
1849

1999

IIII!IIII'I'I'III'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIII1111111111111111111!11111111111
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -



az 1999. évre

EVANGÉLIKUS NAPTÁR

KIADJA
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

SAJTÓOSZTÁLYA



Felelős szerkesztő és kiadó:
Tóth-Szöllős Mihály

Borítólap tervező: Dénes Pál
Tipográfia: dr. Juhász Géza

ISSN 0531 8173
Egyetemi Nyomda Kft. f. a. - 98.5747 Budapest, 1998

Felelős vezető: Török Csaba



1999
AZ ÉVIGÉJE:

Jézus mondja:
... én veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig.

Mt 28,20



~
JANUAR

Ujév - Kol 3,17
1 Péntek rfjév (Fruzsina) Zsolt 8,1-10 Lk 4,16-21
2 Szombat Abel 2Móz 2,1-10 1Móz 1,1-8

Ujév utáni vasárnap - Jn 1,14
3 Vasárnap Benjámin Zsolt 33,1-22- Lk 2,42-52
4 Hétfő Leóna 2Kor 6,14-16 1Móz 1,9-25
5 Kedd Simon Zsid 13,8-9fb 1Móz 1,26-31
6 Szerda Vízkereszt (Boldizsár) Zsolt 72,1-20 Mt 2,1-12
7 Csütörtök Attila 4Móz 24,15-19 1Móz 2,1-4/a
8 Péntek Szörény Jn 1,15-18 1Móz 2,4fb-17
9 Szombat Marcel Zak 8,20-23 1Móz 2,18-25

Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap - Róm 8,14
10 Vasárnap Ágota Zsolt 101,1-8 Mt 3,13-17
11 Hétfő Melánia Józs 3,5-11 1Móz 3,1-13
12 Kedd Ernő Mk 1,1-8 1Móz 3,14-24
13 Szerda Veronika Jn 3,22-30 1Móz 4,1-16
14 Csütörtök János Kol 2,3-10 1Móz 4,17-26
15 Péntek Lóránt 1Kor 1,26-31 1Móz 6,5-22
16 Szombat Gusztáv Jn 5,19-24 1Móz 7,11-24

Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnap - Jn 1,17
17 Vasárnap Antal Zsolt 77,1-21 Jn 2,1-11
18 Hétfő Piroska Mk 2,18-22 1Móz 8,1-12
19 Kedd Sára Mk 3,1-6 1Móz 8,13-22
20 Szerda I;ábián, Sebestyén Jer 17,13-17 1Móz 9,1-17
21 Csütörtök Agnes 5Móz 4,5-13 1Móz 11,1-9
22 Péntek Artúr 1Kor 2,1-5 1Móz 12,1-9
23 Szombat Zelma Zsid 12,12-15/a 1Móz 12,10-20

Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap - Lk 13,29
24 Vasárnap Tímár Zsolt 63,1-12 Mt 8,5-13
25 Hétfő Pál Ézs 19,19-25 1Móz 13,1-18
26 Kedd Vanda ApCsel 10,21-35 1Móz 14,1-16
27 Szerda Lotár Jn 4,5-14 1Móz 14,17-24
28 Csütörtök Károly Jn 4,27-42 1Móz 15,1-21
29 Péntek Adél Lk 4,22-30 1Móz 16,1-16
30 Szombat Mártonka Ézs 45,18-25 1Móz 17,1-14

Hetvened vasárnap - Dán 9,18
31 Vasárnap Vigilia Zsolt 62,1-13 Mt 20,1-16
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,
FEBRUAR

1 Hétfő Ignác 1Sám 15,35/b-16,13 1Móz 18,1-15
2 Kedd Karolin Dán 9,16.20-24 1Móz 18,16-33
3 Szerda Balázs Jer 9,22-23 1Móz 19,1-14
4 Csütörtök Ráchel 1Kor 3,5-10 1Móz 19,15-29
5 Péntek Ágota Mal 3,13-20/a 1Móz 21,1-21
6 Szombat Dorottya Lk 17,7-10 1Móz 22,1-19

Hatvanad vasárnap - Zsid 3,15

7 Vasárnap Tódor Zsolt 83,2-9.14-18 Lk 8,4-15
8 Hétfő Aranka 5Móz 32,44--47 Róm 1,1-7
9 Kedd Abigél Mk 11,15-19 Róm 1,8-15

10 Szerda Elvira Mk 6,1-6 Róm 1,16-17
11 Csütörtök Bertold Mk 4,26-29 Róm 1,18-32
12 Péntek Lídia 2Kor 12,1-10 Róm 2,1-16
13 Szombat Elia Zsid 6,4-8 Róm 2,17-29

Ötvened vasárnap - Lk 18,31

14 Vasárnap Bálint Zsolt 60,1-14 Mk 8,31-38
15 Hétfő ÁJdáska Lk 13,31-33 Róm 3,1-8
16 Kedd Julianna Lk 10,38--42 Róm 3,9-20
17 Szerda Donát Jóe1 2,12-19 Róm 3,21-26
18 Csütörtök Konrád, Bernadett 2Móz 32,1-6.15-20 Róm 3,27-31
19 Péntek Zsuzsanna 2Kor 7,8-13/a Róm 4,1-12
20 Szombat Álmos Dán 5,1-30 Róm 4,13-25

Invocavit - Böjt 1. vasárnapja - ljn 3,8

21 Vasárnap Eleonóra Zsolt 30,1-13 Mt 4,1-11
22 Hétfő Gerzson 5Móz 8,11-18/a Róm 5,1-5
23 Kedd Alfréd Jób 1,1-22 Róm 5,6-11
24 Szerda Mátyás Mk 14,17-31 Róm 5,12-21
25 Csütörtök Géza 2Kor 6,1-10 Róm 6,1-11
26 Péntek Sándor Lk 22,31-34 Róm 6,12-23
27 Szombat Ákos Zsid 2,10-18 Róm 7,1-6

Reminiscere - Böjt 2. vasárnapja - Róm 5, 8

28 Vasárnap Elemér Mk 22,1-12 Zsolt 10,1-18

5



~
MARCIUS

1 Hétfő Albin Zsid 11,8-10 Róm 7,7-'-13
2 Kedd Lujza Jn 8,21-30 Róm 7,14-25
3 Szerda Komélia Mk 14,32-42 Róm 8,1-11
4 Csütörtök Kázmér 2Kor 13,3--6 Róm 8,12-17
5 Péntek Adorján Gal 4,12-20 Róm 8,18-25
6 Szombat Alpár Jn 8,46-59 Róm 8,26-30

Oculi - Böjt 3. vasárnapja - Lk 9,62
7 Vasárnap Tamás Zsolt 34,1-23 Lk 9,57-62
8 Hétfő Zoltán 1Pt 1,13-21 Róm 8,31-39
9 Kedd Franciska, Fanni Mk 9,38-41 Róm 9,1-5

10 Szerda Olimpia, Ildikó Mk 14,43-52 Róm 9,6-13
11 Csütörtök Aladár Jer 20,7-13 Róm 9,14-29
12 Péntek Gergely Lk 12,49-53 Róm 9,10-10,4
13 Szombat Krisztián Mk 8,10-21 Róm 10,5-13

Laetare - Böjt 4. vasárnapja - Jn 12,24
14 Vasárnap Matild Zsolt 84,1-13 Jn 12,20-26
15 Hétfő Nemzeti ünnep Jn 6,23-29 Róm 10,14-21

(Kristóf)
16 Kedd Henriette Jer 11,18-20 Róm 11,1-10
17 Szerda Gertrúd Mk 14,53--65 Róm 11,11-16
18 Csütörtök Sándor, Ede 5Móz 8,2-3 Róm 11,17-24
19 Péntek József Jp 10,17-25 Róm 11,25-32
20 Szombat Hubert Am 8,11-12 Róm 11,33-36

Judica - Böjt 5. vasárnapja - Mt 20,28
21 Vasárnap Benedek Zsolt 69,2-22 Mk 10,34-45
22 Hétfő Katalin Zsid 7,24-27 Mt 26,1-16
23 Kedd Brúnó 4Móz 21,4-9 Mt 26,17-30
24 Szerda Gábor Mk 14,66-72 Mt 26,31-35
25 Csütörtök Zsolt Zsid 9,11-15 Mt 26,36-46
26 Péntek Erika Jn 11,47-54 Mt 26,47-56
27 Szombat Hajnalka Zsid 10,1-10 Mt 26,57--68

Palmarum - Virágvasárnap - Jn 3,14-15
28 Vasárnap Gedeon ~solt 69,30-37 Jn 12,12-29
29 Hétfő Jónás Ezs 50,4-9 Mt 26,69-75
30 Kedd Zalán Jn 12,27-33 Mt 27,1-14
31 Szerda Árpád Mk 15,1-15 Mt 27,15-30
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"APRILIS
1 Nagycsütörtök f!ugó 2Móz 24,3-8 Mt 27,31-44
2 Nagypéntek Aron 2Kor 5,14/b-21 Mt 27,45-56
3 Nagyszornbat Keresztély, Buda, Ez 37,1-14 Mt 27,57-66

