRT
Budapesten a Deák téri templomban

március 5-én lelkészek és más érdeklő-
dők számára konferencia volt "Isten-
tiszteleti életünk és az egyház megúju-
lása" témával. A kezdő istentisztelet
igehirdetési szolgálatát D. dr. Harmati
Béla püspök végezte.

AHOGY
AZ IFJÚSÁG LÁTJA

Az Evangélikus Értelmiségi Találko-
zót március 7-én és 8-án a Fasori Evan-

gélikus Gimnáziumban egyházunk if-
júsági szervezetei, az Evangélikus Egy-
etemi és Főiskolai Gyülekezet, Orszá-
gos Egyházunk Ifjúsági Bizottsága és a
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági
Szövetség (MEVISZ) rendezte. A két-
napos találkozón azt beszélték meg,
hogyan látja ifjúságunk egyházunk
mai helyzetét és a jövő értelmisége ho-
gyan tagozódhat bele egyházunk éle-
tébe és szolgálatába.

GEDULY
EMLÉKÜNNEPÉLY
NYÍREGYHÁZÁN

A Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye
evangélikusai február utolsó napján a
nyíregyházi templomban emlékeztek
meg az egykori Tiszai Egyházkerület
püspökének, Geduly Henriknek szol-
gálatáról halálának 60. évfordulóján.
Dr. Margócsy József, a Tanárképző Fő-
iskola ny. igazgatója a püspök életéről,
D. Szebtk Imre püspök Geduly püs-
pöki szolgálatáról szólt, Mozes Árpád
kolozsvári püspök pedig azt fejtegette,
hogyan sáfárkodunk ma a Geduly püs-
pök által reánk hagyott örökséggel.
Felbermann Endre a város alpolgár-
mestere pedig "Nyíregyháza az 1000.
évben" címmel kiad ott Geduly könyv
kapcsán mutatta be, mennyit fejlődött
Nyíregyháza az utolsó száz esztendő-
ben. Az ünnepély után az egyházkerü-
let, a gyülekezet, a gimnázium és a
Városszépítő Egyesület nevében meg-
koszorúzták Geduly Henrik sírját.

PAPGYEREKEK
A TELEVÍZIÓBAN

Március 9-én és ll-én a Duna Televí-
zió protestáns vallási műsorában nyolc
olyan evangélikus, református, unitá-
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rius és görög katolikus pap gyereket
mutatott be, akik jelentős szolgálatot
végeznek kulturális életünk területén.
Az adás szerkesztője Fabiny Tamás
Budapest-kőbányai evangélikus lelész
volt.

BUDAPESTI AJÁNLÁS
A Magyar Köztársaság Miniszterel-

nöki Hivatalának, a Magyar Köztársa-
ság Országgyűlése Emberi jogi, Ki-
sebbségi és Vallásügyi Bizottságának
és a Nemzetközi Vallásszabadság Egye-
sületének meghívására március 3-5.
között Budapesten rendezett szimpó-
ziumon 12 volt szocialista országból
olyan küldöttek vettek részt, akik a
kormányzatok és egyházak között
összekötők az államot és egyházakat
érintő ügyekben. A megbeszélések té-
mája "Az egyházak szerepe a meg-
újuló társadalmakban" volt. A szim-
pózium a megbeszélések eredményét
15pontban, az úgynevezett "Budapesti
ajánlás"-ban foglalta össze.

MINDEN EMBERTELEN
BÁNÁSMÓD ELLEN

A kínzás eltörléséért küzdő keresz-
tyének mozgalma március 6-9. között
Pilisszentkereszten az Igazságügyi Mi-
nisztérium Oktatási Központjában tar-
totta évi szemináriumát. A rendezvé-
nyen 18 országból mintegy 60 küldött
vett részt. Az összefoglaló téma ez volt:
"Cselekedjünk minden embertelen bá-
násmód ellen!" A szemináriumot a fa-
sori evangélikus templomban istentisz-
telettel fejezték be.

EVANGÉLIKUS
HAGYOMÁNYŐRZÉS

Az Evangélikus Országos Múzeum
pályázatot írt ki középiskolás korú fia-
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talok számára olyan egyházi szemé-
lyiség életének és működésének fel-
dolgozására, akinek élete kevésbé
ismert az egyház- és művelődéstörté-
net körében. A beérkezett munkák
eredményét dr. Fabiny Tibor, a mú-
zeum igazgatója ismertette március
15-én. A pályadíjakat a zsűri meg-
osztva adta ki. Első díjat nyert Dobai
Kriszüna kaposvári gimnazista Du-
kai Takáeh Juditról és Száraz Cserga
Gitta orosházi gimnazista Tóth László
egykori orosházi kántorról írt mun-
kája. Második díjat kapott Kovács
Judit celldömölki fiatal Mesterházy
Sándor lelkészről írt dolgozata, és
Tóth Viktória uraiújfalui diák Hra-
bovszky György és Döbrentei Lajos
munkásságával foglalkozó írása. Har-
madik díjasok lettek Papp Nikoletta
soproni lícista és Csöndör Kata-
lin solymári fiatal. Az első Zirmann
Lajos soproni lelkészről, a máso-
dik Vidovszky Béla festőművészről
írt. Ezen kívül még öten kaptak könyv-
jutalmat.

TEOLÓGUSOK
PASSIÓJA

Böjtben és nagyhétben teológiai
hallgatóink két csoportban végez-
tek passió szolgálatot. A harmadéve-
sek 19 fős csoportja Dunántúl 10
gyülekezetében (Dörgicse, Balaton-
füred, Taljándörögd, Nagyvázsony,
Szentantalfa, Kővágóőrs, Nemescsó,
Sárvár, Surd), Szlovénia 3gyüle-
kezetében (Domonkosfa, Hodos,
Lendva) és Horvátországban Légrádon
szolgáltak. A lY. évesek 18-as cso-
portja Finnországban járt és négy gyü-
lekezetben öt alkalommal finn nyelven
elvenítették meg Krisztus Urunk szen-
vedésének történetét. Mind a két cso-
portot Zászkaliczky Pál otthonigaz-
gató vezette.



ÜNNEPSÉG
cSÍKVÁNDON

Millecentenáriumi ünnepség volt
Csíkvándon március 15-én. Igehirdetés
után D. Szebik Imre püspök megál-
dotta a templom nemzeti színű zászló-
ját. Jeszenszky Géza országgyűlési
képviselő elkészített előadását ifj. Fa-
sang Árpád zongoraművész olvasta
fel. A hősi emlékmű megkoszorúzása
után megnyitották a helytörténeti kiál-
lítást. Az ünnepélyen jelen voltak
Varga György, Bálint Lászlo és Janko-
vits Béla esperesek, Bálintné Varsányi
Vilma a gyülekezet egykori és As-
bóthné Pécsinger Éva jelenlegi lel-
késze.

PAPNÉK ORSZÁGOS
CSENDES NAPJA

Több mint száz papné jött el a pap-
nék országos csendesnapjára a Buda-
pest-Deák téri gyülekezetbe. Tamásyné
Szabo Erzsébet megnyitó áhítata után
Szabáné Mátrai Marianna és Gáncs
Péter beszélgetés formában a lelkészek
és papnék elfoglaltságának problémáit
feszegették. Balogh Juditnak, a kör-
mendi esperes feleségének "A tánc
mint imádság" című előadása arról
szólt, hogy a liturgikus jellegű mozgás
mennyire hiányzik modern életünkből.
A csendesnap Pángyánszky Ágnes
szolgálatával, úrvacsoravétellel fejező-
dött be.

KATONÁINK
LELKIGONDOZÁSA

A Protestáns Tábori Püspökség be-
számoló közgyűlést tartott, amelyen

dr. Takaró Károly protestáns tábori
püspök és Szalay Tamás tábori püs-
pökhelyettes beszámolt arról, hogy 12
hivatásos protestáns tábori lelkész vé-
gez szolgálatot három tábori esperes-
ség keretében (Budapest, Székes-

83



fehérvár, Cegléd). Emelett 12 kisegítő
tábori lelkész a saját gyülekezete te-
rületén katonák között is szolgál. Az
ország területén 27 imaterem vagy ká-
polna áll rendelkezésre az istentisztele-
tek tartására. Legutóbb Budapesten a
Bécsi kapu téri evangélikus templom-
ban tartottak katonák részére úr-
vacsorás istentiszteletet, amelyen szép
számmal vettek részt tisztek is család-
tagjaikkal.

BÖJTI
ÉS NAGYHETI ZENÉS

ALKALMAK
A Budapest-Deák téri templomban

március 16-án Finta Gergely orgona-
művész Buxtehude és Bach műveket,
17-én a Warwicki Egyetemi Kórus és
Zenekar Mendel: Éliás cimű oratóriu-
mát, virágvasárnap és nagyszombaton
a Lutheránia Bach: János passióját
adta elő. Budapest-Zuglóban március
22-én a fóti Mandák Kórus tartott
böjti hangversenyt.

EGYHÁZICENTRUMOK
BEMUTATÁSA

A Duna Televízió protestáns vallási
műsora április folyamán három egy-
házi központot: a dunaújvárosi evan-
gélikus templomot, a Kispest-Rózsa
téri református templomot, valamint a
szigetszentmiklósi baptista imaházat
mutatta be.

EMLÉKEZÉS
KAPI PÜSPÖKRE

Április 2-án, Kapi Béla püspök halá-
lának negyvenedik évfordulóján a
györi temetőben megkoszorúzták sír-
ját. Ugyanaznap a györi öregtemplom-
ban a gyülekezet és a családtagok je-
lenlétében megemlékezést tartottak.
Április 13-án Sopronban, a püspök
születése helyén tartott ünnepi megem-
lékezésen D. Szebik Imre püspök mél-
tatta Kapi Béla 32 éves püspöki szolgá-
latát.

A Kapí-család a soproni oltár előtt
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KONFIRMÁCIÓI
ÜNNEPÉLYEK

A hagyomány szerint a húsvét utáni
vasárnapokon tartották gyülekezete-
inkben a konfirmációi ünnepélyeket.
Az Evangélikus Életben ebben az év-
ben a kecskeméti konfirmációi előké-
szítésről és a télbe illő vasárnapon meg-
tartott ünnepélyről jelent meg színes
beszámoló. Ugyanakkor a mosonma-
gyaróvári megkonfirmáltak közül négy
fiatalnak a riportját közölték arról,
mit jelentett számukra a konfirmáció.

HITOKTATÓK
ORSZÁGOS

TALÁLKOZÓJA
Április 5-én mintegy 70 hitoktató

jött el a Fasori Evangélikus Gimnázi-
umba, hogy részt vegyen a hitoktatók
immár hagyományos országos talál ko-
zóján. Tamásyné Szabó Erzsébet beve-
zető áhítata után dr. Szabó Lajos pro-
fesszor a hitoktatás korunkba ágya-
zottságáról szólt, Takácsné Kovácsházi
Zelma hitoktató-lelkész pedig az egy-
háztörténet tanításának problémáit
elemezte. Délután kisebb csoportok-
ban a hitoktatás gyakorlati kérdéseiről
beszélgettek a résztvevők.

EMLÉKEZÉS
ÉS ÉLNI AKARÁS

Az ecsenyi gyülekezet április 6-án
emlékezett arra, hogy 50 éve 287 evan-
gélikust, a gyülekezetnek egyharmadát
telepítették ki német nemzetisége mi-
att. Az alkalomra sokan jöttek el a ki-
telepítettek, illetve utódaik közül. Az
itthonmaradt, meggyengült gyülekezet
élni akarását mutatja, hogy az emléke-

zés ünnepén D. dr. Harmati Béla püs-
pök igehirdetése után iktatta be hivata-
lába a gyülekezet meghívott új lelké-
szét, Sikes Attilát, Smidéiiusz Zoltán
esperes.

ÜNNEPFARÁDON
ÉS JOBAHÁZÁN

Afarádi gyülekezet kívül-belül meg-
újította templomát. A hálaadó ünnepi
istentiszteletre - amit a Duna Televí-
zió is közvetített - D. Szebik Imre püs-
pök szolgálatával fehérvasárnap került
sor. Délután a gyülekezet fíliájában,
Jobaházán folytatódott az ünneplés,
amikor a visszakapott egyházi iskolá-
ból átalakított templomot adták át
rendeltetésének.

DIAKONISSZAAVATÁS
A FÉBÉ ANYAHÁZBAN
Április 5-én tíi diakonisszát avattak

fel a Fébé Anyaházban. A legutóbbi
diakonisszaavatás 1950-ben volt, ami-
kor 56 diakonissza indult el szolgála-
tára. 1951-ben az intézmény feloszla-
tása miatt a szolgálatra készülők
felavatására már nem kerülehetett sor.
Közülük tízen, akik ma is élnek és szol-
gáinak, most kérték felavatásukat. A
tíz idős testvér életútja elérhette azt a
célt, amit fiatal korukban maguk elé
tűztek.

BmLIÁK
BÖRTÖNLAKÓK

SZÁMÁRA
A Magyar Bibliatársulat Alapítvány

140 ezer forint értékben Bibliákat ado-
mányozott húsvéti ajándékként négy
börtönbe. Az adományt Görög Tibor
börtönlelkész adta át a börtönök

85



könyvtárainak és a fogvatartottaknak,
akik nagy örömmel olvassák és viszik
magukkal az istentiszteleti alkalmakra.

SZÁZÖTVENÉVES
A SZEGEDI

GYÜLEKEZET
A szegedi gyülekezet április 12-13-

án ünnepelte 150 éves fennállását. Erre
az alkalomra hatalmas költséggel meg-
újította templomát és lelkészlakását. A
két nap három istentiszteletén D. dr.
Harmati Béla püspök, Ribár János es-
peres és dr. Daniel Bruch az egyik ame-
rikai testvérgyülekezet lelkésze hirdette
Isten igéjét, a püspök pedig "Egyhá-
zunk jövője" címmel tartott előadást.
Az ünnepi közgyűlésen szárnos hazai
és külföldi vendég köszöntötte a jubi-
láló gyülekezetet.

ISKOLALÁTOGATÁS
A Veszprémi Egyházmegye lelkészei

Varga Györgyesperes vezetésével 1997.
április 16-án Veszprémben tartott lel-
készgyűlés alkalmával látogatást tett az
immár hatodik éve működő Protestáns
Iskolában, melyet a Veszprémi Refor-
mátus és Evangélikus Egyházközségek
alapítottak és tartanak fent. Az iskola
növendékei kis műsorral, énekkel ked-
veskedtek a lelkészeknek, akik megis-
merkedtek az iskola életével, helyze-
tével.

KÓRUSTALÁLKOZÓ
A Békéscsabai Evangélikus Gimná-

zium és a gyülekezet kistemploma
adott otthont a Békés megyei iskolák
Kodály Zoltán Kórustalálkozójának
április 17-én.
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SULYOK IMRE 85 ÉVES
A kelenföldi gyülekezet szeretetven-

dégségén köszöntötték a 85. életévét
betöltött Sulyok Imre zeneszerző-
karnagyot. Egyházunk nevében D. dr.
Harmati Béla püspök, a kelenföldi
gyülekezet nevében Szeverényi János
lelkész, az egyházmegye nevében Bá-
lint Lászlo esperes, a kortársak és bará-
tok nevében Trajt/er Gábor és id. Fa-
sang Árpád mondott köszöntőt.

BÁRKA-KÖZÖSSÉGEK
A Népjóléti Minisztérium nagycsü-

törtökön tartott sajtótájékoztatót a
Bárka-közösségek szolgálatáról. Mivel
a Bárka mozgalom Kanadából indult
el, a sajtótájékoztatón Kanada nagy-
követasszonya is résztvett. A magyar-
országi Bárka-közösségekről Göncz
Árpádné, köztársasági elnökünk fe-
lesége számolt be. A mozgalomba
Bárka-táborok rendezésével, amelye-
ken testi és szellemi fogyatékos gyerme-



kek és fiatalok vesznek részt, egy-
házunk MEVISZ fiataljai is bekap-
csolódnak.

ÖTVEN ÉVE SZOLGÁL
A FÓTI

MANDÁK OTTHON
A második világháború után a Man-

dák családtól végrendelkezés útján
egyházunk tulajdonába került a Man-
dák otthon épülete. Kezdetben az evan-

gélizáció, az ébredés, a konferenciák,
később a kántor képzés otthonaként az
egyházi zene művelésének is áldott ott-
hona lett. Április 19-én ünnepelte fél
évszázados jubileumát. Az emlékező
szép ünnepély úrvacsorai istentisztele-
tén D. dr. Harmati Béla püspök szol-
gált, majd az 50 év történetét levéltári
kutatásai alapján Gáncs Aladár ismer-
tette, megemlékezve a Zászkaliczky
család, Kiss János otthonvezető és még
sok más testvér szolgálatáról. Az emlé-
kező ünnepet Bohus Imre áhítata zárta
és foglalta össze.

EGYETEMISTÁK
ÉS FŐISKOLÁS OK

GYENESEN
"Szép új világ" címmel május 1-4.

között Gyenesdiáson tartották talál ko-
zójukat az evangélikus egyetemisták és
főiskolások Pángyánszky Ágnes egye-

terni lelkész és Nagy Zoltán segéd-
lelkész vezetésével. A találkozó meg-
beszélésein ilyen kérdések szerepel-
tek: Hogyan tekint a keresztyén em-
ber a jövőbe? Hogyan tudja össze-
egyeztetni jövőbe vetett reménységét a
világban található technikai fejlődés-
sel?
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FELSZENTELTÉK
HUSZONEGYEDIK

SZERETET-
OTTHONUNKAT

Május 3-án Tótkomlóson felszentel-
ték a 70 gondozott befogadására alkal-
mas szeretetotthon első részlegét, amit
az evangélikus gyülekezet három évvel
ezelőtt kezdett építeni. A felszentelés
szolgálatát D. dr. Harmati Béla püs-
pök betegsége miatt Ribár János espe-

res, Gyári Gábor espereshelyettes
és Gyekiczky János helyi lelkész vé-
gezte. A felemelő ünnepségen az ör-
vendező tótkomlósiak mellett a szá-
mos lelkész között Táborszky Lászlo
esperes, Szemerei Zoltán országos egy-
házunk pénzügyi osztályvezetője, Ken-
deh György diakóniai ügyvivő lel-
kész, Vastagh Pál igazságügyi minisz-
ter, a város országgyűlési képviselője,
Juhász Pál polgármester és dr. Simon
Imre, a megyei közgyűlés elnöke vett
részt.