Richárd

Húsvét - Jel 1,18
4 Húsvétvasárnap Izidor Zsolt 118,14-24 Mt 28,1-10
5 Húsvéthétfő Vince Zsolt 118,25-29 Mt 28,11-20
6 Kedd Cölesztin, Vilmos 1Kor 5,7-8 Róm 12,1-2
7 Szerda Herman 2Tim2,8-13 Róm 12,3-8
8 Csütörtök Lídia 1Kor 15,19-28 Róm 12,9-21
9 Péntek Erhardt 1Kor 15,35-49 Róm 13,1-7

10 Szombat Zsolt 1Kor 15,50-58 Róm 13,8-14

Quasi modo geniti - Húsvét utáni 1. vasárnap - 1Pt 1,3
11 Vasárnap Leó Zsolt 116,1-19 Jn 20,19-29
12 Hétfő Gyula 1Pt 1,22-25 Róm 14,1-12
13 Kedd Ida 2Tim 2,1-5 Róm 14,13-23
14 Szerda Tibor 11n 2,12-17 Róm 15,1-6
15 Csütörtök Tass Mk 16,9-20 Róm 15,7-13
16 Péntek Rudolf ~el 7,9-17 Róm 15,14-21
17 Szombat Enikő Ezs 25,8-9 Róm 15,22-33

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

18 Vasárnap Ilrna Zsolt 23,1-6 Jn 10,11-16
19 Hétfő Kocsárd 5Móz 18,15-19 Róm 16,1-16
20 Kedd Tivadar 4Móz 17,16-26 Róm 16,17-27
21 Szerda Csilla Jn 21,15-19 Péld 1,1-7
22 Csütörtök Anzelm 1Pt 5,1-4 Péld 1,8-19
23 Péntek Béla Zsid 13,12-16 Péld 1,20-33
24 Szombat György ApCsel 20,17-38 Péld 2,1-9

Jubilate - Húsvét utáni 3. vasárnap - Zsolt 66,1
25 Vasárnap Márk Zsolt 103,1-22 Jn 15,1-8
26 Hétfő Ervin Ef 4,17-24 Péld 2,10-22
27 Kedd Arisztid Jób 38,31-38 Péld 3,1-12
28 Szerda Valéria 2Kor 4,16-18 Péld 3,13-26
29 Csütörtök Albertina ApCsel 17,22-34 Péld 3,27-35
30 Péntek Katalin Gal 6,14-18 Péld 4,10-19
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"MAJUS
1 Szombat Fülöp, Jakab Gal 5,1-6 Péld 4,20-27

Cantate - Húsvét utáni 4. vasárnap - Zsolt 98,1
2 Vasárnap Zsigmond Zsolt 108,1-14 Mt 11,25-30
3 Hétfő Irma ApCsel 16,23-34 Péld 5,1-23
4 Kedd Flórián Jn 6,66-69 Péld 6,6-11
5 Szerda Gottfried Lk 19,37-40 Péld 6,12-19
6 Csütörtök Frida 2Móz 14,10-31 Péld 8,1-11
7 Péntek Gizella 1Kor 2,6-10 Péld 8,22-36
8 Szombat Mihály 1Sám 16,14-23 Péld 9,1-18

Rogate - Húsvét utáni 5. vasárnap - Zsolt 66,20
9 Vasárnap Gergely Zsolt 100,1-5 Jn 16,23/b-33

10 Hétfő Ármin 1Kir 3,5-15 Fil 1,1-11
11 Kedd Ferenc Kol 4,1--6 Fil1,12-18/a
12 Szerda Pongrác Jn 17,20-26 Fil1,18/b-26
13 Csütörtök <Mennybemenetel ü. Zsolt 110,1-5.7 Lk 24,50-53

(Szervác)
14 Péntek Bonifác Jel 1,4-8 Fil 1,27-2,4
15 Szombat Zsófia Dán 7,9-14 Fil 2,5-11

Exaudi - Húsvét utáni 6. vasárnap - Zsolt 27,7
16 Vasárnap Mózes Zsolt 27,1-14 Jn 15,26-16,4
17 Hétfő Bánk Jn 14,15-19 Fil 2,12-18
18 Kedd Erik Lk 12,8-12 Fil 2,19-30
19 Szerda Buda 1Kor 2,12-16 Fil 3,1-11
20 Csütörtök Bernát, Felicia 4Móz 20,2-12 Fil 3,13-21
21 Péntek Konstantin Zsid 11,32-40 Fil 4,1-9
22 Szombat Júlia Ézs 41,17-20 Fil 4,10-23

Pünkösd - Zak 4,6
23 Pünkösd-

vasárnap Dezső Zsolt 118,1-14 Jn 14,23-27
24 Pünkösdhétfő Eszter Zsolt 118,15-29 Mt 16,13-16
25 Kedd Orbán ApCsel 2,22-23.

32-22.36-39 1Móz 24,1-28
26 Szerda Fülöp ApCsel 10,34-43 1Móz 24,29-49
27 Csütörtök Helga ApCsel 4,8-21 1Móz 24,50--67
28 Péntek Emil, Csanád Gal 3,1-5 1Móz 25,19-34
29 Szombat Keve ApCsel 8,14-25 1Móz 27,1-29

Szentháromság ünnepe - Ezs 6,3
30 Vasárnap Janka Zsolt 111,1-10 Jn 3,1-15
31 Hétfő Angéla 4Móz 6,22-27 1Móz 27,30-40
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,
JUNIUS

1 Kedd Tünde Zsid 2,1-4 1Móz 27,41-28,5
2 Szerda Anna Ef 4,1-6 1Móz 28,10-22
3 Csütörtök Ildikó Ézs 44,21-23 1Móz 29,1-14/a
4 Péntek Kalocsa Ef 1,3-14 1Móz 29,14/b-30
5 Szombat Fatime lTim 3,16 1Móz 31,1-7.

14-25

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap - Lk 10,16
6 Vasárnap Norbert Zsolt 106,1-23 Lk 16,19-31
7 Hétfő Róbert 2Tim 3,14-17 1Móz 31,26-29.

43-54
8 Kedd Medárd Jón 1,1-16 1Móz 32,1-22
9 Szerda Félix Jón 2,1-11 1Móz 32,23-32

10 Csütörtök Margit Jer 8,8-11 1Móz 33,1-20
11 Péntek Barnabás Jer 15,10.15-21 1Móz 37,1-11
12 Szombat Virág Préd 12,1-8 1Móz 37,12-36

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap - Mt 11,28
13 Vasárnap Tóbiás Zsolt 36,1-13 Ef2,17~22
14 Hétfő Vazul Préd 4,17.5,1-6 1Móz 39,1-23
15 Kedd Jolán Jn 4,4-14 1Móz 40,1-23
16 Szerda Jusztin 1Kor 14,1-3.20-25 1Móz 41,1-36
17 Csütörtök Laura 1Kor 9,16-23 1Móz 41,37-57
18 Péntek Arnold Jón 3,1-10 1Móz 42,1-28
19 Szombat Gyárfás Jer 3,14-17 1Móz 42,29-38

Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap - Lk 19,10
20 Vasárnap Rafael Zsolt 107,1-22 Lk 15,1-10
21 Hétfő Alajos Mk 2,13-17 1Móz 43,1-14
22 Kedd Paulina Bír 10,6-16 1Móz 43,15-34
23 Szerda Zoltán Lk 15,11-24 1Móz 44,1-34
24 Csütörtök Iván Lk 1,57-80 1Móz 45,1-24
25 Péntek Vilmos Jón 3,10.4,1-11 1Móz 45,25-46,7
26 Szombat János, Pál Jn 6,37-40 1Móz 46,28-34

Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap - Gal 6,2
27 Vasárnap László Zsolt 107,23-43 Lk 6,36-42
28 Hétfő Levente Jn 8,3-11 1Móz 47,1-12
29 Kedd Péter, Pál 2Kor 2,5-11 1Móz 47,27-31
30 Szerda Pál 1Pt 3,8-17 1Móz 48,1-12
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"JULIUS
1 Csütörtök Tibold 1Kor 11,20--32 1Móz 49,1-28
2 Péntek Ottokár ApCsel 7,54-59 1Móz 49,29-

50,14
3 Szombat Kornél Ézs 30,18-22 1Móz 50,15-26

Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap - Ef 2,8
4 Vasárnap Ulrik Zsolt 114,1-8 Lk 5,1-11
5 Hétfő Emese Lk 14,25-33 Mt 4,18-22
6 Kedd Ézsaiás Lk 9,51-56 Mt 4,23-25
7 Szerda Cirill 2Kor 8,10--15 Mt 5,1-12
8 Csütörtök Teréz 1Kir 19,19-21 Mt 5,13-20
9 Péntek Veronika Lk 9,18-26 Mt 5,21-26