ÚJ TEMPLOM ÉPÜL
KEMENESPÁLFÁN

Benczúr Lászlo Ybl-díjas építész ter-
vei alapján új templom építésébe kez-
dett a mindössze 88 felnőtt hívet szám-
láló kemenespálfai leánygyülekezet.
Az alapkövet ünnepélyes istentisztelet
keretében május 3-án helyezte el D.
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Szebik Imre püspök Zügn Tamás espe-
res és Rostáné Piri Magdolna helyi lel-
kész segítőszolgálatával.

TESTVÉREGYHÁZAK
DIAKÓNIÁJA

Áprilisi télben Sopronban a Zerge
utcai vendégházban tartották talál ko-



zójukat a Bajor Evangélikus Egyház és
a mi egyházunk diakóniai munkásai. A
konzultáció célja egymás jobb megis-
merése mellett az egymástól való tanu-
lás és a diakóniai szolgálat jövő tervei-
nek kimunkálása volt. A legtöbb szó a
diakóniai munkások alaposabb ki-

képzéséről esett, amelyben bajor test-
véreink sokat tudnak nekünk segí-
teni. A bajor csoportot Heimo Liebl,
a Diakonsches Werk elnöke és D.
Szebik Imre, a diakóniai munka irá-
nyításával megbízott püspökünk ve-
zette.

TEOLÓGUSOK
ZENÉS ÁHÍTATA

Teológiai Akadémiánk hallgatóinak
és zeneegyütteseinek közreműködésé-
vel Budapesten a zuglói templomban
május 8-án zenés áhítatot tartottak. Az
immár hagyományosnak számító nívós
alkalmat Finta Gergely teológiai elő-
adó és Csorba István karnagy vezette.

AZ IMÁDSÁG HÁZA
KISFALUDON

Akisfaludi leánygyülekezet a más-
félszáz évvel ezelőtt (1848) épített tor-.

nyához az államosított iskoláért kapott
kárpótlás ból és a maroknyi gyülekezet
nem kis áldozatkészségéből új templo-
mot épített. Az új templomot D. Sze-
bik Imre püspök Rogate vasárnapján
szentelte fel Jankovits Béla esperes és
Sümeghy Józsefhelyi lelkész segédleté-
vei a szomszédos lelkészek és nagy gyü-
lekezet részvétele mellett. A felszentelt
templomban az első kazuális szolgálat
egy esketés volt, amit az ünnepélyes al-
kalommal a gyülekezet lelkésze vég-
zett. Az új templomot nemcsak Rogate
vasárnapja miatt, hanem mint nem-
zedékek sok-sok imádságának gyü-
mölcsét lehet "imádság házának" ne-
vezni.
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ÖKUMENIKUS
MISSZIÓI TALÁLKOZÓ
A Magyarországi Egyházak Ökume-

nikus Tanácsa és a Magyar Katolikus
Egyház közös Teológiai Bizottsága
május 7-én ökumenikus misszióí talál-

kozót rendezett Szentendrén a Péter
Pál római katolikus templomban. A ta-
lálkozó különböző felekezetekhez tar-
tozó résztvevői szakértők előadásából
megismerhették a magyar bibliafordí-
tásokat és megvitatták a tervezett öku-
menikus bibliafordítás problémáját.

Bölcskei Gusztáv református püspök, Paskai László bíboros érsek
és Harmati Béla evangélikus püspök

EURÓPA-NAP
POZSONYBAN

Pozsonyban május lI-én a város és a
Szlovákiai Egyházak Ökumenikus
Tanácsának védnöksége alatt Európa
Napi rendezvénysorozat volt, amelyen
egyházunkat D. dr. Harmati Béla püs-
pök, Táborszky Lászlo esperes és Sza-
lay Tamás tábori püspökhelyettes kép-
viselte.
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DIAKONISSZAAVATÁS
BUDAVÁRBAN

Május ll-én a Budapest-Bécsi kapu
téri templomban D. Szebile Imre püs-
pök felavatta a diakonissza szolgálatra
Jankovits Esztert, aki négy éven át itt-
hon és németországi diakonissza intéz-
ményekben készült fel a szolgálatra. A
püspök mellett a felavatás szolgálatá-
ban részt vett Madocsai Miklos, a Fébé



lelkésze, Gertrud Heublein diakonissza
főnökasszony, Jankovits Béla esperes,
az édesapa, és a templom két lelkésze,
Balicza Iván és Hafenscher Károly. Az
ünnepélyen a hazai vendégek mellett
részt vett egy kis német diakonissza
csoport, hogy "kis testvérüket" kö-
szöntsék, vele és érte imádkozzanak.

OROSZLÁNYlAK
SZOMBATHELYEN

Az oroszlányi gyülekezet énekkara
május ll-én meglátogatta a szombat-
helyi gyülekezetet, és kórusművek elő-
adásával szolgált.

EMLÉKEZÉS
KÁLDY PÜSPÖKRE

Káldy Zoltán püspök halálának 10
éves évfordulóján, május 16-án a Far-
kasréti temetőben megemlékeztek püs-
pöki szolgálatáról és megkoszorúzták
sírját. Az emlékezés liturgikus részét D.

Szebik Imre püspök, az igehirdetést
pedig D. dr. Harmati Béla püspök vé-
gezte. Az iharosberényi gyülekezet pe-
dig május 18-án az istentiszteleten és a
lelkészlakás falán elhelyezett márvány-
táblánál emlékezett volt lelkésze fiáról,
Káldy püspökről.

VESPERÁS
ISTENTISZTEl,ET

Pünkösd vasárnapján a Budapest-
Bécsi kapu téri evangélikus templom-
ban evangélikus, református, római
katolikus és görög katolikus énekekből
összeállított "vesperás istentiszteletet"
tartottak.

IFJÚSÁGI
GYÜLEKEZETI HÁZ

CSÖMÖRÖN
A csörnöri gyülekezet kinőtte l7 év-

vel ezelőtt épült gyülekezeti termét.
Szák Kocsis Pál tervei alapján két esz-
tendő alatt a vasárnapi iskola, a konfe-
renciák és ifjúsági összejövetelek szá-
mára új otthont épített a gyülekezet.
Az új létesítményt pünkösd hétfőjén
szentelte fel D. dr. Harmati Béla püs-
pök Detre János esperes és Solymár
Péter helyi lelkész segédletével. Az ün-
nepségre sokan jöttek el nemcsak a
szomszédos gyülekezetből, hanem a
finnországi és németországi két test-
vérgyülekezetből is, hogy együtt adja-
nak hálát Istennek a csömöri evangéli-
kusokkal,

ORSZÁGOS BffiLIAI
ÉS HITTANVERSENY

A hittanosok és gyermekbibliakörök
országos vetélkedőjét, amely már a ha-
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todik volt, május egyik hétvégéjén eb-
ben az évben is megrendezték Piliscsa-
bán a Belmissziói Otthonban. Két és
félszázan vettek részt a színes, mégis
komoly alkalmon, amelynek hármas
jelentősége volt: a résztvevők komo-
lyan felkészültek, örültek a találkozás-
nak, a teológiai hallgatók, akik a lebo-
nyolítás nagy részét vállalták, hasznos
katechetikai gyakorlatot végeztek.

SZWVÁK
EVANGÉLIKUSOK

TALÁLKOZÓJA
Pünkösd hétfőjén öt szlovák hát-

terű gyülekezetünk (Acsa, Békéscsaba,
Nagytarcsa, Nyíregyháza és Szarvas)
énekkarai találkoztak a Mezőberény
II. kerületi (szlovák) gyülekezetben.
Programjukban Tranovszky György
Cithara Sanctorum-ából, az ún. Tra-
noseiusból is adtak elő szlovák egyházi
énekeket. Szlovákiából a brezói férfi-
kar vett részt a találkozón. Lelkészük a
rendezvény záróprogramjaként J. Tra-
novsky énekeskönyv-szerkesztő halálá-
nak 360. évfordulója alkalmából a
nagy énekköltő életét és szolgálatát is-
mertette.

BACH-HÉT
A DEÁK TÉREN

A 8. budapesti Bach-hetet a Deák
téri templomban rendezték meg június
2-tóI 8-ig a következő programokkal:
orgonaest (Gerd Hofstadt), szonátaest
(Szűcs Péter, hegedű, Elek Szilvia,
csemballó), hegedűest (Perényi Esz-
ter), csembaIIóest (Dobozy Borbála),
zenekari est (Drahos Béla, Varga
Petra), orgonaest (Varga Petra), kantá-
taest (Lutheránia, Kamp Salamon).
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EGYÉV
PÁPUA ÚJ-GUINEÁBAN

Dr. Bálint Zoltán mérnök családjá-
val együtt Pápua Új-Guineában végez
missziói szolgálatot. Szolgálatának el-
múlt esztendejéről színes cikksorozat-
ban számolt be az Evangélikus Élet jú-
niusi számaiban.

CSENDESNAPOK
BALAlONSZÁRSZÓN

A Diakóniai Testvérközösség csen-
desnapjait június lO-től 12-ig tartotta
Balatonszárszón az Evangélikus Üdü-
lőben. Szolgáltak: Csizmazia Sándor,
a Sarepta Szeretetotthon igazgatója és
Labossa Lajos esperes.

TIZENÖT ZSOLTÁR
címmel Gryllus Dániel és Sumonyi

Zoltán zsoltárfeldolgozásai hangzot-
tak el a Budapest-Kőbányai Gyüleke-
zet Kápolna Színpadán június 8-án
Sebestyén Márta, Gryllus Dániel és
Gryllus Vilmos művészí előadásában.

HAT ÉV MUNKÁJA
MÉRLEGEN

A Magyar Ökumenikus Szeretet-
szolgálat évi közgyűlésén Lehel Lászlo
igazgató nemcsak az elmúlt év munká-
ját ismertette, hanem értékelte a szere-
tetszolgálat megalakulása óta eltelt hat
esztendő munkáját is. Ez alatt az idő
alatt a hazai szeretetszolgálat terü-
letén, szociális központokban, a me-
nekültek között, valamint a nemzet-
közi segélyprogramok területén végzett
szolgálatot. A közgyűlésen résztvett és



felszólalt D. dr. Harmati Béla evangéli-
kus püspök, az Ökumenikus Tanács el-
nöke, dr. Bölcskei Gusztáv református
püspök, valamint Jürgen Gohde lel-
kész, a Német Protestáns Szeretetszol-
gálat elnöke.

BETEGEK
LELKIGONDOZÁSA

A Keresztyén Orvosok Magyaror-
szági Társasága június 14-én orvosok
és lelkigondozók számára előadó-
délutánt rendezett, amelyen Simonfay
Ferenc és Böszörményi Ilona "Klinikai
lelkigondozás követelményei - ho-
gyan érvényesülthet a missziói pa-
rancs?" címmel tartottak előadást.

HÁLAADÁS
ZALAEGERSZEGEN

A zalaegerszegi gyülekezet kívülről
megújította 90 éves templomát. A há-
laadó istentiszteleten június 14-én D.
dr. Harmati Béla püspök, 15-én pedig
Reino Eskeleinen, a varkausi finn test-
vérgyülekezet esperese hirdette az igét.

Az ünnepi közgyűlésen számos ven-
dég, közöttük Pintér János ny. esperes,
a gyülekezet volt lelkésze és dr. Gyi-
mesy Endre, a város polgármestere kö-
szöntötte a gyülekezetet.

ÚJSZERETETOTTHON
NYÍREGYHÁZA-
KERTVÁROSBAN

Nyíregyháza nyugati peremén új
kertváros épült. Az itt és a közeli 16
"bokor" -ban élő evangélikusok új
gyülekezetet szerveztek. A Benkő-
bokorban visszakapott egyházi iskola
épületében szeretetotthont alakítot-
tak ki, amelyet egykori lelkészünk-
ről, Joób Olivérről neveztek el. A
szeretetotthonban 60 idős ember ré-
szére napköziotthon működik, s emel-
lett egy részlegben fogyatékosokat fog-
lalkoztatnak. Az új szeretetotthont
D. Szebik Imre püspök szentelte fel jú-
nius 15-én. A bensőséges ünnepélyen
a nagy helyi gyülekezet mellett szá-
mos hazai vendég és a finn testvér-
gyülekezet (Paltamo) küldöttsége vett
részt.



ARANYDIPWMA
Dr. Molnár Rudolf evangélikus lel-

készt, akit 50 éve avattak doktorrá a
Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen, s
aki 1957-től a Turkui Egyetem meg-
hívására az egyetemen humanisztikai
karán működött, a Pécsi Janus Panno-
nius Tudományegyetem 34 más kitün-
tetettel együtt aranydoktori diplomá-
val tüntette ki.

JUBILEUMI EMLÉKEZÉS
SZARVASON

A Szarvas Újtemplomi Gyülekezet
június lS-én ünnepelte temploma fel-
szentelésének 100. évfordulóját. A ju-
bileumi istentiszteleten D. dr. Harmati
Béla püspök hirdette Isten igéjét. Az
ünnepi alkalmat emlékezetessé tette,
hogy leleplezték a templom bejáratá-
nál elhelyezett emléktáblát az eddig
szolgált lelkészek nevével. Ribár János
esperes beiktatta az újonnan választott
presbitériumot, az idén konfirrnáltak-
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nak pedig az ajándék Képes Újszö-
vetséget az oltár előtt a püspök nyúj-
totta át.

EHYHÁZIKÜLDÖTTSÉG
JUGOSZLÁVIÁBÓL

Június 16-17-én a Jugoszláviai
Ágostai Hitvallású Szlovák Evangéli-
kus Egyház látogatta meg egyházun-
kat. A küldöttséget Ján Valent püspök
vezette, tagjai voltak: Dolinszky Ár-
pád, a magyar evangélikus gyüleke-
zetek esperese, Dolinszky Árpádné
baj sai lelkész és Ján Kollár bács kapa-
lánkai lelkész. A tárgyaláson egy-
házunk részéről D. dr. Harmati Béla
püspök, D. Szebik Imre püspök, Tá-
borszky Lászlo esperes, Szirmai Zol-
tánné külügyi osztályvezető, az LVSZ
részéről pedig dr. Görög Tibor Európa-
titkár vett részt. A tárgyalások eredmé-
nyeképpen a két küldöttség vezetője
Szándéknyilatkozatot írt alá, amely-
ben körvonalazták a további együtt-
működésük irányát és területét.



BEFEJEZTE MUNKÁJÁT
AZ 1991-97. ÉVI ZSINAT

Az 1991-ben választott zsinatunk a
május 30-31-én tartott 27. ülésszaká-
val befejezte munkáját. Hatályon kívül
helyezte az 1966. évi törvényeket, II új
törvényt alkotott és léptetett életbe. Ez-
zel jogi formába öntve kinyilvánította,
hogy egyházunk végérvényesen szakí-
tott az elmúlt rendszerrel. A zsinat
egyik legjelentősebb törvénye, hogy
három egyházkerület (alföldi, dunán-
inneni, dunántúli) létrehozásával meg-
változtatta egyházunk kerületi beosz-

tását. A zsinatnak ez a határozata
azonban csak 2001. január l-jén lép
hatályba. A zsinat befejező ünnepi
ülése június 21-én volt dr. Reuss And-
rás lelkészi elnök, dr. Andorka Rudolf
világi elnök, valamint Kiss Miklós és
Tamásy Tamás jegyzők elnökletével. A
zsinat a záróülés után a Deák téri
templomban tartott úrvacsorai isten-
tisztelettel ért véget, ,melynek liturgikus
szolgálatát Mekis Adám acsai lelkész
az igehirdetést D. Szebik Imre püspök
végezte, az úrvacsoraosztásban Zász-
kaliczky Péter Deák téri, és Fatalin
Helga büki lelkész segített.

TANÉVZÁRÓ
A TEOLÓGIÁN

Teológiai Akadémiánk június 25-én
tartotta tanévzáró ünnepélyét. A beve-
zető istentiszteleten Zászkaliczky Pál

otthonigazgató hirdette Isten igéjét.
Az ünnepi ülésen dr.Reuss András rek-
tor beszédében a tanévet mozgalmassá
tevő eseményekre mutatott rá. Bejelen-
tette, hogy az intézmény január l-jétől
Evangélikus Hittudományi Egyetem
bejegyzett néven önálló jogi személyi-
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ség, amit zsinatunk is jóváhagyott. El-
készült a könyvtári olvasóterem átala-
kítása és új berendezése. Teológiai
tanulmányaik befejezése után megkap-
ták okleveleiket a végzett hallgatók:
Aradi György, Bencs Zsuzsanna, Bi-
hari Judit, Biatniczky János, Joób
Máté, Kőháti Dorottya, Krska Mária,
Kutyej Pál, Marossy Attila, Sánta
Anikó, Skorka Katalin és Szmolár At-
tila. Nevükben Blatniczky János mon-
dott búcsúszavakat. Dr. Frenkl Róbert
országos felügyelő köszöntötte az ün-
nepi ülést és a végzetteket.

ÖKUMENIKUS
NAGYGYŰLÉS GRAZBAN

Az Európai Egyházak Konferenci-
ája és az Európai Püspöki Konferen-
ciák Tanácsa szervezésében az ausztriai
Grazban június 23-29. között került
sor a második Európai Ökumenikus
Nagygyűlésre. A nagygyűlésen az eu-
rópai országokból mintegy 10-13ezren
vettek részt. Egyházunkat 10 tagú dele-
gáció képviselte. A Stadtparkban tar-
tott záróistentiszteleten becslések sze-
rint mintegy 25 ezer ember hallgatta az
igét, énekelt és könyörgött az egység és
békesség megvalósulásáért. "Megbé-
kélés - Isten adománya és új élet for-
rása" volt a nagygyűlés témája. A poli-
tikai vasfüggöny leomlott ugyan, de a
fejekben, a szívekben még sok az elő-
ítélet, a választófal, a társadalmi és a
szociális ellentét. Ezek enyhítésének és
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megszüntetésüknek lehetőségeit ke-
reste a nagygyűlés minden rendezvé-
nye, előadása és megbeszélése. Az Eu-
rópai Egyházak Konferenciája a
nagygyűlést követően tartotta ciklust
váltó gyűlését, ahol bemutatkozott az
új főtitkár, Keith Clemen ts angol bap-
tista lelkész. Az újonnan választott
Központi Bizottságba egyházunk ré-
széről Kramer György maglódi lelkész
került, míg Solymár Mónika soproni
hitoktató-lelkész a Gazdasági Bizott-
ságban kapott helyet.

ELHUNYT
ANDORKA RUDOLF

Június 30-án hihetetlen lelki erővel,
önfegyelemmel viselt hosszú betegség
után Isten kegyelméből megbékélve,
szerettei körében elhunyt dr. Andorka
Rudolf akadémikus professzor, az egy
héttel korábban befejeződött zsina-
tunk világi elnöke. Temetése július
lO-én volt nagy részvét mellett a Far-
kasréti temetőben. A temetés szolgála-
tát Takácsné Kavácsházi Zelma lelkész,
a búcsúztató beszédet dr. Reuss And-
rás, Teológiai Akadémiánk rektora tar-
totta. Rajta kívül még dr. Glatz Ferenc,
a Magyar Tudományos Akadémia el-
nöke és dr. Mészáros Tamás, a Köz-
gazdaság Tudományi Egyetem rektor-
helyettese mondott búcsúszavakat.

Összeállította:
Dr. Selmeczi János



"KEZEDBEN VAN SORSOM"
ZSOLT 31,16

A zsoltáros vallomása nem a felelősségtől való menekülés, hanem a bizalom
csendes alázata. Az a bizonyosság, hogy jó kezekben vagyunk. A szent és mégis
kegyelmes Isten kezében. Aki ezt el tudja mondani, az nem fél a tegnaptól és nem
aggódik a holnap miatt, A hálás és békés örömmel szolgálhat, tehet meg minden
lépést: a halál küszöbén való átlépést is. Így emlékezünk hazatért lelkésztár-
sainkra, akiknek sorsát Urunk tartja kezében.

Andorka Sándor ny. lelkészt 1996. okt. 29-én hívta haza teremtő Istenünk.
Lébényből indult életútja jómódú gazdacsaládból (1913. nov. 27-én született).
Középiskolás éveiben a pápai ref. kollégiumban gyűjtötte alapismereteit, majd
Sopronban a teológiai tudományokkal ismerkedett. 1937-ben avatta lelkésszé
Kapi Béla püspök. Néhány hónapi fizetésnélküli "szárazkáplánság" után a híres
bétheli (Németország) szeretetintézményben beteggondozás közben csiszolta né-
met nyelvtudását, hogy aztán tanulmányokat folytathasson Tübingen és Halle
egyetemein. Ezért kézenfekvő volt, hogy hazatérve németnyelvű gyülekezetekben
kapott szolgálatot. Előbb Magyarbolyban, majd Kétyen segédlelkészként, s
ugyanitt 1944-től parókusként sáfárkodott hűségesen. A háború utáni kényszerű
áttelepítés ek az addig 1500 evangélikust számláló Kétyet katolikus községgé tet-
ték, mindössze húszegynéhány lutheránus hívővel. De így járt Felsőnána és Ka-
laznó is, amelyeknek gondozását felvállalta.

Még 1944 őszén kötött házasságot Tövis Erzsébettel, akinek kistisztviselői
fizetéséből és két kezük munkájából éltek ezekben a nehéz években, s nevelték fel
fiaikat, míg 1980végén nyugalomba nem vonult. Szekszárdon telepedtek le egyik
fiuknál, de míg ereje engedte, készséggel segített lelkésztársainak. Temetésére
maga választotta az igét: "Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégez-
tem, a hitet megtartottam (2Tim 4,7).

Boros Lajos volt somlószöllősi lelkésztársunk 1996. okt. 24-én hunyt el. Sza-
konyi földműves szülők gyermekeként 1914. aug. 23-án látta meg a napvilágot.
Sopronban járt az ősi, neves evangélikus líceumba, majd a teológiára. Fél évet
tölthetett a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben is. Itt került közelebbi
ismeretségbe az ottani evangélikusság jeles férfiaival: Járosi Andor esperessel és
a költő Reményik Sándorral. Öt is Kapi Béla püspök avatta lelkésszé Győrött
1938-ban. Keszthelyen és Pápán segédlelkészkedett, Takácsiban pedig hatszáz lel-
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kes missziói gyülekezetet szervezett. Nagy összefogással és lelkesedéssel parókiát,
iskolát, sőt kultúrházat is építettek. 1953-tól pedig Somlószöllős pásztora lett, sa
legnehezebb időkben 40 éven át szolgált. Új lelkészlakást emeltek, új orgonát épí-
tettek vezetésével, templomot tataroztak. Már 1942-ben házasságot kötött Varga
lrmával. Két gyermeküket gondos szeretettel nevelték. A nyugalmat alig több,
mint két évig élvezhette. Megroppant egészségében erős és derűs lelke tartotta, és
az igei bizonyosság: "Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség" (Fill ,21).

Pathó Gyuláné Kepenyes Erzsébet volt csanádapácai lelkésztársunk igen fia-
talon hunyt el 1996. dec. 9-én Szarvason. Ott is született 1956. aug. 31-én olyan
földműves szülők gyermekeként, akik a kor politikai-gazdasági igazságtalanságá-
nak megpróbáltatásait szenvedék. Még az otthonuktól is megfosztották őket; ho-
gyan is biztosíthattak volna gondtalan gyermekkort leányuknak. Mindez nem
maradhatott nyomtalanul a lélek mélyén. Csabacsűdön nevelkedett, s innét járt
a szarvasi Vajda Péter gimnáziumba. Meghallotta Isten hívását a konfirmáció-
ban, s a gyülekezeti közösségben és ez bátorította, hogy jelentkezzék a budapesti
Evangélikus Teológiai Akadémiára. Sikeres vizsgák után Káldy Zoltán püspök
avatta lelkésszé 1979-ben Csabacsűdön. A következő évben házasságot kötött
Pathó Gyula lelkésszel, s két gyermekük született. Segédlelkészi szolgálatát a
Csabdi-Bicskei gyülekezetben kezdte, majd Tótkomlósra került, s végül Csanád-
apáca evangélikusainak lett lelkipásztora. Az egyre nehezedő felelősség súlya
alatt lelki egyensúlya fel borult. Szeretetre vágyó lelke fájón hordozta csalódásai-
nak terhét. Aztán egy váratlan pillanatban az Úr hazahívta gyermekét. Temetésén
szolgálati helyeiről, a szarvasi ismeretség köréből és lelkésztársai közül sokan áll-
ták körül, s búcsúztak tőle a jézusi biztatással: "Én vagyok a feltámadás és az élet,
aki hisz énbennem, ha meghal is, él!" (Jn 11,26)

Györi János ny. lelkésztestvérünk 1997. jan. 21-én tért meg Teremtőjéhez.
Megfáradott teste a nagytarcsai temetőben pihen, ott, ahol közel negyven évig hir-
dette az új élet evangéliumát. Gyulán született 1914. máj. 14-én. Iskoláit Békéscsa-
bán, majd az Erzsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittudományi Ka-
rán végezte. Andorka Sándorral együtt szentelte fel Kapi Béla püspök 1937-ben.
A Vadosfa-Kisfaludi gyülekezetben kezdte segédlelkészi szolgálatát. De már egy
év múlva Finnországban találjuk ösztöndíjasként. Itt nemcsak a finn ébredés ke-
gyessége ragadta meg, hanem Jézus Krisztus maga, mint személyes megváltója.
Ez döntő jelentőséggel bírt egész életében. Így lett idehaza az ébredés, az evangéli-
záció munkásává. Segédlelkész volt Hódmezővásárhelyen és Bp.-Deák téren, de
rövidesen Nagytarcsára került. Ez 1942 őszén történt. Ekkor kötött házasságot
Gáncs Máriával. Isten nyolc gyermekkel áldotta meg őket, akik közül hét él. Gyü-
lekezeti tevékenysége mellett hitébresztő szolgálata szinte az egész országra ki-
terjedt. "Életrajzírók nem voltak kíváncsiak visszaemlékezéseire, munkáira"
- olvashattuk gyászjelentésén, pedig képzett, tartalmas teológus volt. Bibliai
antropológiát írt, mely kéziratban maradt, s tanulni tőle mindig lehetett. Gyüleke-
zete "mintagyülekezet" lett vezetése alatt. 1980 végén ment nyugdíjba, de nem a
munkátlanságba. Lelkészfiainak, de másoknak is mindig készséggel állt rendelke-
zésére segítségével. "Belső szobájában" pedig imádságában hordozta egész egy-
házát. Ravatalánál Jézus szava hangzott: "Ha valaki nekem szolgál, azt megbe-
csüli az Atya!" (Jn 12,26)

Pálfi (Palkovics) István Szarvason született 1909. márc. 19-én, s ugyanitt halt
meg 1997. február 24-én. Itt járta ki az elemi iskola, majd a gimnázium osztályait.



Érettségi után a soproni Hittudományi Karon végezte el a teológiát, s 1934. júl.
4-én avatta lelkésszé Raffay Sándor, az akkori Bányai Egyházkerület püspöke.
Kiskőrösi segédlelkészi évek után szlovák nyelvi előadó lett a teológián és a sop-
roni tanítóképzőben, míg 1938-ban Acsára választották meg lelkésznek. Tizen-
egyévi hűséges munka után 1949-ben a szarvasi evangélikusok újtemplomi körze-
tébe hívták meg parókus lelkésznek. Súlyos időket élt itt át: az egyházi iskolák ál-
lamosítását, a pártállami nyomást. De ő a tanyavilágban bibliaórákat szervezett,
kamrából gyülekezeti termet alakított ki, s az összeroskadással fenyegető temp-
lomtetőt újítatták fel. Az egyházmegyében espereshelyettesként és számvevőszéki
elnökként segített. 1980. év végén ment nyugdíjba. 1938-ban vette feleségül a néh.
békéscsabai esperes unokáját, Csepregi Erzsébetet. Öt gyermekük ma az ország
különböző területén él és dolgozik. Hitéből fakadó derűjét akkor sem veszítette
el, amikor fél lábát amputálni kellett, sőt feleségét is elveszítette. Így zengett fe-
lette a biztató ige: "Elég néked az én kegyelmem. Az én erőm erőtlenség által ér
céljához!" (2Kor 12,9)

Amikor emlékezve megköszönjük Istennek lelkésztestvéreink szolgálatát,
életét, hadd gondoljunk két áldottlelkű özvegy papnéra is, akik az elmúlt évben
hazatértek:

Lotz Tiborné, Gábriel Máriára, aki 83 éves korában Sopronban hunyt el; és
Puskás Jenöné, Bősze Szidóniára, akit 91 éves korában temettek Beleden.
Abban a bizonyosságban emlékezünk reájuk, hogy sorsuk Isten kegyelmes

kezében van, s Túrmezei Erzsébet versévei valljuk:

De óva kéz
és tart a kéz
és áld a kéz
e drága kéz
Elveszni lenne így nehéz.

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

Id. Bencze Imre
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KRÓNIKA KÉPEKBEN

Thököly emlékkiállítás a Múzeumban

Repülőtéri kápolna alapkőletétele, Ferihegy 2.
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A zsinat ünnepélyes zárásának elnöksége

Andorka Rudolf temetése
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KÉPEK AZ ÚJ ASZÓDI GIMNÁZIUMRÓL

Az udvar felől
A homlokzat
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Az aula

A folyosó



SZÉPÍRÁSOK, VERSEK

Mátis István

NE FÉLJ, CSAK HIGGY!
A hajnali napsugarak rózsaszínűre festették az éjszaka páráit. A ma-

darak már csiviteltek, az utcán néhány korán kelő igyekezett a nap gond-
jai felé. Amikor a szobába létem, menyem kialvatlan szemmel tekin-
tett rám.

- Édesapa! Figyeld a légzését, olyan furcsa ez a szörcsögés. -
Mindketten a betegre néztünk, aztán menyem felkelt, és fáradt léptekkel
átment a másik szobába. Leültem a betegágy mellé, és úgy éreztem, ez a
szörcsögő lélegzet minden betölt. Menekülni szerettem volna előle, kikö-
nyököltem az ablakon, de a külvilág zaját szinte elnyomta feleségem léleg-
zésének tépett zaja. A szomszéd emeletes ház egyik erkéjYérehálóinges nő
lépett ki, belenézett a kelő napba, nyújtózkodott, élvezte a hűvös hajnali
levegő simogatását. Észrevett, rám csodálkozott, és visszahúzódott az er-
kélyről. Mögöttem a szörcsögő lélegzet szabálytalanná vált. Feléje fordul-
tam. Szeme nyitva volt, opálos hártya húzódott írisze elé. Öregesre so-
ványodott, sápadt arcába gyötrött, mély barázdák vésődtek. Ajka
megmozdult, sejtettem, inni kér. Egy kortyot húzott a csőrös ivócsészé-
ből. Talán fordulni is szeretett volna, de béna lábaival nem tudott segíteni
magán. Szeme ismét becsukódott, ajka kinyílt, hogy utat engedjen a fosz-
lányokká tépett hangnak. Amint néztem a gyötrött arcot, ismét éreztem:
közel a halál. Hosszú esztendőkön keresztül mindig jelen volt életünkben
ez a nyirkosan hideg gondolat. Amint bizonyosság lett a diagnózis,
örökké arra kellett gondolnom; "Közel! Közel! Közel!"
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A múló idő azonban mindig azzal biztatott, van még belőle egy ke-
vés. És ez dobolt a tudatomban: Egy kevés idő! ... Amíg tart, van remény!
Ezzel vigasztalt püspököm is, amikor elmondtam neki a diagnózist. A tu-
domány versenyt fut a halállal! Már nyolc éve tart ez a verseny, és én nem
tudtam mást, csak azt kérni: Istenem, engedd, hogyatudomany
győzzön!

Újból a szörcsögő lélegzetre figyeltem és eszembe jutott, hogy sok-
szor hallottam már ilyent, amikor a halál közelében adtam az úrvacsorát.
Megborzongtam ilyenkor, mert a közeli halál jelét éreztem benne, de arra
kellett gondo!nom: nekem nem szabad borzongani, mert azt prédikálom,
a halál csak küszöb, amit mindenkinek át kell lépnie, mert azon keresztül
juthatunk az örökkévalóságba. Küszöb, amit nem lehet megkerülni! Ne-
kem sem! Van rá jelzésem is, mert a szívem rendetlenül kalimpál, sokszor
nehezen kapom a levegőt. Igaz, még nem szörcsög a lélegzetem, a halál
vize még nem gyűlt össze a tüdőmben.

Kinéztem az ablakon: éledt a város, mindenki elindult a napi dolgai
felé. Régi emlék jutott eszembe, a hamari halált hozó háború képei pereg-
tek előttem. Árokparton ülve szemléltem az idegen vidéket. Az útszéli nö-
vényzetet szürke por lepte, a visszavonuló alakulatok áradata verte föl.
Már vagy fél órája megszakadt ez az áradat, és a rémületek, a jól értesül-
tek azt suttogták, be vagyunk kerítve. A háborúnak vannak ilyen süket
csöndű, eseménytelen idődarabjai, amikor pattanásig feszült idegekkel
csak várni lehet. Talán mert nyugodtnak látszottam, mellém ült a hadosz-
tály orvosa. Idegesen rágta a cigarettáját, és azt mondta:

- Tudod, öregem, én nem a haláltól félek, hanem a szenvedéstől.
Egy egészségügyi katona is a közelünkbe húzódott: hárman figyel-

tük az utat. Vártunk valamire a fülledt, poros eseménytelenségben. Elém
meredt a kérdés: Mi következik? Fogság? Vagy tovább tart a fullasztó me-
netelés? Egészen mindegy. Csak egyetlen dolog nem volt mindegy: a ha-
lál! Amikor úgy éreztem, hogyelőrerohanhatok, megteltem remény-
kedéssei, és azt ismételgettem magamban: Sikerülni kell! Az élet
bizonytalanságában kell lenni egy résnek, amelyen át lehet vergődni, és
onnan hazafelé visz az út. Imádkozni próbáltam, és gondolataim szá-
guldva repítettek ki a bizonytalanságból. Imádságom igen gyáva rimán-
kodás, önmagam előtt is szégyenletes, formátlan sírás volt, de arra mégis
jó, hogy eszembe juttassa az igét: "Hívja engem segítségül a nyomorúság
idején!" Kimondani nem mertem, csak magamban ismételgettem. Aztán
érvelni próbáltam: "Hiszen Te biztattál, Uram! Hát segíts! Segíts ebben
a nyomorúságban!"