10 Szombat Amália Jn 1,35--42 Mt 5,27-32

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap - Ézs 43,1
11 Vasárnap Lili Zsolt 119,1-8 Mt 28,16-20
12 Hétfő Izabella 1Móz 7,1-22.8,1-11 Mt 5,33-37
13 Kedd Jenő 2Móz 14,8-31 Mt 5,38--48
14 Szerda Eörs ApCsel 8,26-39 Mt 6,1--4
15 Csütörtök Henrik 1Pt 2,2-10 Mt 6,5-15
16 Péntek Zalán Kol 2,6-13 Mt 6,16-18
17 Szombat Elek Jel 3,1--6 Mt 6,19-23

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap - Ef 2,19
18 Vasárnap Frigyes Zsolt 119,9-16 Jn 6,1-15
19 Hétfő Emília 2Móz 16,32-35/a Mt 6,24-34
20 Kedd Illés 2Móz 19,3-8 Mt 7,1--6
21 Szerda Dániel Lk 14,7-11 Mt 7,7-12
22 Csütörtök Mária Magdolna 1Kor 10,16-22 Mt 7,13-23
23 Péntek Lenke Jn 6,47-51 Mt 7,24-29
24 Szombat Krisztina 2Kor 5,1-9 Mt 8,1--4

Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap - Ef 5,8-9
25 Vasárnap Jakab Zsolt 119,17-24 Mt 5,13-16
26 Hétfő Anna Jel 10,1-11 Mt 8,5-13
27 Kedd Olga Gal 6,7-10 Mt 8,14-17
28 Szerda Ince Kol 1,3-11 Mt 8,18-22
29 Csütörtök Márta 1Kor 21,27-13,3 Mt 8,23-27
30 Péntek Judit 1Kor 6,9-14.18-20 Mt 8,28-34
31 Szombat Oszkár Jel 14,14-20 Mt 9,1-8

10



AUGUSZTUS
Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap - Lk 12,48/b
1 Vasárnap Péter Zsolt 40,1-18 Mt 25,14-30
2 Hétfő Lehel 1Kir 3,16-28 Mt 9,9-13
3 Kedd Csilla Péld 8,12-21 Mt 9,14-17
4 Szerda Domokos 1Pt 4,7-11 Mt 9,18-26
5 Csütörtök Vajk Ez 3,17-19 Mt 9,27-34
6 Péntek Berta Jer 1,11-19 Mt 9,35-10,4
7 Szombat Ibolya Lk 12,54-59 Mt 10,5-15

Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap - Zsolt 33,12
8 Vasárnap László Zsolt 64,1-11 Lk 19,41-48
9 Hétfő Emőd Neh 4,1-15 Mt 10,16-23

10 Kedd Lőrinc 1Kor 10,1-13 Mt 10,26-33
11 Szerda Tibor 1Kir 21,1-16 Mt 10,34-39
12 Csütörtök Klára Jer 16,14-17 Mt 10,40-11,1
13 Péntek Ipoly JSir 1,1.12-21/a Mt 11,2-19
14 Szombat Ozséb Jer 7,1-15 Mt 11,20-24

Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap - 1Pt 5,5
15 Vasárnap Mária Zsolt 113,1-9 Lk 18,9-14
16 Hétfő Ábrahám Mk 9,33-37 Mt 11,25-30
17 Kedd Anasztáz 1Sám 17,38-51 Mt 12,1-4
18 Szerda Ilona Lk 7,1-10 Mt 12,5-21
19 Csütörtök Huba ApCsel 12,18-25 Mt 12,22-37
20 Péntek István kir. ünnepe Lk 22,24-30 Mt 12,38-45
21 Szombat Sámuel Ez 17,22-24 Mt 12,46-50

Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap - Ézs 42,3
22 Vasárnap Menyhért Zsolt 16,1-11 Mk 7,31-37
23 Hétfő Farkas Mk 8,22-26 Mt 13,1-9.18-23
24 Kedd Bertalan ApCsel 14,8-18 Mt 13,10-17
25 Szerda Lajos ApCsel 3,1-10 Mt 13,24-30.36-43
26 Csütörtök Róza ApCsel 9,31-42 Mt 13,31-35 •
27 Péntek Szilárd Mk 5,22-43 Mt 13,44-46
28 Szombat Ágoston 1Kor 3,9-15 Mt 13,47-52

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap - Mt 25,40
29 Vasárnap Lilla Zsolt 71,1-24 Lk 10,25-37
30 Hétfő Róza 2Sám 9,1-11 Mt 13,53-58
31 Kedd Erika Mt 12,41-44 Mt 14,1-12
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SZEPTEMBER
1 Szerda Egyed Mk 3,31-35 Mt 14,13-21
2 Csütörtök Rebeka ~pCseI6,1-7 Mt 14,22-36
3 Péntek Hilda Ezs 58,7-12 Mt 15,1-20
4 Szombat Rozália Jer 22,13-19 Mt 15,21-28

Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap - Zsolt 103,2

5 Vasárnap Viktor Zsolt 78,1-31 Lk 17,11-19
6 Hétfő Zakariás Ézs 40,15-26 Mt 15,29-39
7 Kedd Regina Gal 5,16-23 Mt 16,1-12
8 Szerda Mária 1Thessz 1,2-10 Mt 16,13-20
9 Csütörtök Ádám 3Móz 9,22-10,5 Mt 16,21-28

10 Péntek Erik Mk 1,40-45 Mt 17,1-13
11 Szombat Teodóra 2Thessz 2,13-17 Mt 17,14-21

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

12 Vasárnap Szabolcs Zsolt 78,32-35 Mt 6,25-34
13 Hétfő Ludovika Lk 12,22-32 Mt 17,22-27
14 Kedd Szerénke 1Tim 6,6-11/a Mt 18,1-9
15 Szerda Enikő ApCsel 27,21-37 Mt 18,10-14
16 Csütörtök Edit Péld 30,5-9 Mt 18,15-20
17 Péntek Hajnalka 1Kor 7,20-24 Mt 18,21-35
18 Szombat Titusz Lk 6,20-26 Mt 19,1-12

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

19 Vasárnap Vilma Zsolt 78,56-72 Jn 11,1-3.17-45
20 Hétfő Csendike Mk 6,14-29 Mt 19,13-15
21 Kedd Máté Jób 5,17-26 Mt 19,16-26
22 Szerda Móric Zsid 12,4-11 Mt 19,27-30
23 Csütörtök Tekla Lk 7,11-16 Mt 20,1-16
24 Péntek Gellért Zsid 10,35-39 Mt 20,17-28
25 Szombat Kleofás Jel 2,8-11 Mt 20,29-34

Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap - 1Jn 5,4

26 Vasárnap Jusztina Zsolt 25,1-22 . Mt 15,21-28
27 Hétfő Labore Zsid 11,1-7 Mt 21,1-11
28 Kedd Vencel Un 4,4-11 Mt 21,12-17
29 Szerda Mihály ~k 10,17-20 Mt 21,18-22
30 Csütörtök Jeromos Ezs 49,7-13 Mt 21,23-27
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~
OKTO BER

1 Péntek Malvin Jn 9,35--41 Mt 21,28-32
2 Szombat Petra Zsid 11,23-31 Mt 21,33--46

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap -lJn 4,21
3 Vasárnap Helga Zsolt 104,1-35 Mk 12,28-34
4 Hétfő Ferenc Ef 5,15-21 Mt 22,1-14
5 Kedd Aurél 1Tim 1,5-9/a Mt 22,15-22
6 Szerda Brúnó 1Thessz 4,9-12 Mt 22,23-33
7 Csütörtök Arnália Ef 6,1-9 Mt 22,34--46
8 Péntek Etelka ApCsel 5,1-11 Mt 23,1-22
9 Szombat Dénes Mk 10,17-27 Mt 23,23-39

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap - Jer 17,14
10 Vasárnap Gedeon Zsolt 74,1-23 Mk 2,1-12
11 Hétfő Fenyőke 2Móz 34,4--10 Jób 1,1-12
12 Kedd Miksa Jer 17,12-17 Jób 1,13-22
13 Szerda Kálmán Mik 7,18-20 Jób 2,1-10
14 Csütörtök Helén 4Móz 12,1-15 Jób 2,11-13
15 Péntek Teréz 2Móz 15,22-27 Jób 3,1-11
16 Szombat Gál 1Móz 9,12-17 Jób 4,1-11

Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap - Mik 6,8
17 Vasárnap Hedvig Zsolt 19,1-15 Mk 10,2-9
18 Hétfő Lukács 5Móz 27,11-26 Jób 5,17-27
19 Kedd Luciusz 2Móz 18,13-27 Jób 6,1-10.24--30
20 Szerda Irén Mal 2,13-16 Jób 8,1-22
21 Csütörtök Orsolya Filem 1-22 Jób 9,1-3.21-35
22 Péntek Előd Ef 5,25-32 Jób 11,1-5.13-20
23 Szombat Nemzeti ünnep 1Kor 7,29-31 Jób 12,1--fJ;14,1-12