- Mondtál valamit, papom? - kérdezte az orvos.
- Nem! Nem! - válaszoltam zavartan, mert úgy tűnt, a másik

megérezte gondolataimat. - Csak azt gondoltam, bízom Istenben, ő

nem hagy itt bennünket!
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Az orvos rám csodálkozott, de a katona felugrott, és kiabálni
kezdett:

- Én hiszem! Én hiszem!
Olyan disszonánsan hangzott ez akkor, hogy az orvos kényszeredet-

ten és zavartan elmosolyodott. Én magam is csodálkozva néztem a katona
rémületen átmosolygó arcára. Vajon igazán hisz, vagy csak szalmaszál
után kap? Én csak azt tudom, hogy eszembe jutott az ige: talán nekem
sem több itt, ebben a poros reménytelenségben egy szalmaszálnál? Talán
én se hiszek, csak rémült ember vagyok? Futnék, de nincs hová? Vajon
merném-e úgy kiabálni, mint ez a katona, hogy hiszek? Félek, ő is csak
rémületből mondta.

Feleségem szörcsögő lélegzete szabály tal anná vált. Ágyához léptem.
Kinyitotta szemét, látszott rajta a morfiumbódulat opálos homálya. Ré-
vetegen körülhordozta tekintetét a szobán, majd rajtam állapodott meg.
Amint tudata kibontakozott a bódulat ködéből, a régi mosoly futott át
gyötrött arcán. Megfogtam a kezét, föléhajoltam, megcsókoltam.

A gyerekek? - kérdezte.
- Alszanak.
- Akkor beszélgethetünk! - és kinézett az ablakon. A templom-

domb egyik akácfájának csúcsát látta, amelyen a kelő nap első sugarai
vibráltak.

- Nem tart már soká - suttogta, és mosolyogni próbált, de köny-
nye végigszaladt arcán.

- Ugyan már! Megint erről akarsz beszélni? - próbáltam enyhe ne-
hezteléssel elterelni a figyelmét.

- Legalább mi ne áltassuk magunkat - mondta, és egy fáradt moz-
dulattalletörölte könnyét. - Szegény gyerekek úgyis annyit próbálnak vi-
gasztalni. Azt színlelem, hogy sikerül nekik, de én tudom ...

- Nagyon kérlek, ne izgasd magad ezzel!
- Nyugodt vagyok. Csak tőletek nehéz búcsúzni, pedig tudom, te

azután is mindent el tudsz igazítani.
Könyörgök, ne beszéljünk erről!

- De kell! Nem félek. És nem hiába nézem állandóan azt az igés ké-
pet, amit még lánykoromban kaptam tőled ... "Ne félj, csak higgy!"
Nagyon szeretnék még élni, de nem félek. Hiszek? Szeretném, ha te is tud-
nád, szívem-lelkem tele van ezzel. Most is! ... amikor ismét fáj ... Jaj, de
irtózatosan fáj! ... és nem bántam meg semmit, mert tudom, hogy Isten
vezetett hozzád! Hiszem azt is, hogy Hozzá jutok!

Künn az autók motorzajából felbúgott az élet hangja. A gyár dudája
reggeli köszöntőt fújt a munkába készülőknek. Az ablak alatt, agarázsok
között ismét elkezdték mindennapi meccsüket a srácok. A házak felett,
a melegedő levegőben galambcsapat fürdött kavarogva. Lányaim feléb-
redtek, kitörölték szemükből az álmot, munkához láttak ...
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· .. és folyt a küzdelem - mindannyian tudtuk -, nem az életért, ha-
nem a kevesebb kínért.

A júliusi reggel most is derűs fénnyel árasztotta el a betegszobát.

Reményik Sándor

CSENDES CSODÁK
Melitskó Saroltának

Ne várd, hogya föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre,
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled,
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

1922. május 17.
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Gyarmathy Irén

AZ OLTÁRKÉP

- Mariskám, vegyél mán nekem egy szemüveget, ha bemész a vá-
rosba - kérte Zsófi néni a legidősebb lányát - nem látom az Úr Jézust
tisztán az oltárképen!

- Majd ha bemegyek a városba, veszek - hangzott a válasz.
Persze nem ez volt az első eset, hogy Zsófi néni kérése elhangzott.

Hat gyermeke volt, de nyolcra dolgozott, beleszámítva a férjét és önma-
gát. De a férje korán elment az élők sorából, helyette jöttek az unokák,
a munka meg csak nőtt velük, nemhogy fogyott volna.

A gyermekei már megszokták, hogy nyaranta külföldre utazzanak,
aztán ilyenkor csak üzentek.

- Mama, levisszük a gyermekeket, ellesznek magával, amíg mi távol
vagyunk.

Zsófi néni nem írt, nem szólt, csak az Úr Jézusnak ott, az oltárké-
pen, annak imádkozta el, hogy nagyon fáradt, egyre nehezebben bírja a
strapát, sokszor hevesebben ver a szíve.

Ült az utolsó padban. Nem szerette, ha könnyeit más is látja. Ne saj-
nálja őt senki fia, elég, ha az Úr Jézussal megbeszéli, az ez ideig mindig
csak jó tanácsot adott. Fekete szélű zsebkendőjével megtörölte az előme-
részkedő könnyeket és az oltárképre nézett, amely a Gecsemáné kertjét
ábrázolta, amint Urunk Jézus éppen imádkozik. Szerette ezt a képet,
amelyet már gyermekkorából ismert, mert csak nézni kellett, már attól is
könnyebb ült a bánata.

Most is odanézett, de valahogy úgy tűnt neki, hogy mostanában nem
látja már olyan tisztán, mint régen.

- Jóska, fiam, hozzál nekem egy szemüveget, nem látom az Úr Jé-
zust az oltárképen - kérte második fiát.

- Nézze közelebbről, mama - hangzott a válasz. És a szemüvegvé-
tel csak elmaradt.

Igaz is, gondolta Zsófi néni és vasárnap két paddal előbbre ült. Áj-
zert Juli néni mellé. És boldog volt, mert megint tisztán látta Vigaszta-
lóját.

Elmúlt a nyár. Megjöttek a gyerekek, iskolába mentek az unokák.
Zsófi néni többet volt egyedül. Néha érkezett egy-egy lap ... Hogy van
mama? Nekünk sok a dolgunk, majd egyszer megint lefutunk.

Zsófi néni beletette a lapokat a többi mellé az imakönyvébe. Itt tar-
totta kedves emlékeit. Ott volt meghalt férjének a képe, meg egy olyan fo-
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tográfia, amelyen együtt volt a család, középen ők ketten, a szülők és kör-
ben a gyermekek és az unokák. A férje ünneplőben, szépen kihúzva ma-
gát, Zsófi nénin hímzett selyemblúz. A másik lap mögött a Pali gyerek
utolsó tábori képe, háború idejéből, meg az öreg tisztelendő úré a konfir-
mandusokkal, amikor a kis Mariska először vett úrvacsorát. Mennyi em-
lék elfért egy kis fekete imakönyvben!

- Uram, Jézus - nézett a térdepelő Megváltóra - csak Te ismered
az én szívem bánatát. Te voltál védelmezőm, oltalmazóm nehéz napjai-
ban. Te voltál bizodalmam, reménységem. Üdvözítő Jézusom! - imád-
kozott s úgy látta, hogy az a drága segítő kéz most is feléje tárul.

- Jaj, csak a szemüveg meglenne már, hogy jobban láthatná az 01-
tárképet!

Utolsónak maradt a vasárnapi istentisztelet után. felállt, megint né-
hány padsorral előbbre ment, próbálgatta a távolságot, amíg el nem ért
a legelső padba. Onnan már nem volt tovább. Onnan tisztán látta. Meg-
nyugodva tért haza.

És szálltak az évek, mint a percek. Napkelték és napnyugták válogat-
ták egymást, morzsolgatták a kimért időt. Elfáradtak a végtagok, meg-
hajlott a hát, ráncos lett a kéz, fénytelen a tekintet, lassúbb a gondolat,
fakóbb az emlék.

Egy vasárnap reggel fehér hótakaró borult a földre. Éppen nála volt
nyolcéves unokája. Reggel Zsófi néni kelt fel elsőnek. Meggörbült kicsi
asszonyt formált belőle az élet. Elhúzta a függünyt, kinézett az ablakon.

- Jánoskám, kisfiam, nézd csak, lehullott az első hó. A kisfiú fel-
állt az ágyacskájában és átfogta nagyanyja nyakát.

- De jó magánál!
- Kisfiam, szólhatnál édesanyádnak, hogy vegyen nekem egy szem-

üveget, nem látom az Úr Jézust az oltárképen.
- Hát adok én neked - s már futott is, hozta a maga kis városi,

színes szemüvegét.
- Jól van, gyermekem, jól van - simogatta meg a kis fejet és a szí-

nes szemüveget rátette az imakönyvére.
Vasárnap az első padba ült, maga mellé tette a szemüveget és az ima-

könyvét. Könnyű szédülést érzett. Az oltárképre nézett, azt miután nem
látta tisztán, feltette kis unokája szemüvegét.

Hirtelen rosszullét fogta el, azután egyszerre csupa fényesség lett kö-
rülötte minden. Az oltár képről leszállt az Úr és kezét nyújtva feléje jött.
Ö meg csendesen elindult utána.

A padban hagyta az imakönyvet és a színes, vásári szemüveget, ott,
ahonnan már Üdvözítője vezette.
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1934

Túrmezei Erzsébet

EGY PÉTER-NAPON
Uram, én vártalak. Nappalon, éjen,
Uram, én vártalak. Őriztem mélyen
benn a szívemben a vágyamat.

Olyan üres volt, céltalan, árva ...
Keresve, várva, epedve, vágyva,
már feléd tártam az életem.

Uram, én vártalak. De fényességed
földre leroskaszt és látom: Néked
szolgálni, Uram, én nem tudok.

Eredj el éntőlem! Fényed ha rámhull,
szépséges magambul, büszke ruhámbul,
nem látod, Uram, csak rongy marad!

Eredj el előttem ... életem üdve!
Hagyj nyomorultan a porba' feküdve
szegényen, üresen, céltalan!

Eredj el éntőlem ... célom, jövendőm!
Ily nyomorultan, ilyen esendőn
hiába követném nyomdokod.

Eredj el éntőlem! Az, aki voltam,
maradjak tovább is könnyesen, holtan,
nem várva soha már semmire!

Eredj el éntőlem! - S szólal a Mester:
Így, megalázva, telve sebekkel,
összetörötten vagy az enyém.
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Túrmezei Erzsébet

SÍRFELIRAT
"Volt valaki: unott és fáradt,
beteg, merengő szüntelen.
Csak néha fogták meg alázak.
Nem ismered?" - Nem ismerem. -

"Volt valaki: keresett egyre
és soha semmit nem talált.
Azért vált egyre könnyesebbre,
azért szerette a halált,
azért volt minden álma, vágya
a semmi és a végtelen!
Mintha most is előttem állna ...
Nem ismered?" - Nem ismerem. -

"Most már halott. A sírkövére,
kért, írj te néhány mondatot.
Talán emlékszel a nevére ...
Remélte, hogy meghallgatod."

- ló. Ráírom: Én: aki voltam.
Meghaltam. Elvégeztetett.
Halál voltam, jobb nekem holtan,
Megismertem, az életet,
a Krisztust. Éljen Ö helyettem.
Testem, lelkem reáhagyom.
Legyen Ö minden mindenekben.
- ló lesz-e így?

"ló lesz nagyon."

1931
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1933.

Túrmezei Erzsébet

EMBERARC
Amint a Kiskörúton mentem én,
ma egy torz emberarc került elém.
Egy pillanat. A dúlt vonásokat
riadt kérdéssel néztem: Ó, Uram,
mondd, hol keressem itt az arcodat?

A két szeme? Ha rám tekint vele,
több értelemmel, fénnyel van tele
a kutyáé is. És a durva, rút
vonásokon ott van a kín, a kéj,
a bűn, a szenvedély taposta út.

Mégis, habár ily mélyre süllyedett,
tudom, előtted így se megvetett.
Kiomló véred hullott érte is
nagy szeretettel fenn a Golgotán,
s el van törölve ott a vétke is!

És tudom, bár ily mélyre süllyedett,
ha elfogadná megmentő kezed,
azok a csúf, lélektelen szemek,
azok a durva, torz vonások is
visszaragyognák dicsőségedet.

S szép lenne Ő. Tudom, szép lenne Ő.
Rajt' a Te arcod fénylene elő,
amelyről békesség árad szerteszét
és drága, tiszta, tündöklő mosoly.
Ki mondaná, hogy így nem lenne szép?

Mi volna, ó, ha arcok ezrei
mind így elkezdenének fényleni?
A menny jelenne meg tán idelenn!
Ó, állítsd helyre dúlt képmásaid,
Te csodatévő, égi kegyelem!
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ÖKUMENIKUS LÁTOMÁS

87. zsoltár

Szent hegyeken vetette meg Jahve
Sion kapuinak alapját -
jobban is szereti
Jákób minden lakhelyénél.
Felséges dolgokat hallani rólad,
Isten városa!

Ismerőimhez fogom sorolni
Egyiptomot s Bábelt,
Filiszteát és Tíruszt Etiópiával:
nekik is ez aszülőföldjük!
Sionról pedig azt mondják majd:
Ez is, az is ott született;
ő, a Fölséges, erősíti ezt meg.

Így veszi majd számba Jahve
a népek följegyzésekor:
ez is ott született.
S körtáncban zeng majd az ének:
Minden forrásom belőled fakadt!

Fordította Bodrog Miklós

113



ZSOLTÁR

Hankiss János

A szívemet neked ajánlom.
De ne bízz meg bennem.
Te tudod állhatatlanságom, hiszen te teremtettél engem.
Ó, miért nem gondoltál rá, hogy lesz-e elég erőm
hűségre, hitre, jóra?
Hogy gyenge vagyok, esendő, nekem is fáj.
Szeretnék erős lenni, másokat támogatni, szeretni,
önzetlennek lenni.
Szülőt gondozni, kényeztetni, öreget ápolni, másokért lenni.
De sárba húz a baj, amit rám mértek.
Te mérted rám? A betegséget, szorongást, kínt.
Ki mérgez vele és miért?
Miért nem fordítottál nagyobb gondot a lelkemre, Uram?
Az örömeimre. A boldogságra?
Hogy ne legyen mód a lázongásra,
csúnya szavakra, káromkodásra,
tőled elszakadásra.
Te akartad így? Így elhagyatva, hova is zuhanhatnánk
máshová, mint az elmúlásba? .
Hogyan, miért keressünk akkor mást, mint a perc örömét?
S ha így van, miért várnál többet, jobbat,
kitartást, bizalmat, törekvést jóra, szépre, másra?
Mit ültettek belénk, és mit akartak velünk,
ha ilyennek sikerültünk?
Selejtként estünk le világok közé,
vagy túlságosan is tökéletes az alkotás,
s képesekké váltunk elszakadni, felkelni, önmagunk megmutatni?
Talán nem késő még, Uram, a változtatásra?
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gyei felügyelő: Tel.: 66 352-586
Békéscsabai Evangélikus Egyházközség - 5600 Békéscsaba, Luther u. 1.
Tel.: 66 322-162 - Táborszky László esperes: Tel.: 66 325-524 - Aradi
András Péter igazgató lelkész: Tel.: 66 322-597 - Németh Mihály segédlel-
kész - Kutyej Pál Gábor segédlelkész - Telekgerendás
Békéscsaba-Erzsébethelyi Evangélikus Egyházközség - 5600 Békéscsaba,
Szántó-Kovács u. 1. Tel.: 66 328-890 - Kutyej Pál lelkész
Gerendás-Csorvási TársuIt Evangélikus Egyházközség - 5925 Gerendás,
Kossuth u. 4. Tel.: 66249-199 - Baranka György lelkész - Baranka Mária
segédlelkész

Csorvási Evangélikus Egyházközség -5920 Csorvás, István király u.
19.

Gyomai Evangélikus Egyházközség - 5500 Gyoma, Vöröshadsereg u. 49.
- Sztojanovics András h. lelkész: Tel.: 66 388-875
Gyulai Evangélikus Egyházközség - 5700 Gyula, Béke sugárút 29. Tel.: 66
361-554 - Liptákné Gajdács Mária lelkész. Elek, Komádi
Kondorosi Evangélikus Egyházközség - 5553 Kondoros, Hősök u. 24. Tel.:
66 388-875 - Sztojanovics András lelkész
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Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség - 5666 Medgyesegyháza, Kos-
suth tér 3. Tel.: 68440-178 - Veres Csaba Endre segédlelkész - Pusztaott-
laka
Mezőberény 1. Kerületi Evangélikus Egyházközség - 5650 Mezőberény 1.,
Kossuth tér 6. Tel.: 66352-040 - Bátovszky Gábor segédlelkész
Mezőberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség - 5650 Mezőberény II.,
Luther tér 3. Tel.: 66352-726 - Feyér Sándor lelkész
Mezőtúri Evangélikus Egyházközség - 5400 Mezőtúr, Damjanich u. 4l.
Köhler Júlia gyül. munkatárs: Tel.: 66 352-194 - Táborszky László h. lel-
kész: Tel.: 66 325-524

1.3. Nyugat-Békési Egyházmegye

5900 Orosháza, Thék Endre u. 2. Tel.: 68312-402; Fax: 68 312-003 - Ribár
János esperes: Tel.: 68 312-003 - Benkő Pál egyházmegyei felügyelő: Tel.:
68 312-579
Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvarosi Evangélikus Egyházközség -
6916 Ambrózfalva, Luther u. 15. - Vandlik Pál segédlelkész - Csanádal-
berti, Pitvaros
Csabacsüdi Evangélikus Egyházközség - 5551 Csabacsüd, Petőfi u. 40.
Tel.: 67 311-748 - Láng Pál segédlelkész
Hódmezövásárhelyi Evangélikus Egyházközség - 6800 Hódmezővásár-
hely, Márton u. 1. Tel.: 62 342-152
Nagybánhegyes-Magyarbánhegyesi Evangélikus Egyházközség - 5669
Nagybánhegyes, Erzsébet királyné u. 16. - Lászlóné Házi Magdolna lel-
kész - Magyarbánhegyes
Nagyszénás-Gádorosi Evangélikus Egyházközség - 5931 Nagyszénás,
Szabadság út 34. - Kelemen Péter segédlelkész - Gádoros bI< /J.rJ.tJ.r.-S=f1
Orosházi Evangélikus Egyházközség - 5900 Orosháza, Thék Enör'elu. 2.
Tel.: 68 312-402 - Ribár János esperes: Tel.: 68 312-003 - Györi Gábor
igazgató lelkész: Tel.: 68 311-330 - Kovács László lelkész: Tel.: 68 311-320
- Skorka Katalin segédlelkész. Csanádapáca, 5662 Csanádapáca, Hunyadi
u. 2. - Kardoskút, 5905 Kardoskút, Tanya 150. - Rákóczi-telep, Szentetor-
nya, 5905 Szentetornya, Justh Zs. u. 2.
Pusztaföldvári Evangélikus Egyházközség - 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi
u. 30. Tel.: 68 422-027 - Lászlóné Házi Magdolna lelkész
Szarvas Ótemplomi Evangélikus Egyházközség - 5541 Szarvas, Vasút u.
10. Tel.: 66 313-153 - Nobik Erzsébet lelkész - Kondor Péter lelkész -
Demján Sándor gyül. munkatárs: Tel.: 66 312-086
Szarvas Újtemplomi Evangélikus Egyházközség - 5540 Szarvas, Szabadság
út 70. Tel.: 66313-131 - Deme Zoltán lelkész - Deméné Gede Erika lelkész
Szentesi Evangélikus Egyházközség - 6600 Szentes, Páva u. 7. Tel.: 63
311-398 - Pathó Gyula lelkész - Nagymágocs
Tiszaföldvári Evangélikus Egyházközség - 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs.
u. 5. Tel.: 56 470-398 - Pathó Gyula lelkész: Tel.: 63 311-398
Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség - 5940 Tótkomlós, Luther u. 1.
Tel.: 68 385-768 - Gyekiczky János lelkész - Blatniczky János Dániel se-
gédlelkész - Mezáhegyes ~ k;,'. ~&.I·h60.-89-0
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2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. Tel./Fax: 28400-417 - Detre János esperes:
Tel.: 28 400-417 - Egyházmegyei felügyelő: választás alatt

1.4. Pesti Egyházmegye

1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. Tel./Fax: 322-2806 - Szirmai Zoltán es-
peres: Tel.: 322-2806 - Pintér Győző egyházmegyei felügyelő: Tel.: 216-4822
Budapest-Angyalföldi Evangélikus Egyházközség - 1134 Budapest, Kassák
L. u. 22. Tel.: 120-8207; Fax:fiO-8207 - ifj. Kendeh Görgy lelkész - Ma-
rossy Attila segédlelkész V
Cinkotai Evangélikus Egyházközség - 1164 Budapest, Batthyány I. u. 53.ltoo-.o1tJ1t, Tel.: 400-04\1 - Blatniczky János lelkész
Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Gyülekezet - 1052 Budapest, Deák tér
4. Tel.: 117-3413 - D. Dr. Harmati Béla püspök - Zászkaliczky Péter igaz-
gató lelkész - ifj. Cselovszky Ferenc lelkész - Gerőfi Gyuláné segédlelkész
Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség - 1071 Budapest, Damjanich u.
28/B. Tel.: 322-2806 - Szirmai Zoltán esperes - Dr. Muntagné Bartucz Ju-
dit lelkész - Nagy Zoltán segédlelkész
Budapest-Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség - 1096 Budapest, Thaly
K. u. 28. Tel.: 215-5795 - Dr. Rédey Pál lelkész: Tel.: 131-4459
Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség - 1088 Budapest, Szent-
királyi u. 51. Tel.: 117-1803 - Kertész Géza lelkész
Kispesti Evangélikus Egyházközség - 1195 Budapest, Nagy S. u. 41. Tel.:
282-2377 - Széll Bulcsú lelkész: Tel.: 178-0859
Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség - 1102 Budapest, Kápolna
u. 14. Tel.: 262-7683 - Fabiny Tamás lelkész - Bolla Arpád h. lelkész
Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség - 1204 Budapest, Ady E. u. 89.
Tel.: 283-0148; Fax: 283-0148 - Győri János Sámuel lelkész
Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség - 1183 Budapest, Kossuth L. tér
3. Tel.: 290-6408 - Havasi Kálmán lelkész - Pestszentimre
Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség - 1152 Budapest, Templom
tér - Dr. Labossáné Sánta Anikó segédlelkész
Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség - 1173 Budapest, Bakancsos u.
2. Tel.: 256-4224 - Kósa László lelkész - Péter Attila segédlelkész
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség - 1152 Budapest, Juhos u. 28. Tel.:
189-0758 - Veperdi Zoltán h.lelkész: Tel.: 306-4468 - Szabó István kisegítő
lelkész
Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség - 1161 Budapest, Hősök tere
11. Tel.: 405-4877 - Dr. Karner Agoston lelkész - Börönte Márta segédlel-
kész: Tel.: 403-3589
Újpesti Evangélikus Egyházközség - 1043 Budapest, Leibstück M. u.
36-38. Tel.: 189-0912 - Blázy Lajos lelkész
Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség - 1147 Budapest, Lőcsei út 32.
Tel.: 383-3984 - Tamásy Tamás lelkész - Tamásy Tamásné lelkész
Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség - 1081 Budapest, Rákóczi út 57/A.
Tel.: 133-6478 - Cselovszky Ferenc ny. lelkész: Tel.: 115-2503

1.5 Észak-Pest megyei Egyházmegye J..A ') rr D1
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Acsai Evangélikus Egyházközség - 2683 Acsa, Petőfi u. 4. Tel.: 27 340-004
- Mekis Adám lelkész - Erdökürt
Aszódi Evangélikus Egyházközség - 2170Aszód, Szontágh lépcső 1.Tel.: 28
400-417 - Detre János esperes
Csomádi Evangélikus Egyházközség - 2161Csomád, Kossuth u. 88. Tel.: 28
366-553 - Eszlényi László lelkész - Örbottyán
Csömöri Evangélikus Egyházközség - 2141 Csömör, Petőfi u. 26. Tel.:
28 445-030 - Solymár Péter lelkész - Kistarcsa
Csővári Evangélikus Egyházközség - 2615 Csővár, Petőfi u. 2. Tel.: 27
340-055 - Mekis Ádám h.lelkész: Tel.: 27 340-004 - Bachát István h.lelkész
-Penc
Domonyi Evangélikus Egyházközség - 2182 Domony, Fő u. 117. Tel.:
28 403-375 - Baranyai Tamás lelkész - Vácegres
Dunakeszi Evangélikus Egyházközség - 2120 Dunakeszi, Verseny u. 2. Tel.:
27 341-159- Mónus László h. lelkész - Alsógöd, Felsögöd, Szodliget
Fóti Evangélikus Egyházközség - 2151 Fót, Petőfi u. 1. Tel.: 27362-350 -
Dr. Cserhátiné Szabó Izabella lelkész - Mogyoród
Galgagyörki Evangélikus Egyházközség - 2681 Galgagyörk, Rákóczi út 18.
- Váckisújfalu - Pintér János lelkész
Gödöllői Evangélikus Egyházközség - 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 2. Tel.:
28 410-484 - B1ázy Árpád lelkész - Veresegyház
Hévízgyörki Evangélikus Egyházközség - 2192 Hévízgyörk, Templom tér 3.
Tel.: 28436-405 - János Zsuzsanna lelkész
Ikladi Evangélikus Egyházközség - 2181Iklad, Temető u. 1. Tel.: 28403-296
- Völgyes Pál lelkész
Nagytarcsai Evangélikus Egyházközség - 2142 Nagytarcsa, Sztehló Gábor
u. 1. Tel.: 28 450-177 - Smidéliusz Gábor segédlelkész - Bálint Józsefné
gyül. munkatárs - Pécel, 2119 Pécel, Tanácsház u. 2.
Váci Evangélikus Egyházközség - 2600 Vác, Eötvös u. 1. Tel.: 27 311-452-
ifj. Detre János lelkész - Rád

1.6 Somogy-Zalai Egyházmegye

8856 Surd, Hősök tere 15.Tel.: 93 377-015; Fax: 93 377-015 - Smidéliusz Zol-
tán esperes: Tel.: 93 377-015 - Nagybocskai Tamás egyházmegyei felügyelő:
Tel.: 82 352-331
Balatonboglár-Hács-Somogyvámosi Társult Evangélikus Egyházközség
- 8699 Somogyvámos, Fő u. 28. Tel.: 85 340-737 - Aradi György segédlel-
kész - Balatonboglár, Hács-Kisberény, Balatonlelle, Fonyód-Ordacsehi,
Lengyeltoti-Buzsák, Balatonszemes
Csurgói Evangélikus Egyházközség - 8840 Csurgó, Baksay u. 5. Tel.:
82 471-968 - Dénes nona lelkész
Ecseny és Környéke Evangélikus Egyházközség - 7457 Ecseny, Templom u.
105. Tel.: 82457-472 - Sikes Attila lelkész - Somogyszil, Bonnya, Mernye,
Polány
Gyékényesi Evangélikus Egyházközség - 8851 Gyékényes, Szabadság tér 1.
- Smidéliusz Zoltán lelkész: Tel.: 93 377-015
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7150Bonyhád, Dózsa u. 34. Tel.: 74452-975; Fax: 74451-774 - Krahling Dá-
niel esperes: Tel.: 74 452-975 - Andorka Árpád egyházmegyei felügyelő:
Tel.: 74317-502
Bonyhád-Hidasi Evangélikus Egyházközség -7150 Bonyhád, Dózsa u. 34.
Tel.: 74452-975 - Krahling Dániel esperes - Hegedűs Attila segédlelkész
- Hidasi, Alsónána - Bátaapáti

Iharosberény-Vései Társult Evangélikus Egyházközség - 8725 Iharosbe-
rény, Rákóczi u. 9. Tel.: 82494-072 - Halász Sándor h. lelkész

Vései Evangélikus Egyházközség - 8721 Vése, Szabadság tér 6. Iharos,
Pogányszentpéter; Marcali

Kaposvári Evangélikus Egyházközség - 7400 Kaposvár, Kossuth u. 39. Tel.:
82312-693 - Szemerei János lelkész
Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközség - 8360 Keszthely, Deák
F. u. 18. Tel.: 83 312-206 - Nagyné Szeker Eva lelkész - Tapolca, Hévíz,
Sümeg
Kötesei Evangélikus Egyházközség - 8627 Kötcse, Templom u. 7. - Bara-
nyay Csaba lelkész: Tel.: 84310-549 - Batatonszárszá
Nagykanizsa-Szepetneki Társult Evangélikus Egyházközség - 8800 Nagy-
kanizsa, Csengery út 37. Tel.: 93 311-320- Deme Dávid lelkész - Szepetnek
- 8861 Szepetnek, Kossuth u. 18. - Szákedencs
Nemespátrói Evangélikus Egyházközség - 8857 Nemespátró, Rákóczi u. 6.
- Smidéliusz Zoltán lelkész: Tel.: 93 377-015
Porrogszentkirályi Evangélikus Egyházközség - 8858 Porrogszentkirály, Fő
u. 46. Tel.: 82472-036 - Sikter János lelkész - Barcs, 7570 Barcs, Bajcsy-Zs.
u. 133. - Csurgónagymarton, Nagyatád, Porrog, Porrogszentpál, Somogy-
szob
Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség - 8896 Pusztaszentlászló,
Kossuth u. 116.- Baloghné Szemerei Mária lelkész: Tel.: 92 316-648 - Pusz-
taederics
Sandi Evangélikus Egyházközség - 8824 Sand, Kanizsai u. 21. - Deméné
Smidéliusz Katalin lelkész: Tel.: 93 311-320 - Pat
Siófoki Evangélikus Egyházközség - 8600 Siófok, Fő u. 220. Tel.:
84310-549 - Baranyayné Rohn Erzsébet lelkész
Surdi Evangélikus Egyházközség - 8856 Surd, Hősök tere 15. Tel.:
93 377-015 - Smidéliuszné Drobina Erzsébet lelkész - Liszó
Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség - 8660 Tab, Kossuth L. u. 57.
Tel.: 84320-039 - Verasztó Sándor lelkész - Verasztóné Mosoni Edit lelkész
- Bábonymegyer; 8658 Bábonymegyer, Petőfi u. 28., Lulla, Torvaj, So-
mogydöröcske, 7284 Somogydöröcske, Keleti sor 43., Somogymeggyes

Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség - 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. l.
Tel.: 92 312-764 - Balogh András lelkész: Tel.: 92 316-648 - Barlahida,
Lenti
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség - 8933 Zalaistvánd, Arany J. tér 2.
Tel.: 92 384-364 - Vajda István h. lelkész - Zalaszentgrát

1.7. Tolna-Baranyai Egyházmegye
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Dombóvár és Környéke Evangélikus Egyházközség - 7200 Dombóvár, Beze-
rédi u. liA. Tel.: 74465-826 - Aradi András segédlelkész - Csikóstöttös,
7341 Csikóstöttös, Szabadság u. 42., Kaposszekcsá 7361 Kaposszekcső, Tán-
csis M. u. 28. Tékes
Egyházaskozári Evangélikus Egyházközség - 7347 Egyházaskozár, Rákóczi
u. l. Tel.: 72 459-092 - Koskai Erzsébet lelkész - Bikal, Mágocs, Mekényes,
Nagyhajmás, Tójű
Gyönk és Környéke Evangélikus Egyházközség - 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.
Tel.: 74448-013 - Lackner Aladár ny, lelkész - Beke Mátyás segédlelkész

Keszáhidegkúti Evangélikus Egyházközség - 7062 Keszőhidegkút; Tel.:
74402-117 - Belecska, Hágyész, Szárazd, Varsád

Györköny és Környéke Evangélikus Egyházközség - 7045 Györköny, Fő u.
493. Tel.: 75 352-408 - Dr. Zsednay Józsefné lelkész - Bikács, Pálja
Kölesdi Evangélikus Egyházközség - 7052 Kölesd, Öreg u. 5. Tel.: 74
336-328 - Szabó Pál lelkész
Majos és Környéke Evangélikus Egyházközség - 7187 Majos, Bonyhád-
Majos V. u. 90. Tel.: 74452-542 - ifj. Cserháti Sándor lelkész - Mucsja,
7185 Mucsfa, Kossuth u. 48., Kismányok
Mohács-Magyarbóly-Siklósi Társult Evangélikus Egyházközség - 7700
Mohács, Deák tér 4. Tel.: 69311-602 - Németh Pál lelkész - Némethné Tóth
Ildikó lelkész - Magyarboly. 7775 Magyarbóly, Kossuth u. 17. Siklós, Bor-
jád, Ivándárda, Szederkény
Paks-Dunaföldvári Evangélikus Egyházközség -7030 Paks, Kossuth L. u.
29. Tel.: 75 310-320 - Szabó Vilmos Béla lelkész - Dunajöldvár
Pécs és Környéke Evangélikus Egyházközség - 7621 Pécs, Dischka Gy. u. 6.
Tel.: 72 315-749 - Varsányi Ferenc lelkész - Sefcsik Zoltán segédlelkész-
Szabados Regina segédlelkész - Vasas,7691 Vasas II., B. u. 12., Komló, Po-
gány
Sárszentlőrinci Evangélikus Egyházközség - 7047 Sárszentlőrinc, Petőfi u.
45. Tel.: 75 333-110 - Karl Jánosné Csepregi Erzsébet lelkész
Szekszárd és Környéke Evangélikus Egyházközség - 7100 Szekszárd, Luther
tér 2. Tel.: 74311-653 - Johann Gyula lelkész - Kéty, 7174 Kéty, Rákóczi
u. 80., Zomba, Felsőnána, Decs
Tamási és Környéke Evangélikus Egyházközség - 7090 Tamási, Kossuth tér
- Honthegyi Zsolt gyül. munkatárs - Nagyszakoly
Tengelici Evangélikus Egyházközség - 7054 Tengelic, Rákóczi u. 22. Tel.:
74 432-624 - Füller Mihály segédlelkész
Tolnanémedi Evangélikus Egyházközség - 7083 Tolnanémedi, Fő u. 38. -
Honthegyi Zsolt gyül. munkatárs
Váralja-Nagymányoki Evangélikus Egyházközség - 7354 VáraIja, Kossuth
u. 117.Tel.: 74459-231 - Ócsai Zoltán lelkész - Nagymányok; 7355 Nagy-
mányok, Bern u. 12. Izmény. Máza, 7351 Máza, Téglagyár u. 6.