(Gyöngyi)

Szentháromság ünnepe utáni 21.
vasárnap - Róm 12,21

24 Vasárnap Salamon Zsolt 22,1-22 Mt 5,38-48
25 Hétfő Blanka 1Kor 9,13-18 Jób 19,21-29
26 Kedd Dömötör 2Kor 1O,1--fJ Jób 31,29--40
27 Szerda Szabina 1Móz 13,7-18 Jób 32,1-22
28 Csütörtök Simon 1Kor 12,12-14 Jób 38,1-21
29 Péntek Jenő Lk 22,31-38 Jób 40,1-5
30 Szombat Farkas 2Tim 4,5-8 Jób 40,6-14

Szentháromság ünnepe utáni 22.
vasárnap - Zsolt 130,4

31 Vasárnap Reformáció ünnepe Zsolt 22,23-32 Mt 18,21-35
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NOVEMBER
1 Hétfő Marianna Mk 11,24-25 Jób 42,1-ó
2 Kedd Achilles 1Kor 5,9-13 Jób 42,7-9
3 Szerda Győző 1Sám 26,5-25 Jób 42,10-17
4 Csütörtök Károly 11n 3,19-24 Jak 1,1-11
5 Péntek Imre JSir 3,37-44.55-57 Jak 1,12-18
6 Szombat Lénárd 11n 2,7-17 Jak 1,19-27

Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap - 2Kor 6,2
7 Vasárnap Rezső Zsolt 112,1-10 Lk 17,20-24
8 Hétfő Gottfried lThessz 5,1-11 Jak 2,1-13
9 Kedd Tivadar Lk 18,1-8 Jak 2,14-26

10 Szerda Réka Zsid 13,1-ó Jak 3,1-12
11 Csütörtök Márton Zsid 13,7-9/a Jak 3,13-18
12 Péntek Jónás Jel 3,2-3 Jak 4,1-12
13 Szombat Szaniszló 2Thessz 2,1-12 Jak 4,13-5,6

Szentháromság ünnepe utáni utolsó előttí vasárnap
2Kor 5,10

14 Vasárnap Klementina Zsolt 79,1-13 Mt 25,31-46
15 Hétfő Lipót Lk 19,11-28 Jak 5,7-12
16 Kedd Ottmár 1Móz 19,12-19 Jak 5,13-20
17 Szerda Jenő Lk 13,6-9 Mt 24,1-14
18 Csütörtök Ödön Lk 21,11-19 Mt 24,15-28
19 Péntek Erzsébet Jel 2,8-11 Mt 24,29-31
20 Szombat Jolán Jel 20,11-15 Mt 24,32-44

Szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnap
Lk 12,35

21 Vasárnap Olivér Zsolt 126,1-6 Mt 25,1-13
22 Hétfő Cecilia Lk 12,35-40 Mt 24,45-51
23 Kedd Kelemen Zsid 12,12-17 Mt 25,1-13
24 Szerda Emma Zsid 12,22-29 Mt 25,14-30
25 Csütörtök Katalin Ez 43,1-7/a Mt 25,31-46
26 Péntek Csongor 1Pt 4,12-19 Júd 1-16
27 Szombat Tünde 2Pt 3,3-13 Júd 17-25

Ádvent 1. vasárnapja - Zak 9,9
28 Vasárnap Stefánia Zsolt 117,1-2 13óm 13,8-14
29 Hétfő Noé Lk 1,67-79 ~zs 40,1-11
30 Kedd András Mik 2,1-5.12-13 Ezs 40,12-26
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27 Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30 Csütörtök
31 Péntek

DECEMBER
1
2
3
4

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Elza
Aranka
Olívia
Borbála

Jel 22,12-13.20-21
Zsid 10,19-23
Jn 18,33-38
Jel 5,1-14

Ézs 40,27-31
Ézs 41,1-7
Ézs 41,8-14
Ézs 42,1-9

Ádvent 2. vasárnapja - Lk 21,28

Ádvent 3. vasárnapja - Ézs 40,3.10

Ádvent 4. vasárnapja - Fil 4,4-5

5 Vasárnap
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szerda
9 Csütörtök

10 Péntek
11 Szombat

12 Vasárnap
13 Hétfő
14 Kedd
15 Szerda
16 Csütörtök
17 Péntek
18 Szombat

19 Vasárnap
20 Hétfő
21 Kedd
22 Szerda
23 Csütörtök
24 Péntek
25 Szombat

Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Emőke
Judit
Árpád

Zsolt 80,1-20
Zsid 6,9-12
Jel 2,1-7
Jel 3,7-13
Mk 13,5-13
Jel 3,14-22
Ézs 35,3-10

Jak 5,7-8
Ézs 43,1-7
Ézs 43,8-13
Ézs 43,14-21
Ézs 43,22-28
Ézs 44,1-8
Ézs 44,21-28

1Kor4,1-5
Ézs 45,1-8
Ézs 45,9-17
Ézs 49,18-25
Ézs 49,1-6
Ézs 49,7-13
Ézs 49,14-17

Zsolt 115,1-18 Fil 4,4-7
2Sám 7,4-6.12-14/a Ézs 49,18-26
Jn 1,19-28 Ézs 50,4-11
Jn 5,31-40 Ézs 51,1-8
2Kor 8,1-9 Ézs 51,9-16
Zsolt 2,1-12 Tit 2,11-14
Zsolt 96,1-13 Tit 3,4-7

26 Vasárnap

Gabriella
Luca
Szilárdka
Johanna
Etel
Lázár
Estike

Zsolt 85,1-14
Lk 1,5-25
Jel 3,1-6
Lk 3,15-20
ApCsel 13,15-25
Mk 1,14-15
Lk 7,29-35

Gal 4,4-7

Ézs 52,13-53
Ézs 53,7-12
Ézs 54,1-10
Ézs 55,1-11
Róm 8,31-39

Viola
Csaba
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony ünnepe

Karácsony - Tit 3,4
Karácsony 2. napja
(István)
János
Kamilla
Dávid
Anikó
Szilveszter

Zsolt 93,1-5

Jn 21,20-24
Mt 2,13-18
Jn 3,16-21
Un 3,1-6
Zsolt 121,1-8
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" "VARAKOZASOK
•• ••2000KORUL

"Vigyázzatok, mert nem
tudjátok!. .. " (Mk 13,33)

,,2000-ben lesz a világvége!" Évekkel ezelőtt egy újságcikkben figyeltem
fel a mondatra. A börtönmissziót akkoriban újonnan vállaló nyugdíjas lel-
késztestvér jegyezte fel, miután megkérdezte a fogvatartottakat, melyek a
gondjaik, mitől félnek. Őket ez az "eszhatológikus váradalom" félelemmel
és bizonytalansággal töltötte el. Leendő szabadulásuk időpont ja jóval meg-
haladta a 2000. esztendőt.. ..

Világvége 2000-ben ... A bezártságban vajon ki riogatta, mi rémítette
őket? Talán a hatalmas mérföldkő árnyéka, az ezredforduló közelsége, mely
István királyunktól a paksi atomerőműig, jelképesen tíz évszázad végére
tesz kettőspontot: Mi lesz veled ember? Hogyan tovább, emberiség? Ha el-
érkezik az idő, vár-e még rád férj, feleség, család, hívogat-e majd ezernyi szí-
nével a világ?

Hasonló kérdés motoszkálhatott azoknak a régi mestereknek a szívé-
ben, akik 1676-ban a párizsi Sorbonne egyetem udvarára napórát állítottak
és számlapjára ezt írták latinul: Sicut umbra dies nostri - Napjaink olyanok,
mint az árnyék. Ez az árnyék ma is sokakat megriaszt: Mi lesz velem, ve-
lünk? Mit hoz a holnap? A világ, egy-egy nép, nemzet, család, de egyetlen
ember életének története is tele van tragikus kérdőjelekkel és sok kérdőjel-
lel van tele mindnyájunk szíve is. Vannak bátrabb, őszintébb emberek, akik
kimondják, megírják, és vannak olyanok, akik elhallgatják büszkeségből, fé-
lelemből, szerénységböl vagy álszentségból. Akár kimondjuk azonban, akár
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elhallgat juk, a kérdések szívünkben, fejünkben izzanak, kibetűzhetők a sor-
sunkban. Visszatekintve az elmúlt évezredre, annak csupán egytized ére,
végnapjait élő századunk történetére, vagy különösen is a múlt ezer év má-
sodik felének magyarhoni történelmére, embermilliók mondhatták és
mondhatják sóhajtva: Csupán az árnyak nőttek - gondok, terhek, öregség,
betegség, megfélemlítettség, méltatlan meghurcoltatás, kitelepítés, fogság,
börtöncellák, háborúk, haláltáborok árnyai. Mintha bújócskát játszott volna
velünk a fény és lustálkodott volna az öröm. Bizonytalanná, félelmetessé,
kiszámíthatatlanná vált a holnap.