1.8. Dél-Pest megyei Egyházmegye

Esperes: választás alatt. Egyházmegyei felügyelő: választás alatt.
Alberti Evangélikus Egyházközség - 2730 Albertirsa, Pesti út 106. Tel.:
53 370-179
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Ceglédi Evangélikus Egyházközség - 2700 Cegléd 1., Bercsényi u. 2. Tel.:
53 317-886 - Véghelyi Antal lelkész
Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség - 2330 Dunaharaszti, Damjanich
u. 33. - Lehel László lelkész - Andorka Eszter segédlelkész - Soroksár
Gyóni Evangélikus Egyházközség - 2373 Dabas, Luther u. 14. Tel.:
29368-174 - Koczor Tamás lelkész - Koczorné H. Ildikó segédlelkész
Irsai Evangélikus Egyházközség - 2730 Albertirsa, Luther u. 3. Tel.:
53 370-600 - Bárdossy Tibor lelkész

iMaglÓdiEvangélikus Egyházközség - 2234 Maglód, Sugár u. 79. Tel.:
~3 325-555 - Krámer György segédlelkész

Mendei Evangélikus Egyházközség - 2235 Mende, Andrássy u. 7. Tel.: 29
438-690 - Dr. Foltin Brúnó lelkész: Tel.: 29314-016 - Simonfay Ferenc ny.
lelkész
Monor-Bénye-Kávai Társult Evangélikus Egyházközség - 2200 Monor,
Bajza u. 2. Tel.: 29410-108 - Szakács Tamás segédlelkész - Bénye, 2216 Bé-
nye, Kölcsey u. 16. Káva
Nyáregyházai Evangélikus Egyházközség - 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál u.
13-15. Tel.: 29490-025 - Adámi László lelkész - Dánszentmiklás, Újlen-
gyel
Péteri-Gyömrői Társult Evangélikus Egyházközség - 2209 Péteri, Petőfi u.
62. Tel.: 29 314-016 - Dr. Foltin Brúnó lelkész - Gyömrő, 2230 Gyömrő,
Petőfi u. 12.
Pilisi Evangélikus Egyházközség - 2721 Pilis, Kossuth L. u. 34. Tel.:
29498-134 - Brebovszkyné Pintér Márta lelkész
Szolnoki Evangélikus Egyházközség - 5000 Szolnok, Verseghy park 1. Tel.:
56 341-422 - Véghelyi Antal h. lelkész: Tel.: 53 317-886
Tápiószentmártoni Evangélikus Egyházközség - 2711 Tápiószentmárton,
Fő u. 1. Tel.: 29 423-029 - Kustra Csaba lelkész - Tápiászele; 2766 Tápió-
szele, Rákóczi u. 7. Farmos, Nagykáta
Vecsési Evangélikus Egyházközség - 2220 Vecsés, Károly utca 24. Tel.:
29 350-371 - Rezessy Miklós lelkész

2. ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET

1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 176-2335, 176-2448; Fax: 176-2440
D. Szebik Imre püspök - Farkasházi Ferenc kerületi felügyelő: Tel.: 34 380-025
- Labossa Lajos püspökhelyettes: Tel.: 34316-201 - Szemerei Zoltán kerületi
pénztáros - Dr. Török Gábor kerületi jogtanácsos - Giczi Ferencné kerületi
tisztviselő - Dr. Müller Miklósné kerületi tisztviselő - Sass Gáborné kerületi
tisztviselő - Csáki István alkalmazott - Csáki Istvánné alkalmazott - Vas Já-
nos kerületi gépkocsivezető

2.1. Borsod-Hevesi Egyházmegye

3534 Miskolc Ill., Vár u. 7. Tel.: 46379-422; Fax: 46379-422 - Veczán Pál
esperes: Tel.: 46 379-422 - Dr. Meskó László egyházmegyei felügyelő; Tel.:
46375-837
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Arnót-Újcsanálosi Társult Evangélikus Egyházközség - 3713 Arnót, Pe-
tőfi u. 96/B. Tel.: 46 327-937 - Oláh Zoltán h. lelkész - Újcsalános
Diósgyőri Evangélikus Egyházközség - 3534 Miskolc Ill., Vár u. 7. Tel.:
46 379-422 - Veczán Pál lelkész
Diósgyőr-vasgyári Evangélikus Egyházközség - 3533 Miskolc, Topiczer J. u.
UB. Postacím: 3520, Pf. 734. Tel.: 46 413-451 (lakása: 3530 Miskolc, Hu-
nyadi u. 8.) - Krska Mária segédlelkész
Egri Evangélikus Egyházközség - 3300 Eger, Vörösmarty u. 28. Tel.:
36 313-119- Aklan Béla Sándor lelkész - Aklanné Balogh Éva segédlelkész
Fancsal-Hemádvécsei Evangélikus Egyházközség - 3855 Fancsal, Rákóczi
u. 43. Tel.: 46387-862 - Péter Jenő lelkész
Hatvani Evangélikus Egyházközség - 3000 Hatvan, Úttörő u. 5. Tel.:
37342-199 - Dr. Barcza Béla lelkész - Gyöngyös
Miskolci Evangélikus Egyházközség - 3530 Miskolc, Hunyadi u. 8. Tel.:
46 346-807 - Sándor Frigyes lelkész - Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi lel-
kész
Ózd-Putnoki Társult Evangélikus Egyházközség - 3600 Ózd, Váci M. u.
12. Tel.: 48 471-563 - Tóth Melinda lelkész: Tel.: 48 473-708
Sajókazai Evangélikus Egyházközség - 3720 Sajókaza, Rákóczi u. 1. Tel.:
48 355-001 - Balázs Tibor diakónus lelkész: Tel.: 48 355-014
Tállya-Abaújszántói Társult Evangélikus Egyházközség - 3907 Tállya,
Kossuth u. 1. - Veczán Pál lelkész: Tel.: 46 379-422

2.2. Budai Egyházmegye

1034 Budapest, Dévai B. M. tér 1. Tel./Fax: 368-6893 - Bálint László espe-
res: Tel.: 368-6893 - Dr. Győri József egyházmegyei felügyelő: Tel.: 165-4731
Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség - 1126Budapest, Tartsay V. u.
ll. Tel.: 156-6551 - Bácskai Károly lelkész - Bácskainé Vári Krisztina se-
gédlelkész
Budafoki Evangélikus Egyházközség - 1221 Budapest, Játék u. 16. Tel.:
226-0638 - Solymár Gábor lelkész
Budaörsi Missziói Evangélikus Egyházközség - 2040 Budaörs, Szabadság
u. 57. - Endreffy Géza segédlelkész: Tel.: 20 289-955
Budavári Evangélikus Egyházközség - 1014 Budapest, Táncsis M. u. 28.
Tel.: 156-9736 - D. Szebik Imre püspök - Balicza Iván igazgató lelkész -
Hafenscher Károly lelkész: Tel.: 202-0085 - Kőháti Dorottya segédlelkész
Budavári Németajkú Evangélikus Egyházközség - 1014Budapest, Táncsics
M. u. 28. Tel.: 156-9736 - Dietrich Tiggemann lelkész: Tel.: 326-7483
Csepeli Evangélikus Egyházközség - 1215 Budapest, Katona J. u. 35. Tel.:
277-6762 - Lehoczky Endre lelkész
Csillag hegyi Evangélikus Egyházközség - 1039Budapest, Mátyás kir. u. 31.
Tel.: 168-6118- Donáth László lelkész - Görög Tibor h.lelkész - Thurnay
Béla gyül. munkatárs: Tel.: 26 361-867
Budapest-Kelendföldi Evangélikus Egyházközség - 1114Budapest, Bocskai '
u. 10. Tel.: 361-2159 - Szeverényi János igazgató lelkész: Tel.: 185-0820 -
Csepregi András lelkész - Ferenczy Erzsébet lelkész - Rőzse István h. lel-
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kész: Tel.: 23312-528 - Schulek Mátyás diakónus lelkész - Joób Máté se-
gédlelkész: Tel.: 185-0244
Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség -?ii!2634 NaWbörzsöny?Kossuth
u. 57. - Thuránszky István segédlelkész. -3 "r-! - /f ~v
Óbudai Evangélikus Egyházközség - 1034Budap t, Dévai B. M. tér 1. Tel.:
368-6893; Fax: 368-6893 - Bálint László esperes - Bálintné Varsányi Vilma
lelkész - Fülöp Attila segédlelkész
Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség - 1029 Budapest, Báthori László
u. 8. - Rihay Szabolcs segédlelkész: Tel.: 275-9814
Szentendrei Evangélikus Egyházközség - 2000 Szentendre, Bükköspart -
id. Szentpétery Péter lelkész: Tel.: 222-6264
Érdi Evangélikus Egyházközség - 2030 Érd, Thököly u. 19/A. Tel.:
23 367-191 - Ittzés István lelkész

2.3. Fejér-Komáromi Egyházmegye

2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel./Fax: 34316-201 - Labossa Lajos esperes:
Tel.: 34316-201 - Sztruhár András egy~elügyelő: Tel.: 34 361-354
Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség - 8056 Bakonycsemye, Dózsa u.
1. Tel.: 22413-024 - Bence Imre lelkész
BakoDyszombetJ1e1yiEvangélikus Egyházközség - 2884 Bakonyszombat-
hely, Kossuth u. 38. Tel.: 34 359-313 - Pőcze István h. lelkész
Bokodi Evangélikus Egyházközség - 2855 Bokod, Fő u. 25. Tel.: 34490-535
- Csonkáné Szabó Magda lelkész
Csákvár-Csabdi-Bicskei Társult Evangélikus Egyházközség - 8083
Csákvár, Luther u. 2. Tel.: 22 255-001 - Albert Gábor diakónus lelkész -
Csabdi, 2064 Csabdi, Petőfi u. 25.
Esztergomi Evangélikus Egyházközség - 2500 Esztergom, Simor J. u. 82.
Tel./Fax: 33 311-876 - Szabó László lelkész
Gyúrói Evangélikus Egyházközség - 2464 Gyúró, Thököly u. 22. - Füke
Szabolcs lelkész: Tel.: 22467-518
Hánta-Ászár-Kisbéri Társult Evangélikus Egyházközség - 2879 Hánta,
Kossuth u. 41 - Pőcze István lelkész: Tel.: 34 359-313
Komáromi Evangélikus Egyházközség - 2900 Komárom, Mártírok u. 10.
Tel.: 34 343-664 - Ihász Beatrix segédlelkész
Lajoskomáromi Evangélikus Egyházközség - 8136Lajoskomárom, Batthy-
ány u. 9. Tel.: 25 241-820 - Decmann Tibor lelkész - Enying
Nagyvelegi Evangélikus Egyházközség - 8065 Nagyveleg, Kossuth u. 17.
Tel.: 22409-606 - Ferenczy Andrea segédlelkész
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség - 2840 Oroszlány, Alkotmány u. 48.
Tel.: 34361-669 - Molnár József segédlelkész
Pusztavám-Móri Evangélikus Egyházközség - 8066 Pusztavám, Kossuth
u. 127. Tel.: 22417-223 - Kapi Zoltán diakónus lelkész
Sárbogárdi Evangélikus Egyházközség - 7003 Sárbogárd, Tanácsköztársa-
ság u. 200. Tel.: 460 - Decmann Tibor h. lelkész: Tel.: 25 241-820
Súri Evangélikus Egyházközség - 2889 Súr, Petőfi u. 41. - Bencéné Szabó
Márta lelkész: Tel.: 22413-024
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Száki Evangélikus Egyházközség - 2865 Szákszend, Csillag u. 17. Tel.: 34
371-596 - Selmeczi Lajos lelkész: Tel.: 34 383-819 - Vérteskethely
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség - 8000 Székesfehérvár, Szekfű
Gy. u. 1. Tel.: 22313-697 - Bencze András lelkész
Tatai Evangélikus Egyházközség - 2890 Tata, Bárány u. 2. Tel.: 34382-924
- Frankó Mátyás lelkész
Tatabányai Evangélikus Egyházközség - 2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel.:
34316-201 - Labossa Lajos esperes
Tordasi Evangélikus Egyházközség - 2463 Tordas, Szabadság út 132. Tel.:
22467-518 - Füke Szabolcs lelkész
Szendi Evangélikus Egyházközség - 2856 Szákszend, Dózsa Gy. u. 39. Tel.:
34 370-096 - Selmeczi Lajos lelkész: Tel.: 34 383-819

2.4. Györ-Soproni Egyházmegye

9123Kajárpéc, Fő u. 12. Tel./Fax: 96378-372 - Jankovics Béla esperes: Tel.:
96 378-372 - Szabó György egyházmegyei felügyelő: Tel.: 96 355-129
Ágfalvai Evangélikus Egyházközség - 9423 Ágfalva, Fő u. 88. Tel.: 99
330-264 - Makovnikné Hüffner Györgyi lelkész
Beledi Evangélikus Egyházközség - 9343 Beled, Árpád tér 7. Tel.:
96257-199 - Béres László lelkész
Bezi-Enesei Evangélikus Egyházközség - 9162 Bezi, Rákóczi u. 14. - Ko-
háry Ferenc lelkész: Tel.: 96 360-013
Bönyi Evangélikus Egyházközség - 9073 Bőny, Ady Endre u. liA. - Bö-
decs Barnabás lelkész: Tel.: 96 317-381
Csornai Evangélikus Egyházközség - 9300 Csoma, Köztársaság u. 10. Tel.:
96262-396 - Tubán József segédlelkész
Farádi Evangélikus Egyházközség - 9321 Farád, Győri u. 76. Tel.: 96279-121
- Szűcs Kálmán lelkész - Sopronnémeti
Felpéci Evangélikus Egyházközség - 9122 Felpéc, Kossuth u. 4. - Kardos
József h. lelkész: Tel.: 96 461-170
Györi Evangélikus Egyházközség-Öregtemplom - 9025 Győr II., Petőfi tér
2. Tel.: 96320-312 - Lackner Pál igazgató lelkész - Jánossa Attila lelkész
- Lacknerné Puskás Sára segédlelkész - Dr. Ráskai Ferenc gyül. munka-
társ
Györ-Nádorvárosi Evangélikus Egyházközség - 9024 Győr Ill., Liezen M.
u. 41. Tel.: 96 439-381 - Bödecs Barnabás lelkész - Ittzés Gábor lelkész
Györsági Evangélikus Egyházközség - 9084 Győrság, Országút u. 14. -
Ittzés Gábor h. lelkész
Györszemerei Evangélikus Egyházközség - 9121Győrszemere, Bakonyér u.
49. - Kardos József h. lelkész: Tel.: 96 461-170
Györújbarát-Ménföcsanaki Evangélikus Egyházközség - 9081 Győrújba-
rát, Tanácsház u. 3. Tel.: 96355-003 - Hanvay László lelkész
Kajárpéci Evangélikus Egyházközség - 9123 Kajárpéc, Fő u. 12. Tel.:
96 378-372 - Jankovits Béla esperes
Kisbaboti Evangélikus Eegyházközség - 9133 Kisbabot, Dózsa Gy. u. 24.
Tel.: 96 284-108 - Kardos József H. lelkész: Tel.: 96 461-170 - Kardos
Zsuzsanna lelkészi munkatárs - Mérges
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l.ébényi Evangélikus Egyházközség - 9155 Lébény, Iskola u. 2. Tel.:
96 360-0l3 - Koháry Ferenc lelkész
Mórichidai Evangélikus Egyházközség - 9131 Mórichida, Fő u. 149. Tel.:
96 369-041 - Kardos József h. lelkész: Tel.: 96461-170 - Kardos Zsuzsanna
lelkészi munkatárs - Árpás
Mosonmagyaróvár-Rajka-Hegyeshalom-Levéli Evangélikus Egyház-
község - 9200 Mosonrnagyaróvár, Magyar u. 33. Tel.: 96211-453 - Kis Mik-
lós lelkész
Nemeskéri Evangélikus Egyházközség - 9471 Nemeskér, Fő u. lO6. Tel.: 99
365-205 - Magassy Zoltán diakónus lelkész
Rábaszentandrási Evangélikus Egyházközség - 9316 Rábaszentandrás,
Kossuth u. 32 - Béres László lelkész: Tel.: 96 257-199
Rábcakapi-Tárnokréti Evangélikus Egyházközség - 9165 Rábcakapi, Fő
u. 71. - Tubán József segédlelkész: Tel.: 96 262-396
Soproni Evangélikus Egyházközség - 9400 Sopron, Templom u. lO. Tel.: 99
311-568- Szimon János igazgató lelkész: Tel.: 99312-366 - Weltler Sándor
lelkész: Tel.: 99 311-559- Kerstin Sprügellelkész - Wolfgang Sprügellel-
kész - Alpár Gejza segédlelkész: Tel.: 99314-047
Sopronbánfalvai Evangélikus Egyházközség - 9400 Sopronbánfalva, Lomb
u. 1. Tel.: 99 331-231 - Buczolich Márta lelkész
Szakonyi Evangélikus Egyházközség - 9474 Szakony, Fő u. 48. - Fatalin
Helga lelkész: Tel.: 94 358-782
Szilsárkányi Evangélikus Egyházközség - 9312 Szilsárkány, Kiss Ferenc u.
16. - Szűcs Kálmán h. lelkész: Tel.: 96279-121
Téti Evangélikus Egyházközség - 9100 Tét, Fő u. 23/A. Tel.: 96461-170 -
Kardos József lelkész
Vadosfai Evangélikus Egyházközség - 9346 Vadosfa, Kossuth u. l3. Tel.:
96 253-509 - Rác Dénes segédlelkész - Rácné Megyasszai Enikő segédlel-
kész