A gyanakvó, szkeptikus ezredvégi emberrel Isten azt közli, hogy valami
fontos még hátra van. Isten "tarsolyában" van valami váratlan kibontakozás,
ami nem történt még meg. A teljes Újszövetség, mind a négy evangélium, az
Apostolok Cselekedeteiről írott könyv, valamennyi apostoli levél és a Jele-
nések könyve is más-más hangsúlyokkal és hangszínnel, mégis egybehang-
zón hirdeti ezt az ígéretet: Jézus Krisztus, akit úgy ismerünk, hogy tanított
és gyógyított, akit végül megfeszítettek, de feltámadott, dicsőségesen meg-
jelenik. Eljön a felhőkön, "visszatér", és minden szem meglátja őt. Ez a vá-
ratlan, előre ki nem számítható és nem prognosztizálható isteni kibontako-
zás, Krisztus megjelenése az Újszövetség tanúsága szerint az első keresztény
nemzedékek alapvető reménysége volt. Hitükben ha elbizonytalanodtak, ha
árnyék borult életükre és nem tudták, hogy az éppen uralmon levő császár-
tól és csatlósaitól, az udvari adminisztrációtói mit várhatnak, ezzel a re-
ménységgel intették, vigasztalták, bátorították egymást.

Az időpont ismeretlen volt előttük - bekövetkezhetett volna már ak-
kor, de megtörténhet ma vagy holnap éppúgy, mint akár 2000-ben ... -, bi-
zonyos jelek azonban "ama nap" közeledtére utaltak és utalnak. Jézus is be-
szélt ilyen, mindenki által felismerhető előzetes jelekről a természetben, a
népek között, a vallásos élet területén és az emberi magatartást illetően:
földrengések, katasztrófák, háborúk, hamis próféták, ál-Messiások megjele-
nése, megsokasodó gonoszság, fogyatkozó szeretet. Ezek a jelek az emberi
történelemnek olyan kísérői, melyekkel szűkebb vagy tágabb környezetünk-
ben nap mint nap mi is szembesülünk. Sokakkal éppen ez mondatja ki az Is-
tent ostromló kérdést: Vajon mire számíthatunk, mi lesz, milyen lesz a vég
és főképpen mikor?

Nem teljesen alaptalan kíváncsiságunkban, a kérdőjelek erdejéből ki-
utat keresve, közeledve a 2000. esztendőhöz és egy-egy időegységgel "ama
naphoz" is mindig közelebb, egyet feltétlenül tudnunk kell: amikor valóban
itt lesz Jézus, Ő fog kérdezni: Készen vagy-e? Sorsod sötétlő árnyával birkó-
zó ember: Jizn-e olaj a lámpásodban? A közel 2000 éves példázatot ismered
a tíz koszorúslányról, akik korabeli menyegzői szokás szerint elébe mennek
a vőlegénynek, hogy a menyasszonyi házhoz vezessék. A tíz leány közül öt-
nek a lámpásában van olaj, ötében nincs. Öté világít, amikor a vőlegény éj-
félkor megérkezik és bemegy a házba, a másik öté pedig kialszik. (Mt
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25,1-13) Van-e lámpásodban olaj? Az olaj jelképesen a Szentlélek keneté-
re, Isten Igéjére, az éltető isteni tartalomra utal. Van-e valódi, Isten szerin-
ti tartalma az életednek? Jézus azt fogja benned, nálad keresni, ha újra itt
lesz! A képet félretéve: külső, formális vallásosság birtokában vagy-e csu-
pán, vagy megérintette Isten az életed és újjászülettél a Szentlélek által?
Napjaid árnyékában igyekszel megfelelni családi és vallásos kötelezettsé-
geknek, munkahelyi elvárásoknak, az élet megannyi kihívásának? Van-e a
fenyegető árnyakat elűző, a sötétséget fényre változtató "olaj" a lámpásod-
ban ? Lehet az embernek a vallásosságát úgy gyakorolni és lehet úgy élni ke-
resztény életét, hogy a liturgiák, szertartások végbemennek ugyan és külső-
leg minden helyénvalónak látszik, de ez csak keret és "árnyék". Hiányzik
belőle az "olaj", a tartalom, a Szentlélek.

Az elmúló évezred történetében voltak korszakok, amikor "kívülről"
úgy tűnt, minden rendben van, "belül" azonban semmi nem történt, semmi
sem változott. Mennyire mások voltak azok az idők, amikor volt "olaj" és
fellobbant a lámpás, bevilágítva a következő szakaszt a történelemben! Ta-
lán éppen a legnagyobb mélységben, sötétségben, háborús romhalmazokon,
a veszteség feletti fájdalom kijózanító vagy éppen józanságot feledtető órái-
ban, idegen ideológiák elbizonytalanító értékrendjében. Mennyire más lett
egy-egy ember élete és annak távlata, mikor félelmei kellős közepén felvil-
lant egy fénypont ... Mint amikor kikötőt kereső, tájékozódni képtelen ha-
jósok előtt pislogni kezd a világítótorony fénye: van kikötő, ott a szárazföld,
a biztonság, közelebb, mint gondoltátok! Áldott fényforrások az úton ...
Többet a feledés homálya fed már, pedig milyen sok nevet lehetne felsorol-
ni! Az ő példájuk, szolgálatuk is bizonysága annak, hogy hitéletünk külső
megnyilatkozása, vagy éppen senki számára sem feltűnő volta, egyszerűsé-
ge és szerénysége hordozhat hatalmas benső tartalmat, Istentől való erőt és
energiát, fényt és szeretetet.

Az életünk tartaimát firtató Jézus időben figyelmeztet egy másik régi
történettel egy idegenbe menő emberről, aki elhagyva házát, szolgáinak ad-
ja át a hatalmat. Az ajtóőrnek megparancsolja, hogy vigyázzon: nem lehet
tudni, mikor érkezik vissza. Lehet, hogy este, vagy éjfélkor, kakasszókor
vagy reggel. "Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az
az idő!" (Mk 13,32-37). A végső időkre való figyelem és felkészülés valójá-
ban a jelennel szembesít és így számol Isten jelen-létével: mi az, amit elmu-
lasztottam, mi az, amit meg kellene tennem, mire kell, kire kell jobban oda-
figyelnem, kivel kell rendeznem a rendezni valót, hiszen holnap lehet, hogy
már késő lesz és "az idők gonoszak": Jézusnál a jelen, a most, a ma a fon-
tos, a történelem, az életünk, a kronológiai sorrendbe állítható események
síkjából kiemelkedő magaslatok, az Isten által adott rendkívüli pillanatok, a
kairosz! A látszólag egy vonalon, adott pályán futó életidőt kétféle "stopper-
rel" mérhetjük: karóránkra pillantással, a mutatók, számok beállításával,
naptárunk lapozásával, de az Isten "órájával" is. Nem tudjuk, mikor lesz a
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"világvége", a máról, a mostról azonban pontosan tudjuk; mikor van. Vi-
gyázzunk hát, és legyünk éberek, talán éppen a sok félretájékoztatás, hamis
várakozás, téves jóslat, bizonytalanság, kiszámíthatatlanság és váratlan for-
dulat miatt. Nem vagyunk váteszek, nem látunk a jövőbe, nem tudjuk, mit
hoz a holnap: fényt vagy árnyékot, örömöt vagy szomorúságot, sikert vagy
bukást, egészséget vagy betegséget. Bármit is hoz: számoljunk azzal. Éljük
nyugodtan az életünket, de mindenkor legyünk készen, vállalva, hogy a ke-
resztény emberek a nyugalomnak a kősziklái a nyugtalanul háborgó tengerben.
A jelek kísérnek bennünket tovább: országokra és népekre, falvakra és vá-
rosokra, egyházakra és családokra próbák, viharok várnak ezután is. Ne en-
gedjétek, hogy elsodorjanak! Ne váljék martalékukká hitetek és reménysé-
getek! Legyetek éberek! Vigyázzatok!

Elgondolkodtató feljegyzést olvastam egy képkiállításról, ahol a jegy-
zetíró a "Béke háza" című képet nézegetve figyelt fel az alábbi beszélgetés-
re. A festmény egy hatalmas bárkához hasonlító, tágas és biztonságos épü-
letet ábrázolt. A színek és formák harmonikus egységbe olvadtak. Egy édes-
apa kisfiával együtt gyönyörködött a képben. Kis idő múltán a fiú megszó-
lalt: "Nézd csak apa, a ház ajtajáról hiányzik a kilincs! Vajon miért?" "Úgy
gondolom - válaszolta az apa -, a festő azért hagyta el a kilincset, hogy fi-
gyelmeztessen: a béke házába csak azok léphetnek be, akiknek belülről aj-
tót nyitnak." Lassan bezárul az elmúló évezred és megnyílik a 21. század, az
új évezred kapuja. Felfokozott, hamis világvége-várakozás, apokaliptikus
fóbiák, rettegés, idegesség, pszichikus eredetű tévutak és vakvágányok he-
lyett engedjük, hogy az a békesség lépjen be rajta az életünkbe, melyet Jé-
zus szavának komolyan vétele és megtartása biztosít számunkra a jelenben,
ott ahol élünk. Lámpással a kézben, szívünkben ezzel a békességgel várjuk
a majdani "nagy holnapot", a menny ajtajának megnyílását.

Bácskai Károly

A 2000. éva szekták váradalmaiban

A xx. század utolsó éveiben megszaporodtak a Bibliára hivatkozó, a
világ vége közeledtét hirdető katasztrófaképzetek. A Jehova tanúi által elő-
szeretettel emlegetett Armageddonról kapta címét az a film, amely tavaly
volt látható a mozikban, és amely "a Bibliában álló legborzasztóbb ese-
ményt" idézi fel és viszi a nézők elé: a világot fenyegető pusztulást, a végíté-
let tüzét. Egy másik sikeres és sokak által megnézett katasztrófafilm a
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Titanic pusztulását eleveníti fel és benne az elsüllyeszthetetlennek vélt ha-
jóval együtt süllyed el az emberiségnek a megmentő, .megváltó'' techniká-
ba vetett hite is. Modern életérzések és modern félelmek szorongatnak ben-
nünket a 2000. évhez közeledve, és közben "szupervallásos" szektaprédiká-
torok hirdetik lázas igyekezettel és félelmet keltő képekkel a világ és az em-
beriség pusztulását.

Igaza van-e a szektáknak, megalapozottak-e váradalmaik, közeleg-e a
világ vége? Mit mondhatunk, mit tudunk, mit tudhatunk egyáltalán erről?
Sem többet, sem kevesebbet, mint amit a Biblia mond! Ennek helyes meg-
értéséhez végig kell tekinteni az egyház történetében megjelenő világ-vége
várakozásokat.

Az tény, hogy a Szentírás beszél arról, hogy - ahogyan kezdete volt a
világnak, úgy elérkezik ennek a teremtésnek a vége is. Ám a "világ vége"
egyben egy új teremtés kezdete is lesz. Erről maga Jézus is szólt tanítványai-
nak.

Jézus szavai nyomán az első keresztények abban a meggyőződésben él-
tek, hogy ez még az ő életükben bekövetkezik, megtörténik a bűnös világ
pusztulása, az utolsó ítélet, a halottak feltámadása és eljön láthatóan is Is-
ten országa. Váradalmaik nem teljesedtek, mert félreértették Jézus tanítá-
sát. A világ-vége várakozás hangulata elcsitult, és ebben segítségül volt az is,
hogy a keresztény egyház az üldözések megszűntével beleilleszkedett a vi-
lágba.

Ám minden nemzedékben újra és újra megjelentek olyan csoportok,
amelyek különböző módon kiszámolták, vagy "kijelentést kaptak" arra néz-
ve, hogy mikor jön el a vég. Ezek a csoportok a Bibliából kiragadott, össze-
függései nélkül és önkényesen értelmezett igékre hivatkoztak, és azzal az
igénnyel léptek fel - és lépnek fel máig is - , hogy egyedül ők tudják a tit-
kot, a világ végének pontos idejét megjövendölni. Gyakran kötődnek ezek
az időpontok különleges évszámokhoz, évfordulókhoz, természeti kataszt-
rófákhoz vagy világpolitikai eseményekhez. Ezek a vallási csoportok újabb
és újabb dátumokat tűznek ki Jézus Krisztus visszajövetelének és a végíté-
letnek időpontjaként. Az Ökumenikus Tanulmányi Központ "A kétezredik
esztendő: jubileum vagy világvége?" című tanulmányában sorra veszi a leg-
jelentősebb ilyen csoportokat. Szól az adventista mozgalom megalapítója-
ról, William Millerről, aki azt állította, hogy Krisztus visszajövetele 1843.
március 21. és 1844.- március 21. között lesz. A Jehova tanúi mozgalom élet-
re hívója Ch. T. Russel először 1914-re számította ki, majd miután ez a dá-
tum elmúlt, 1918-ra módosította Krisztus visszajövetelét és ezzel a "világ vé-
gét". A Jehova tanúinak erre az eseményre az utolsó kijelölt dátuma 1970.
február 5-e volt.

Már egymagában annak a ténynek is elgondolkodtatónak kellene len-
nie minden józan, értelmes ember számára, hogy eddig hány "kiszámított",
"kijelentett" időpont múlt el a jövendölés teljesedése nélkül! Mégis vallási
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csoportok, szekták főleg a Biblia homály.osabb, képekben szóló, nehezen ér-
telmezhető helyeinek, elsősorban az Ószövetségből Dániel próféciáinak,
vagy az Újszövetségból a Jelenések Könyvének sajátos magyarázatával újra
és újra megkísérlik elhitetni, hogy ők beavatottai Istennek, mindenkinél ér-
tőbb magyarázói a Szentírásnak és ismerői a titoknak. Közülük nem egy
csoport - ha nem is mondja ki, de- sejteti, hogy a 2000. év sorsfordulót je-
lent a világ számára.

Mi az, amit a Biblia valóban mond, mi az, amit biztosan tudhatunk, és
mi az, amit nem?

Tudhat juk azt, hogy ennek a világnak "vége lesz", de nem tudhat juk,
hogy ez mikor és hogyan történik meg. Az erre való figyelmeztetés újra és
újra hangzik a Szentírásban: Jézus a végítéletről szólva azt mondta, hogy azt
a napot és azt az órát senki sem tudja, "sem az ég angyalai, sem a Fiú, ha-
nem csak az Atya egyedül" (Mt 23,36). Feltámadása után pedig, amikor ta-
nítványai azt gondolták, hogymost jön el az Isten országa, így figyelmeztet-
te őket: "Nem rátok tartozik, hogy megtudjatok olyan időpontokat vagy alkal-
makat, amelyeket az Atya a maga kizárálagos hatalmával állapított meg"
(ApCsel 1,7). Ami reánk tartozik ~z az, hogy úgy éljünk, hogy bármikor
megállhassunk a szám adásra hívó Ur előtt: "legyetek hasonlók az olyan em-
berekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk, hogy amikor megérkezik és zörget,
azonnal ajtót nyithassanak neki" (Lk 12,36).

Ezért tehát a Bibliát ismerő, Jézus Krisztust követő ember számára
nincs szükség arra, hogy időpontokat számolgasson, a világ vége dátumát
kutassa, mert ő minden nap és minden órában várja az Urával való találko-
zást. Sőt a hívő ember minden nap találkozik Urával, Krisztussal, vele és
belőle él, iránta való felelősséggel cselekszik, és ezért készen áll a végső, a
mindent beteljesítő boldog találkozásra is. Ez a hit megszabadít a "világ vé-
ge" miatti félelemtől, mert tudja, hogy Jézus eljövetelével nem a vég, hanem
a megváltás teljessége jön el számára. S hogy ez mikor történik meg? Nem
tudjuk, mert nem tudhat juk! Isten kijelentése szerint ezt egyedül csak Ő
tudja, és ezt a titkot Ő meg is őrzi magának. De miért is kellene nekünk tud-
ni? Luther Mártont megkérdezték egyszer, mit tenne, ha tudná, hogy hol-
nap eljön a világ vége. A reformátor azt felelte: Még ma elültetném az al-
mafácskát. A mi dolgunk az, hogy hűségesen teljesítsük megbízatásunkat,
tegyük, amit Isten ezen a világon nekünk tenni adott, és mindennap ült es-
sük el a magunk elültetésre váró almafáját.

Balicza Iván
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A tudomány fejlodése
és az új évezred

A kerek évszámok az emberek számára mindig valami misztikus vára-
kozásfélét jelentettek. Így volt ez minden századfordulón, s miért ne lenne
így ez a most közelgő ezredfordulón is. Gondoljunk csak a nagy katasztró-
fákat, vízözönöket, természeti csapásokat beígérő jóslatokra, vagy éppen a
Nostradamus-féle holtbiztos jövendölésekre.

Érdekes, bár nem meglepő, hogy többnyire negatív várakozásokkal te-
kintett az emberiség a kerek évszámokra. Ha mást nem is, de valamiféle 10-
kális háború, szomszédvár-csata kirobbanását nagy bizonyossággal prog-
nosztizálták. Néha persze bejött a jóslat, de erről egyáltalán nem a kerek év-
szám tehetett.

Érdekes lenne kutatni annak az okát, hogy a kerek évszámok miért ép-
pen negatív várakozás okhoz kapcsolódnak, még akkor is, ha bizonyos em-
bercsoportoknál a Messiás eljövetelének idejét is prognosztizálják valamely
századvégre, vagy a vulgáris kereszténység szerint a világvége eljövetele ke-
rül napirendre.