2.5. Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye

4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 160/A. Tel./Fax: 42 444-206 - Bozorády
Zoltán esperes: Tel.: 42 444-206 - Abaffy Zoltán egyházmegyei felügyelő:
Tel.: 52 431-812
Debreceni Evangélikus Egyházközség - 4025 Debrecen, Miklós u. 3. Tel.:
52321-745 - Béres Tamás lelkész
Kölcsei Evangélikus Egyházközség - 4965 Kölcse, Kölcsey u. 22. Tel.:
44 377-201 - Labossa László lelkész
Nagycserkeszi Evangélikus Egyházközség - 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál
út 83. Tel.: 42244-907 - Boncsérné Pecsenya Anna lelkész - Boncsér Sán-
dor diakónus lelkész
Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség - 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14.
Tel.: 42 4lO-027 - Bozorády Zoltán esperes: Tel.: 42 444-206 - Laborczi
Géza igazgató: Tel.: 42 4lO-083 - Bozorády Zoltánné lelkész: Tel.: 42
444-206 - Bartha István lelkész: Tel.: 42 4lO-252 - Laborcziné Sztankó
Gyöngyi lelkész: Tel.: 42 4lO-083
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NYÍregyháza-Kertvárosi Evangélikus Egyházközség - 4400 Nyíregyháza,
Derkovits u. 21. Tel.: 42 342-104 - Magyar László lelkész: Tel.: 42 312-674
Nyírszöllös Evangélikus Egyházközség - 4432 Nyírszőlős, Kollégium u. 72.
Tel.: 42470-433 - Győrfi Mihály diakónus lelkész

2.6. Nógrádi Egyházmegye

2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 36. Tel./Fax: 35 301-580 - Kalácska Béla
esperes: Tel.: 35 301-580 - Hornyák Endre egyházmegyei felügyelő
Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség - 2660 Balassagyarmat, Kos-
suth u. 36. Tel./Fax: 35 301-580 - Kalácska Béla esperes - Hamza Kinga
Dalma segédlelkész
Bánki Evangélikus Egyházközség - 2653 Bánk, Hősök tere 12. Tel.:
35 342-103 - Németh Zoltán lelkész
Bátonyterenye-Pásztói Evangélikus Egyházközség - 3078 Bátonyterenye,
Zrínyi u. 6. - Selmeczi Lajos Péter segédlelkész: Tel.: 32 393-063
Béri Evangélikus Egyházközség - 3045 Bér, Luther tér 1. - K1ucsik János
diakónus lelkész: Tel.: 23 415-063
Bokori Evangélikus Egyházközség - 3066 Bokor, Szabadság u. 47. - Ka-
lácska Béla h. lelkész: Tel.: 35 301-580
Egyházasdengelegi Evangélikus Egyházközség - 3043 Egyházasdengeleg,
Rákóczi u. 31. Tel.: 32487-119 - Babka László lelkész
Felsőpetényi Evangélikus Egyházközség - 2611 Felsőpetény, Ságvári u. 12.
Tel.: 35 360-037 - Zólyomi Mátyás lelkész
Galgagutai Evangélikus Egyházközség - 2686 Galgaguta, Gábor Áron u. 1.
Tel.: 35 378-271 - Seben István lelkész
Ipolyvecei Evangélikus Egyházközség - 2669 Ipolyvece, Dózsa Gy. u. 90.
Tel.: 35 367-386 - Hvizsgyalka György segédlelkész - Németh Zoltán h.lel-
kész: Tel.: 35 342-103
Kétbodonyi Evangélikus Egyházközség - 2655 Kétbodony, Tó u. 21. Tel.:
35 355-743 - Benkő Ferenc diakónus lelkész
Legéndi Evangélikus Egyházközség - 2619 Legénd, Dózsa Gy. u. 73. - Se-
ben István h. lelkész: Tel.: 35 378-271
Lucfalvai Evangélikus Egyházközség - 3129 Lucfalva, Zrinyi u. 1. Tel.:
32 394-009 - Megyasszai László lelkész
Nógrádi Evangélikus Egyházközség - 2642 Nógrád, Szondi út 15. Tel.:
35 362-462 - Szőkéné Bakay Beatrix segédlelkész
Ösagárdi Evangélikus Egyházközség - 2616 Ösagárd, Rákóczi u. 18. Tel.:
35 360-225 - Szolga Tőkés Sándor segédlelkész
Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség - 3100Salgótarján, Salgó u. 4. Tel.:
32 312-671 - Deme Károly lelkész
Sámsonházai Evangélikus Egyházközség - 3074 Sámsonháza, Béke u. 1.
Tel.: 32 393-063 - Selmeczi Lajos Péter segédlelkész
Szécsényi Evangélikus Egyházközség - 3170 Szécsény, Marx K. u. 3. Tel.:
125 - Deme Károly h. lelkész
Sziráki Evangélikus Egyházközség - 3044 Szirák, Kossuth u. 1. Tel.: 78 -
Babka László lelkész: Tel.: 32487-119
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Szügyi Evangélikus Egyházközség - 2699 Szügy, Rákóczi u. 55. Tel.::)ri 35 344-319 - Záborszky Csaba lelkész
Q) Terényi Evangélikus Egyházközség - 2696 Terény, Arany J. u. 22. Tel.:

JY 8" ~ ~ ~ - Gulácsiné Fabulya Hilda lelkész
Vanyarci Evangélikus Egyházközség - 2688 Vanyarc, Táncsics u. 4. - Szabó
András lelkész

9900 Körmend, Thököly u. 21. Tel./Fax: 94410-474 - Zügn Tamás esperes:
Tel.: 94410-474 - Dr. Nagy János egyházmegyei felügyelő: Tel.: 95420-214
Alsósági Evangélikus Egyházközség - 9500 Celldömölk II., Somogyi B. u.
29. Tel.: 95 421-795 - Vető István lelkész
Bobai Evangélikus Egyházközség - 9542 Boba, József A. u. 16. Tel.:
95 439-044 - Rostáné Pi ri Magda lelkész
Büki Evangélikus Egyházközség - 9737 Bük, Jókai u. 4. Tel.: 94 358-782-
Fatalin Helga lelkész
Celldömölki Evangélikus Egyházközség - 9500 Celldömölk, Ostffy Mihály
tér 4. Tel.: 95 420-058 - Sághy András lelkész - Pintér János kisegítő
lelkész
Csöngei Evangélikus Egyházközség - 9513 Csönge, Dózsa Gy. u. 12. -
Menyes Gyula h. lelkész: Tel.: 95 345-087
Gércei Evangélikus Egyházközség - 9672 Gérce, Kossuth telep 1. Tel.:
85 476-107 - Koczor György lelkész - Koczor Györgyné lelkész
Kemenesmagasi Evangélikus Egyházközség - 9522 Kemenesmagasi, Kos-
suth tér 7. - Kovács Imre lelkész: Tel.: 95 458-047
Kemenesmihályfai Evangélikus Egyházközség - 9511 Kemenesmihályfa,
Bercsényi u. 22. - Kovács Imre lelkész: Tel.: 95 458-047
Kissomlyói Evangélikus Egyházközség - 9555 Kissomlyó, Kossuth u. 94.
Tel.: 95 458-219 - Cserági István lelkész
Körmendi Evangélikus Egyházközség - 9900 Körmend, Thököly u. 21. Tel.:
94410-474 - Zügn Tamás esperes
Kőszegi Evangélikus Egyházközség - 9730 Kőszeg, Gyöngyös u. 29. Tel.:
94 360-181 - Ittzés János lelkész
Nagygeresdi Evangélikus Egyházközség - 9664 Nagygeresd, Petőfi u. 62.
Tel.: 94 388-127 - Asbóthné Pécsinger Éva lelkész
Nagysimonyi Evangélikus Egyházközség - 9651 Nagysimonyi, Kossuth u. 1.
Nádasdi és Vasi Missziói Evangélikus Egyházközség - 9915 Nádasd, Kos-
suth u. 66. Tel.: 94424-223 - Rác Miklós lelkész
Nemescsó-Meszlen-Acsádi TársuIt Evangélikus Egyházközség - 9739
Nemescsó, Péterffy u. 46. Tel.: 94 368-033 - Szarka István segéd-
lelkész - Szarkáné Haga Éva segédlelkész - Meszlen, 9745 Meszlen, Béke
u. 19.
NemeskoItai Evangélikus Egyházközség - 9775 Nemeskolta, Szabadság u.
51. - Rác Miklós h. lelkész: Tel.: 94424-223
Ostffyasszonyfai Evangélikus Egyházközség - 9512 Ostffyasszonyfa, Ady
E. u. 9. - Menyes Gyula h. lelkész

2.7. Vasi Egyházmegye
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Örimagyarósdi Evangélikus Egyházközség - 9933 Örimagyarósd, Ady E. u.
8. Tel.: 94426-109 - Loós Csaba diakónus lelkész
Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség - 9653 Répcelak, Bartók B.
u. 44. Tel.: 95 370-607 - Verasztó János lelkész - Verasztóné Magyar Me-
Iinda lelkész
Sárvári Evangélikus Egyházközség - 9600 Sárvár, Sylvester u. 3. Tel.:
95 320-473 - Gyarmati István lelkész
Szentgotthárd-Öriszentpéteri Evangélikus Egyházközség - 9970 Szent-
gotthárd, József A. u. 14/A. Tel.: 94 380-822 - Loós Zsuzsanna segéd-
lelkész
Szombathelyi Evangélikus Egyházközség - 9700 Szombathely, Körmendi u.
2. Tel.: 94313-002 - Pintér János ny. lelkész - Gregersen Labossa György
segédlelkész
Uraiújfalui Evangélikus Egyházközség - 9651 Uraiújfalu, Petőfi u. 24. Tel.:
95 345-087 - Menyes Gyula lelkész - Menyesné Uram Zsuzsa segédlelkész
Vönöcki. Evangélikus Egyházközség - 9516 Vönöck, József A. u. 10. Tel.:
95 458-047 - Kovácsné Tóth Márta lelkész
Zsédenyi-Hegyfalui Evangélikus Egyházközség - 9631 Hegyfalu, Hu-
nyadi u. liA. - Gyarmati István h. lelkész: Tel.: 95 320-473

2.8. Veszprémi Egyházmegye

8500 Pápa, Széchenyi u. 15. Tel./Fax: 89324-360 - Varga Györgyesperes:
Tel.: 89 324-360 - Kiss Attila egyházmegyei felügyelő: Tel.: 88 411-279
Ajkai Evangélikus Egyházközség - 8400 Ajka, Kossuth u. 2/B. Tel.: 88
311-340 - Győr Sándor lelkész
Bakony tamási Evangélikus Egyházközség - 8555 Bakony tamási, Széchenyi
u. 3. - Ördög Endre lelkész: Tel.: 88465-418 - Ördögné Hanvay Enikő lel-
készi munkatárs: Tel.: 88 465-418
Bakonyszentlászlói Evangélikus Egyházközség - 8431 Bakonyszentlászló,
László király u. 1. Tel.: 88465-418 - Ördög Endre lelkész - Ördögné Han-
vay Enikő lelkészi munkatárs
Csikvándi Evangélikus Egyházközség - 8534 Csikvánd, Kossuth u. 46. -
Szmolár Attila segédlelkész
Csöglei Evangélikus Egyházközség - 8495 Csögle, Rákóczi u. 160. - Ko-
vács Etelka lelkész
Dörgicse-Kővágóörs-Balatonfüredi Evangélikus Egyházközség - 8244
Dörgicse, Fő u. 49. Tel.: 87444-348 - Riczinger József lelkész
Gecsei Evangélikus Egyházközség - 8543 Gecse - Görög Zoltán lelkész:
Tel.: 89 313-693
Homokbödögei Evangélikus Egyházközség - 8563 Homokbödöge, Jókai u.
27. Tel.: 89 313-693 - Görög Zoltán lelkész: Tel.: 89 313-693
Kapolcsi Evangélikus Egyházközség - 8294 Kapolcs, Kossuth u. l8/A. -
Kiss János lelkész
Kemeneshőgyész-Magyargencsi Evangélikus Egyházközség - 8516 Ke-
meneshőgyész, Ady E. u. 23. Tel.: 89 346-538 - Schermann Gábor lel-
kész
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Kerta-Veszprémgalsai Evangélikus Egyházközség - 8429 Kerta, Dózsa Gy.
u. 45/A. - Polgárdi Sándor h. lelkész
Lovászpatonai Evangélikus Egyházközség - 8553 Lovászpatona, Kossuth u.
44. Tel.: 60375-214 - Mesterházy Zsuzsa segédlelkész
Malomsoki Evangélikus Egyházközség - 8533, alo sok, Kossuth u. 16.
T~ - Szmolár Attila segédlelkész It.' ~!!:!I~:Í%l~=l:t.'t~
Marcalgergelyi-Szergényi Evangélikus Egyházközség 534 Marcalgerge-
Iyi, Dózsa Gy. u. 1. - Kovács Etelka lelkész
Mencshely- Nagyvázsony-Szentan talfa-Zánkai Evangélikus Egyház-
község - 8271 Mencshely, Kossuth u. 24. - Mihácsi Lajos diakónus lelkész
Mezőlaki Evangélikus Egyházközség - 8514 Mezőlak, Kossuth u. 54. Tel.:
89 348-243 - Veress István lelkész
Nagyalásony-Dabronyi Evangélikus Egyházközség - 8484 Nagyalásony,
Kossuth u. 80. - Karsay Lajos lelkész
Ösküi Evangélikus Egyházközség - 8191 Öskü, Fő u. 8. Tel.: 88497-302 -
Stermeczky András segédlelkész
Pápai Evangélikus Egyházközség - 8500 Pápa, Széchenyi u. 15. Tel.:
89 324-360 - Varga Györgyesperes
Sikátori Evangélikus Egyházközség - 8439 S}k~tQr, Kossuth u. 18. -
id. Magassy Sándorné diakónus lelkész 8'"g I I.f J-/ ~ - 01 '+
Somlószőlősi Evangélikus Egyházközség - 8483 Somlószőlős, kossuth u.
107. - Polgárdi Sándor lelkész
Takácsi Evangélikus Egyházközség - 8541 Takácsi, Petőfi u. 64. - Varga
György lelkész: Tel.: 89 324-360
Tési Evangélikus Egyházközség - 8109Tés, Petőfi u. 22. - Szilas Attila lel-
kész 8g=; JfG9 - ,2)t<3
Vanyolai Evangélikus Egyházközség - 8552 Vanyola, Vajda Péter u. 4. -
Mesterházy Zsuzsa segédlelkész: Tel.: 89 345-080
Várpalotai Evangélikus Egyházközség - 8100 Várpalota, Thúry György tér
1. Tel.: 88 371-204 - Pintér Mihály lelkész
Veszprémi Evangélikus Egyházközség - 8200 Veszprém, Arany J. u. 20. Tel.:
88 421-618 - Isó Zoltán lelkész - Isó Dorottya segédlelkész - Hegedűs
Lajos ny. lelkész

3. ORSZÁGOS EGYHÁZI IRODA

1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117-1637
Szemerei Zoltán főosztályvezető, tel: 117-6413 - Peskó Zsuzsa titkárnő, tel.:
117-2007 - Szövérfi Endre alkalmazott - Szövérfi Mária alkalmazott

3.1. Adminisztrációs osztály: Veperdi Zoltán osztályvezető, tel.: 117-5567- Dr.
Novobátzkyné Nagy Paula jogtanácsos, tel.: 117-5567- Bócsai Zsuzsanna
titkárnő, tel.: 117-5567

3.2. Gazdasági és Pénzügyi Osztály: Szemerei Zoltán főosztályvezető, tel.:
117-6413- Peskó Zsuzsa titkárnő, tel.: 117-2007

3.3. Építési és Műemléki Osztály: Dr. Inotayné Lukáts Judit osztályvezető,
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tel.: 117-5567 - Heltrich Péter osztályvezető, tel.: 117-5567
3.4. Oktatási és Iskolai Osztály: Mihályi Zoltánné osztályvezető, tel.: 117-2007
3.5. Ifjúsági Osztály: Marton Tamás osztályvezető, tel.: 117-5567- Szigethyné

Szenteczki Katalin ifjúsági referens, tel.: 117-5567- Boda Zsuzsanna gyer-
mek referens, tel.: 117-5567

3.6. Nyugdíj Osztály: Kósa László ügyvivő lelkész, tel.: 256-4224
3.7. Diakóníai Osztály: ifj. Kendeh György ügyvivő lelkész, tel.: 120-8207
3.8. Ökumenikus és Külügyi Osztály: Budapest, Puskin u. 12. Tel./Fax:

266-5532 - Szirmai Zoltánné osztályvezető - Schulek Edit referens
3.9. Országos Sajtóosztály: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117-5478, 117-1108

- Tóth-Szöllős Mihály osztályvezető
Evangélikus Élet: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117-5478, 117-1108-
Tóth-Szöllős Mihály szerkesztő
Lelkipásztor: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 363-6451 - Dr.
Szabóné Mátrai Marianna szerkesztő
CREDO-Evangélikus Műhely: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117-1637-
Bárdossy György szerkesztő
Hang: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117-1671

3.10. Országos Menekültügyi Szolgálat: 1151 Budapest, Bogáncs u. 36. Tel.:
306-6646 - Szabó István ügyvivő lelkész

3.11. Országos Egyházzenei Osztály: 1052 Budapest, Deák tér 4. Tel.: 137-9959
- Trajtler Gábor egyházzenei igazgató
Kántorképző Intézet: 2151 Fót, Berda J. u. 3. Tel.: 27 358-060 - Gulyás
Erzsébet gondnok

3.12. Börtönrníssziói Szolgálat: 1036Budapest, Lajos u. 113.Tel.: 368-2278 - id.
Görög Tibor ügyvivő lelkész -

3.13. Kórházrníssziói Szolgálat: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117-1637 -
Fodor Viktor ügyvivő lelkész - Bachorecz Katalin kórházIeIkész - Péterné
Benedek Ágnes kórházIelkész ..