Külön tanulmányt érdemelne a híresen pesszimista magyar életfelfogás
és jövővárás, hisz maga a kereszténység és annak eleink által való felvétele,
kettőezer, illetve ezeréves múltja bizakodóbb és vidámabb lelki állapotot is
megérdemelne.

Jelen írásban azonban nem ilyen korszakos kérdésekre próbálok vá-
laszt adni, hanem szerényen csupán arról írni, hogy milyen égető kérdések
megoldása, vagy milyen felfedezések prognosztizálhatók a századforduló ra.

A tudományok és a technika fejlődésével a várakozások jellege is meg-
változott. Eljött a nagy felfedezések jövendölésének a kora. Így született
meg a gőzgépek évszázada, az elektromosság diadalíve, majd századunkban
az atomkor. Gyakran el is hangzik, hogy a huszadik század a kvantumme-
chanika és a vele szorosan kapcsolódó atomkor százada, hisz az alapvető
felfedezések ezen a területen a századfordulón születtek. Technikai szem-
pontból a búcsúzó század kétségkívül szenzációs eredményeket tud felmu-
tatni. Ma már egy nemzedéken belül is olyan gyors a fejlődés, hogy a nagy-
apa és unoka szinte külön világban élnek. Gondoljunk csak a kurblis tele-
fon - mobil telefon fejlődéstörténetére, amely ötven évnél rövidebb idősza-
kot ível áto A mai nyugdíjas mérnöknemzedék még rádiócsövekről tanult, a
derékhad a tranzisztorokon nőtt fel, az ifjú nemzedék integrált elemekből
építkezik, a ma egyetemistái pedig chipeket rakosgatnak egymás mellé.
Mindez kevesebb mint száz év alatt valósult meg.
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A bennünk élő természetes kíváncsiság azonban ma is mind gyakrab-
ban felteszi a kérdést, mit hoz a következő évszázad, ami egyben a harma-
dik évezred kezdete is.

Az alábbiakban elsősorban a természettudományok területén baran-
golva, tennénk kísérletet egy ilyen kérdés valamilyen szintű megválaszo-
lására.

Ha a természettudományok fejlődési trendjét figyeljük, az első dolog,
ami szembeötlő, az az, hogy megszűnőben van a szigorú an elhatárolható
diszciplínák kora, az alap és alkalmazott tudományok szétválása. Ma már
nagyon nehéz tiszta matematikáról, fizikáról, kémiáról, biológiáról, nota
bene földtudományról beszélni. Az új kutatási eredmények döntő hányada
a határterületeken születik. A világ számunkra komplexszé vált, és csak szé-
les körű összefogással tudunk még többet megtudni róla. Ha a huszadik szá-
zadot a fizika évszázadának is tekintjük, akkor is most a század végén már
köznapi fogalmakká váltak az ilyen kifejezések, mint biofizika, biokémia
vagy éppen az ökológia. Talán az lenne a leghelyesebb, ha összefoglalóan
élettudományokról beszélnénk, s a századfordulón a legsúlyosabb felisme-
réseket ezeken a területeken várhatjuk. Persze a természet diktálta kihívá-
sok is szükségszerűvé teszik, hogy erőnket erre a területre összpontosítsuk,
hisz nem tűr halasztást az áttörés olyan veszedelmes betegségek megszelídí-
tésében, mint a rák, az AIDS s a feléledő tbc, valamint az újabb eredetű fer-
tőző betegségek, epidémiák.

A nanotechnológia és a molekuláris biológia fejlődése reményt adhat
arra, hogy a századfordulón megjelennek azok a biotechnológiai eljárások,
amelyek a korszerű informatikai eszköztárra épülve, megoldást nyújtanak a
mesterséges immun-DNS védekezésre, útját állva az AIDS robbanásszerű
terjedésének, illetve a molekula-génsebészettel kombinálva, lehetövé teszik
a rák egyes fajtáinak sebészeti-műtéti kezelését, valamint a prerákos terüle-
tek szegmentációját. Ez utóbbira a ma már sokéves lézerspektroszkópiai el-
járások is biztató reményt nyújtanak, legalábbis laboratóriumi szinten. A la-
boratóriumi eredmények néhány éven belül viszont kórházi rutineljárássá
fejleszthetők.

Egészen bizonyosnak látszik az is, hogy az ebolához és az AlDS-hez ha-
sonlóan újabb epidémiák ütik fel a fejüket, s erre az orvostudománynak
gyorsan, naprakészen kell tudnia reagálni. Erre véleményem szerint kész
lesz az orvos-kutató társadalom.

Az orvostudományhoz kapcsolódó vizsgálati módszerek mind jobban
fel fogják használni az anyagtudomány és technológia eredményeit. Igy vár-
ható az élő anyaggal kompatíbilis mesterséges anyagok tömeges felhaszná-
lása.

Amikroszkópos és lézer es sebészet új manipulatív technológiával gya-
rapodva, eddig hozzáférhetetlen és igen kis méretű elváltozások operatív
kezelését teszi majd lehetővé. Gondoljunk csak arra, hogy ma már egyes he-
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lyeken képesek szinte mesterséges fület létrehozni, hallásjavításra képes
szövetbarát anyagok beépítéséveI.

Tovább javul a képalkotó eljárások felbontása. A mágneses rezonanci-
án, spinrezonancián alapuló computer tomográfok az emberi szövet mole-
kuláris szintű feltérképezésére lesznek képesek, hathatós segítséget nyújtva
a gyógykezelést végzők számára.

Ugyancsak fontos felfedezések érnek meg az ezredfordulóra az életmi-
nőség és környezetünk minőségének javítása kapcsán. A szervetlen hulla-
dék feldolgozásában és újrahasznosításában, bioaktív vegyületek, környe-
zetkímélő vegyszerek formuláinak megtalálásában a tudomány míndenkép-
pen eredményes lesz. És eredményes kell hogy legyen a századforduló. Ez
egyszeruen a túlélésünk miatt létszükséglet. Ugyancsak komplex megoldás
várható az afrikai és ázsiai túlnépesedési gondok enyhítésében, bár ez job-
bára társadalmi-politikai összefogás kérdése. Talán az ezredforduló a politi-
kusok számára is többet fog jelenteni, mint egy egyszerű évszám.

A világ élelmezési problémáinak könnyítését fogja szolgálni, hogy ipar-
szerű, rutineljárássá válik a termelésnövekedést elősegítő génmanipuláció.

Viharos áttörés várható az anyagtudományokban. Nagyon széles ez a
terület, ezért csak néhány fontosabb dolgot említünk. Régi tapasztalati tör-
vény, hogy az információ tárolásához szükséges terület mérete mintegy egye
két év alatt a felére csökken. Régebben egy bit információ tárolásához egy
egész dióda kellett, ma már egy chip en több milliárd információ elfér. Szak-
emberek szerint az út kezdete és a lehetséges végállomás között most fél-
úton vagyunk. Másképpen szólva Neumann János számítógépe a század kö-
zepén egy hatalmas termet igényelt. A mai lényegesen többet tudó PC-k
mérete szinte notesszerű. Nos, képzeljük el ezt a méretet félútnak. Ma a
biblia teljes kiadása egy CD-nek csak egy pici szektorát foglalja el, holnap
ugyanerre a szektorra lényegesen több könyv anyaga vihető majd fel. Ennek
elérés éhez újabb, atomi méretű felbontással műkődő készülékek konstruk-
cióját fogják kidolgozni. Ezeket megalkotni és munkába fogni realitás, hi-
szen az atomi felbontású mikroszkópok ma már mindennapos eszközök. Ez
azt jelenti, hogy képesek vagyunk atomokat látni, s rövidesen képesek le-
szünk olyan műveletekre, amikor megadott környezetbe egyes atomokat, il-
letve atomcsoportokat fogunk beépíteni. A felbontás határát a kvantumme-
chanika, illetve a Heisenberg-féle határozatlansági reláció korlátozza csak,
s már igen közel vagyunk ehhez akorláthoz.

Új mikromanipulátorok, mikroszenzorok és érzékelők megjelenése
várható. Ezek az eszközök például az orvostudományban hathatós segítsé-
get fognak jelenteni az operatív technika számára.

A mély hőmérsékletek kutatása révén mind közelebb kerülünk az ab-
szolút nulla fokhoz, s ez az alapkutatás és az alkalmazás számos területén
indukál majd új eredményeket. Hasonló segítséget jelent majd az extrém
nagy mágneses terek létrehozása.
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Kétségtelenül megőrzi viharos fejlődési ütemét a kommunikáció és in-
formatika is. A századforduló első éveiben a mobiltelefonok száma több
lesz a mai vezetékes telefonok számánál. Létrejön a globális multimédiás
összeköttetés a tv-kábeleken keresztül a lakosság széles rétegei számára. Az
Internet ma már iskolákban hozzáférhető, néhány év múlva a háztartások
alapvető felszereltségéhez fog tartozni. Mesterséges holdak sokasága fogja
biztosítani a teljes információs lefedettséget. Az eszközök felhasználóbarát
kivitelt nyernek, esetleg szóbeli parancsra reagálnak.