3.14. Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet: 1085Budapest, Ullői út 24. Tel.: 117-5567
- Pángyánszky Ágnes ügyvivő lelkész

3.15. Evangélikus Rádiómisszió - Evangélikus Missziói Központ: 1164 Buda-
pest, Batthyány Ilona u. 38-40. Tel./Fax: 400-3057 - Gáncs Péter orszá-
gos missziói lelkész, tel.: 400-3058

3.16. Gusztáv Adolf Segélyszolgálat: Káposzta Lajos ügyvivő lelkész, tel.:
78 381-037

3.17. Országos Kommunikációs Osztály: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.:
117-5567 - Nagy László Tv-szerkesztő - Tóth-Szöllős Mihály rádiószer-
kesztő, tel.: 117-5478

3.18. Internet Munkacsoport: 1126 Budapest, Böszörményi út 34/A. Tel.:
156-6302 - Bogdányi Gábor referens

4. ZSINATI IRODA

1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117-5290- Dr. Koczor Miklós zsinati gazda-
Boros Miklós zsinati titkár
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5. EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMOK ÉS KOLLÉGIUMOK

5.1. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma
2170Aszód, Szontágh lépcső 1.Tel.: 28400-614,28400-615; Fax: 28400-611
- Dr. Roncz Béla igazgató

5.2. Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Alap- és Középfokú Művészeti, Okta-
tási Intézmény
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 2. Tel.: 66 454-511, 66 453-603; Fax: 66
454-511 - Dr. Nánai László igazgató, tel.: 66454-809

5.3. Budapesti E;an~élikus Gimnázium (Fasor)
1071 Budapest, Vár'o'siigeti fasor 17-21. Tel.: 321-1200, 322-4406; Fax:
342-2985 - Dr. Vajda Ferenc igazgató

5.4. Deák téri Evangélikus Gimnázium
1052 Budapest, Sütő u. 1. Tel.: 117-3963,266-5375; Fax: 266-5373 - Schu-
lek Mátyás igazgató

5.5. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. Tel./Fax: 74451-719 - Sántha Lászlóné
igazgató

5.6. Győri Evangélikus Gimnázium
9025 Győr, Péterfy S. u. 2. Tel.: 96322-034, 96 329-987 - Jancsó Kálmánné
igazgató

5.7. Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 17-19. Tel.: 42410-031 - Dr. Bánszki
István igazgató

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

5.9. Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum)
9401 Sopron, Széchenyi tér 11.Tel.: 99 312-250, 99314-547 - Dr. Lampérth
Gyula igazgató

5.10. Eötvös József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
9400 Sopron, Deák tér 51. Tel.: 99311-767 - Boór Katalin igazgató

5.11. Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon
9401 Sopron, Mátyás király u. 21. Te!': 99 320-211 - Bágyiné Mezősi
Adrienn igazgató
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5.12. Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiumai
1077 Budapest, Rózsák tere 1. Tel.: 351-0522 - Gaál Jánosné igazgató, tel.:
342-9369
Luther Otthon
1138 Budapest, Vizafogó u. 2-4. Tel.: 129-8614 - Hafenscher Károly ott-
honvezető, tel.: 202-0085
Középiskolai Kollégium
1077 Budapest, Rózsák tere 1. Tel.: 349-9369

6. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

6.1. Alberti Evangélikus Általános Iskola
2730 Albertirsa, Pesti u. 110. Tel.: 53 370-448

6.2. Győri Evangélikus Általános Iskola és Óvoda
9025 Győr, Péterfy S. u. 2. Tel.: 96322-034, 96-329-987 - Jancsó Kálmánné
igazgató

6.3. Orosházi Evangélikus Általános Iskola
5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 1. Tel.: 68 311-771 - Jantos Istvánné igazgató

6.4. Evangélikus Általános Iskola
4400 Nyíregyháza, Arany János u. 7. Tel.: 42406-601 - Takács Ferenc igaz-
gató

6.5. Evangélikus Általános Iskola
9400 Sopron, Hunyadi János u. 8. 'Iel.: 99311-681 - Dr. Rajnai Gábor igaz-
gató

6.6. Protestáns Iskola
8200 Veszprém, Budapest u. ll. Tel.: 88427-700 - Varga Gábor igazgató

7. EVANGÉLIKUS ÓVODÁK

7.1. Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodája
2730 Albertirsa, Pesti út 108. Tel.: 53 370-388 - Mag Pálné vezető óvónő

7.2. Irsai "Mustármag" Evangélikus Óvoda
2730 Albertirsa, Arany János u. 2. Tel.: 53 371-765 - Murár Endréné vezető
óvónő

7.3. Kőbányai Napköziotthonos Óvoda Protestáns Csoport
1103 Budapest, Ászok u. 1-3. Tel.: 262-9171 - Mandák Pálné óvónő

7.4. Celldömölki Evangélikus Egyház Keresztyén Óvodája
9500 Celldömölk, Baross u. 34. Tel.: 95 421-796 - Limpárné Darabos
Mária óvónő
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7.5. Győri Evangélikus Egyházközség Óvodája .
9025 Győr, Péterfy S. u. 2. Tel.: 96320-312 - Acs Györgyné vezető óvónő
- Jancsó Kálmánné igazgató

7.6. Szivárvány Evangélikus Keresztyén Óvoda
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 50. Tel.: 28451-055 - Fodorné Pecznyik Zsu-
zsa vezető óvónő

7.7. Hajnal Evangélikus Óvoda
5900 Orosháza, Hajnal u. 7. Tel.: 68312-879 - Révészné Tóth Erzsébet ve-
zető óvónő

7.8. Evangélikus Óvoda
6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer u. l. Tel.: 60385-810 - Lakatosné Hachbold
Éva vezető óvónő

7.9. Szarvasi Evangélikus Óvoda
5540 Szarvas, Bacsó B. u. 13. - Szrnkáné Solymosi Rózsa vezető óvónő

7.10. Evangélikus Óvoda
5940 Tótkomlós, Aradi u. 2. Tel.: 68 385-768, 68 460-821

7.11. Váci Evangélikus Egyházi Óvoda
2600 Vác, Rákóczi u. 17. Tel.: 27 311-806 - Babka Zsuzsanna vezető óvónő

7.12. Evangélikus Keresztyén Óvoda
8100 Várpalota, Jókai u. 10. Tel.: 88471-204 - Lassú Tamásné vezető óvónő

8. EVANGÉLIKUS ÜDÜLŐK ÉS MISSZIÓI KÖZPONTOK

8.1. Evangélikus Üdülő
8624 Balatonszárszó, Jókai u. 41. Tel.: 84362-936 - Dr. Rédey Pálné vezető

8.2. Kapernaum
8315 Gyenesdiás, Béke u. 43. Tel.: 83 316-103 - Szabó Ferencné vezető

8.3. Béthel Missziói Otthon
2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12. Tel.: 26 375-218 - Bálint László igaz-
gató lelkész - Varga Gábor otthonvezető

8.4. Evangélikus Vendégház
8400 Sopron, Zerge u. 26. Tel.: 99 316-214 - Klell Erzsébet vezető
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9. EVANGÉLIKUS SZERETETOTTHONOK

9.1. Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon
2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 7. Tel.: 53 370-259 - Roszik Mihály ny. lel-
kész - Motyovszki Jánosné otthonvezetö

9.2. Evangélikus Szeretetotthon
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 22. - Garami Lajos igazgató lelkész
- Gasparik Lászlóné otthonvezetö

9.3. Evangélikus Szeretetotthon
5600 Békéscsaba, Berényi u. 125. Tel.: 66325-056 - Kutyej Pál igazgató lel-
kész - Szente Béláné otthonvezetö

9.4. Evangélikus Szeretetház
9152 Börcs, Petöfi u. 147. - Szőke Gézáné otthonvezetö

9.5. Sarepta Budai Evangélikus Szerétetotthon
1029 Budapest, Báthori u. 8. Tel.: 176-8590 - Csizmai:iíl"saii(Jor igazgató f'
- Ottlyk Márla hitoktató ..f'~: '~. db~
Egészségügyi Gyermekotthon . ~
1029 Budapest, Báthori u. 8. Tel.: 275-8251
Öregek Otthona
1029 Budapest, Ördögárok u. 9.
Öregek Otthona
1021 Budapest, Modori u. 6. Tel.: 200-0002
Nővérszálló
1029 Budapest, Máriaremetei út 73. Tel.: 275-7327
Nővérszálló
1029 Budapest, Arany J. u. 3. Tel.: 397-4690

9.6. Nyugdíjas Egyházi Alkalmazottak Otthona
1088 Budapest, Szentkirályi u. 51. Tel.: 117-2533 - Széll Bulcsú igazgató lel-
kész - Missura Tiborné otthonvezetö

9.7. Mandák Mária Evangélikus Szeretetotthon
1086 Budapest, Karácsony S. u. 31-33. Tel.: 210-3411 - Kertész Géza igaz-
gató lelkész

9.8. Kapernaum Szeretetotthon
8315 Gyenesdiás, Béke u. 43. Tel.: 83 316-103 - Smidéliusz Zoltán igazgató
lelkész - Szabó Ferencné otthonvezetö

9.9. Evangélikus Szeretetház
9025 Győr, Péterffy S. u. 5. Tel.: 96 320-440 - Kiskos Pálné otthon-
vezetö
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9.10. Evangélikus Özvegy Papnék és Johannita Otthon
2143 Kerepestarcsa, Szent László u. 1. Tel.: 28 370-090 - Solymár Péter
igazgató lelkész - Bácskai Magdolna otthonvezető

9.l1. Kondorosi Nyugdíjasház
5553 Kondoros, Endrődi út 2. Tel.: 66 389-l34 - Gyurik Katalin vezető

9.l2. Agape Evangélikus Szeretetotthon
8136Lajoskomárom, Batthyány u. 8. - Decmann Tibor igazgató lelkész -
Reisinger Márta otthonvezető

9.l3. Idősek Otthona
5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 21. - Rozgonyi Lászlóné vezető

9.14. Emmaus Evangélikus Szeretetotthon
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160/A. Tel.: 42 34l-l.5.2 - Bozorády
Zoltán igazgató lelkész ~ t.f 'fV a.O,

9.l5. Élim Egészségügyi Gyermekotthon
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 19.Tel.: 42342-104 - Magyar László igaz-
gató lelkész - Bogár Ágnes otthon vezető

9.l6. Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon
7623 Pécs, Szabadság u. 18. Tel.: 72 314-946 - Varsányi Ferenc igazgató lel-
kész - Dretzky Lygia otthonvezető

9.17. Evangélikus Szeretetotthon Ó-templom
5540 Szarvas, Béke u. 15. - Nobik Erzsébet igazgató lelkész

9.l8. Evangélikus Szeretetottthon Új-templom
5540 Szarvas, Szabadság út 70. - Deme Zoltánigazgató lelkész

9.19. Nyugdíjas Lelkészek Otthona
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 193.

10. ORSZÁGOS MUNKAÁGAK

10.1. Országos Múzeum, Gyűjteményi Tanács
1052 Budapest, Deák tér 4. Tel.: 117-4173- Dr. Fabiny Tibor igazgató -
Kinczler Irén alkalmazott

10.2. Országos Könyvtár
1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117-2532 - Dr. Mányoki János igazgató
-- Dr. Hubert Gabriella könyvtáros - Selmeczi Pálma könyvtáros

10.3. Országos Levéltár
1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117-1826- Czenthe Miklós igazgató -
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Böröcz Enikő levéltáros - Kovács Krisztina levéltáros - Gáncs Aladár le-
véltáros - Dr. Zsigmondy Árpád levéltáros - Kertész Botond levéltáros

10.4. Zákeus Média Centrum
1204 Budapest, Ady E. u. 89. Tel.: 283-0148 - Győri János Sámuel igaz-
gató

10.5. Protestáns Tábori Püspökség
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 21-23. Tel.: 212-2990, 332-2500/8542 -
Szalay Tamás püspökhelyettes, irodavezető - ifj. Magassy Sándor tábori
lelkész

11. EVANGÉLIKUS FELSÖOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

11.1. Evangélikus Hittudományi Egyetem
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 363-6451, 383-4537; Fax: 363-7454
- Dr. Reuss András rektor - Szűcs Andrásné Prőhle Lívia főtitkár

Ószövetségi tanszék
Dr. Muntag Andor tanszékvezető - Dr. Hausmann Jutta tanár
Újszövetségi tanszék
Dr. Cserháti Sándor tanszékvezető - Gerőfi Gyuláné megbízott előadó
Egyháztörténeti tanszék
Dr. Fabiny Tibor tanszékvezető - Keveházi László megbízott előadó -
Csepregi Zoltán tanár - Fónyad Pál megbízott előadó - Dr. Galli István
tanár - Dr. Kool Anne-Marie tanár
Rendszeres teológiai tanszék
Dr. Reuss András tanszékvezető - D. Dr. Prőhle Károly tanár - Béres Ta-
más megbizott előadó - Dr. Fabiny Tibor ifj. megbízott előadó - Ta-
kácsné Kovácsházi Zelma megbízott előadó
Gyakorlati teológiai tanszék
Dr. Szabó Lajos tanszékvezető - Fehér Károly megbízott előadó - Dr.
Szabóné Mátrai Marianna megbízott előadó - Dr. Balázs Géza megbízott
előadó - Dr. Szabolcs Éva megbízott előadó - Dr. Szalay Mária megbí-
zott előadó
Vallás- és társadalomtudományi tanszék
Dr. Szentpétery Péter megbízott tanszékvezető - Dr. Elekes Zsuzsa megbí-
zott előadó
Egyházzenei tanszék
Trajtler Gábor tanszékvezető - Finta Gergely tanár - Kinczler Zsuzsa
megbízott előadó - Csorba István megbízott előadó - Johann Gyula meg-
bizott előadó - Haga Kálmán megbízott előadó
Modern nyelvi lektorátus
Szentpétery Marianne tanár - Liska Endre megbízott előadó - Szalai
András megbízott előadó - Jochen Koch megbízott előadó
Gyakorlati Intézet
Dr. Szabóné Mátrai Marianna tanár

137



Latin nyelv
Bódi Emese tanár

11.2. Teológus Otthon
Budapest, Lőcsei út 32. Tel.: 363-6451, 383-4537 - Zászkaliczky Pál igaz-
gató

11.3. Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 363-6451/15 - Sullayné Szigetvári
Ildikó könyvtárvezető - Herzog Csaba könyvtáros - Jylliné Mássik Má-
ria könyvtáros

12. EGYÉB MUNKAÁGAK

12.1. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (MEVISZ)
1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.! Fax: 117-1671

12.2. Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület
1085 Budapest, Üllői út 24. II. em. Tel.: 117-5567 - Id. Bencze Imre elnök
- Dr. Bálintné Kis Beáta társelnök

Fébé anyaház
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 193. Tel.: 176-8610
Siló mozgássérültek csoportotthona
2081 Piliscsaba, József A. u. 7. Tel.: 26 373-423 - Dr. Gadó Pál otthon-
vezető
Fébé otthon
1122 Budapest, Maros u. 25. Tel.: 156-5216
Názáret templom
3235 Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai u. 7-9. Tel.: 37 376-483

12.4. Evangélikus Diakonissza Anyaház
9025 Győr, Petőfi tér 4.

12.3. Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület
Túrmezei Erzsébet főnökasszony, tel.: 176-8610 - Madocsai Miklós lel-
kész, tel.: 201-7210 - Herzog Csaba segédlelkész, tel.: 351-5918

12.5. Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) Iroda
1085 Budapest, Horánszky u. 26. Tel.: 267-0587

12.6. Magyarországi Luther Szövetség
9025 Győr II., Petőfi tér 2. Tel.: 96 320-312 - Dr. Reuss András lelkészi
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12.7. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
1116Budapest, Tomaj u. 4. Tel.: 186-5453, 186-8904; Fax: 186-8913
Lehel László igazgató
Idegenjogi és Menekültügyi Tanácsadó Iroda
1138Budapest, Turbina u. 2-4. Tel./Fax: 120-8253- Dr. Tálas Zsuzsanna
vezető
Szociális Központ
1138 Budapest, Turbina u. 2-4. Tel./Fax: 120-8251 - Donkó
Erzsébet vezető

KONFIRMÁCIÓ

Balassagyarmat
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Nemeskér
Ajka
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BIBLIÁK

Ágenda 1-11.
Biblia (Károli kicsi)

Biblia (Károli kis családi)

Biblia (Károli zseb)

Biblia magyarázó jegyzetekkel
Biblia újfordítású, közepes

Biblia újfordítású, nagy
,

Képes Újszövetség (újfordítású)

Máté evangéliuma
Márk evangéliuma

Lukács evangéliuma
János evangéliuma

Szinopszis (az evangéliumok együtt)
,

Uj szövetség és zsoltárok (Károli)
,

Újszövetség és zsoltárok (újford.)



ÉNEKESKÖNYVEK,
IMAKÖNYVEK

,
Evangélikus Enekeskönyv (kicsi),
Evangélikus Enekeskönyv (nagy)

Görög: Imakönyv
Jer örvendjünk keresztények! (áhítatoskönyv)

Madocsai: Vigasztalj átok egymást
Megrepedt nádat nem töri el
Piper-Bodrog: Betegágyon

,
Grünvalszky: Enekek éneke
Id. Harmati: Vallásos költemények
Kutas: Egy emberélet (versek)

Scholz: Fények s felhők alatt (versek)

Scholz: Jót várj! (versek)

Túrmezei: Csodát virágzik a jelen (versek)

"Túrmezei: Oszből tavaszba (versek)



HITTANKÖNYVEK:

Dedinszky:
A biblia néprajza
Isten kezében 1.

Hinni taníts Uram II.
Tudom kinek hiszek Ill.
Urunk szolgálatában IV.

Ferenczy z.:
Hitünk alapjai
Fe-renczy E.:-

Az élet könyve
Prőhle:

Az evangélium igazsága
Sólyom:

Hazai egyháztörténet
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