Ma már ismerjük az elektromosan vezető polimereket, műanyagokat.
A századfordulón várható a szupravezető polimerek megjelenése, amely az
elektronikában és energetikában hozhat forradalmi változásokat, s szinte
teljes körű hozzáférést ígér mindenki számára a telefónia területén. A szá-
mítógépek területén a szoftver-architektúra lesz az irányadó, ahol vegyesen
jelenik meg a különböző logikai elemek halmaza, s a legkedvezőbb megol-
dást a rendszer önmaga, analitikus és digitális eljárások kombinációjával
fogja megtalálni.

Égető kérdést kell hamarosan megoldaniuk a századforduló ifjú kuta-
tóinak. Fosszilis-, olaj- és szénenergia-készleteink kimerülőben vannak. Ho-
gyan tovább ... ? El kell dönteni a kérdést, hogy hasadó vagy fúziós energia-
termelésre építünk-e, azaz az atomenergiát favorizáljuk, vagy találunk más
hathatós alternatívát, például szél, víz, nap vagy egyéb energiaforrást. A né-
hány évvel ezelőtt elindult hidegfúziós kísérletek valószínűleg új lendületet
kapnak, hiszen igen vonzó az emberiség számára az olyan energiaforrás,
ami nem szennyezi a környezetet, és alapanyaga a szinte korlátlan mennyi-
ségben rendelkezésre álló hidrogén, illetve tengervíz.

A kémia és a hozzá kapcsolódó iparágak révén új, igen ellenálló és me-
chanikai szempontból kiváló rugalmas anyagok megjelenése várható. Pol-
gárjogot nyer az anyagszabászat terminus, azaz előre megadott tulajdonsá-
gokkal rendelkező anyagok előállítása.

Mint ahogy a fenti rövid összeállításból látható, az anyagi eredetű ja-
vak, eszközök és eljárások területén a fejlődés üteme igen sok nagyon hasz-
nos és jóravaló dolgot kínál a számunkra. A fő kérdés ezért az, hogy mikép-
pen fogunk tudni élni, vagy visszaélni velük, mit is jelent majd nemcsak fizi-
kai-biológiai, hanem pszichikai-mentális életminőségünkben mindez.

A tudomány rohamos fejlődése és az anyagkutatásra épített világké-
pünk szinte követhetetlen bővülése látszólag messzire távolít bennünket a
hagyományos keresztény lelki élettől, a spirituális beállítottságú lét- és vi-
lágszemlélettől. Ebben a szituációban a keresztényegyházaknak ahelyett,
hogy egyfajta kimerült és lejáratott spiritualitásba menekülnének, az egyik
legfontosabb feladatuk az lenne, hogy válaszoljanak a tudomány által felve-
tett kihívásokra, és a rendkívüli mértékben fejlett anyagkutatás szint jével
adekvát metafizikus igazságokat fedezzenek fel az anyagon túlmutató világ-
ban. A tudomány eredményeit nem arra kell felhasználni, hogy egy kizárólag
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materiális eredetű világképet bizonygassunk velük. Környező világunk
újabb és újabb felfedezett igazságaiban egy teremtő intelligencia működé-
sét, az isteni világrend tökéletességét és értünk való célszerűségét kellene
felfedeznünk.

Nánai László

Ezredvég - és a kancsalul
festett egek...

Asztrológia és horoszkópok

Tétel: az asztrológiával való foglalkozás és a horoszkópok készítésének
és alkalmazásának mindenféle változata a Tízparancsolat 1. parancsolatába
ütköző tevékenység, vagyis Istennel szembeni engedetlenségünk és bizal-
matlanságunk, hitetlenségünk jele, még akkor is, ha olykor az ilyen foglal-
kozást űzők lépten-nyomon a Teremtőre vagy a Létekre hivatkoznak is
misztikusnak és rejtélyesnek látszó ténykedésük közepette. A Szentírás fe-
lől nézve és az Istenbe vetett hitet kellőképpen értékelve, megállapítandó,
hogy mindennek a lényege egyrészt az Istennel szembeni hitetlenség, más-
részt pedig az ember omnipotenciális törekvése, ami azt jelenti, Isten he-
lyett (vagy mellett?) akár mindenható vagy mindentudó lenni.

"Ne legyen más istened" - az egész Tízparancsolatnak ez a kardinális
tétele (mondjuk Luther nyomán), vagyis egyedül és kizárólag Isten felé for-
díthatom transzcendentális figyelmemet, egyedül és kizárólag Isten szent
igéj éből szabad életem ideiglenes és örök sorsa felől transzcendentális in-
formációkat kérnem. Az OT-i Szentírás szigorú tilalom alá helyezte a jöven-
dőmondókat, látnokokat, (csillag)jósokat, varázslókat és mindazokat, akik
az ember képességeit meghaladó hatalmaktói vagy erőkből kívánták megtu-
dakolni a rejtélyes és homályos holnapokat. Tehát a Szentírás nem azt
mondja, hogy ez nem lehetséges, hogy az ember nem lenne képes arra, hogy
egyéb hatalmakkal szövetkezve, bele ne pillanthasson a jövendőjébe, hanem
tilalom alá helyezi, mondván, az istenhívő egyedül Istenre figyelj en és tőle
kérjen jövendőbe világító világosságot, eligazítást, ne pedig tiltott módon.
Tehát ez a téma az Isten iránti engedelmességünk vagy engedetlenségünk
témája.

26



Az évezred utolsóelőtti esztendejében is csak tovább fokozódnak majd
a legkülönbözőbb irracionális várakozások és elvárások (Nostradamus ho-
mályos jóslatai már évek óta "divat" -számba mennek, felbukkantak egyéb
világvége-jóslatok, szélsőséges és személyiségromboló szekták világvége
hangulatot teremtve igyekeznek minél több naiv és tudatlan követőt beszer-
vezni). Az ezredvéghez közeledve, természetesen konjunktúrája van az
olyan kétes, homályos, irracionális foglalatosságoknak is, mint az asztroló-
gia és a horoszkópok készítése.

Kedves Olvasók! Az 1999-es Evangélikus Naptárunkban természete-
sen nem adhatunk részletes és szaktudományos elemzést ezeknek a jelensé-
geknek a lényegéről, de néhány súlyos elméleti és gyakorlati kifogásunkat
megoszt juk minden őszintén nyitott szívű olvasónkka!.

Szentírással a kezünkben, Isten igéjével a szívünkben tehát nem azt ál-
lítjuk, hogy nem lehetségesek az ilyen praktikák, csupán arr~ hívjuk fel a fi-
gyelmet, hogy óriási szellemi-lelki romlásnak jele az, ha [az Utmutató segít-
ségévelolvasható] Szentírás helyett életünk rejtélyes kérdéseit egy, a legtel-
jesebb mulandóságot magánhordozó napilap hevenyészetten - pénzért és
találomra - összetákolt horoszkóp-jövendöléseiből akarjuk megfejteni. Az
örök értékeket hordozó Szentírás helyett - másképpen fogalmazva: az élő
ige helyett - egy másnapra már értékét vesztő újság horoszkópját többre be-
csüljük? Ellenvetés: vannak "komoly" asztrológusok és horoszkóp-készítők,
akiknek "csak" meg kell adnunk, hogy hol, mikor születtünk és elkészítik az
igényesnek mondott horoszkópot. Ezek az okos asztrológusok és kufár ho-
roszkóp-készítők azonnal leplezödnek azáltal, hogy az esetek nagyon nagy
százalékában csak pozitív tartalmú horoszkópokat készítenek. Egyrészt ki
akarna rossz hírt vásárolni nem kevés pénzért, másrészt óvatosak kívánnak
lenni "az önmagukat megvalósító próféciák" tárgyában. A kritikus szakiro-
dalom ismer eseteket, hogy p!. valakinek az asztrológus a 18 éves korában
horoszkópja által megjósolta, hogy 70 éves korában fog meghalni. 69 éves
koráig teljesen egészséges volt, de ahogy közeledett a 70. születésnapja, egy-
re megszállottabban és kényszeresebben gondolt a hajdani jóslatra, hirtelen
felborult a keringése és születésnapja után néhány nappal valóban elhunyt.
Tényleg megjósolták halála pontos dátumát? Nem! Hanem az önmagát
megvalósító jóslat mechanizmusa indult be! Éppen ezért is megengedhetet-
len az ilyen jellegű jövőbe pillantás! Furcsa és meglepő, hogy pozitív tartal-
mak esetében ez a mechanizmus csak a lehető legritkább esetben fordul elő.

Helyszűke miatt nem vállalkozhatunk az asztrológia és a horoszkóp
kritikus ismertetésére és elemzésére, de néhány asztrológia-horoszkóp-elle-
nes kifogást érdemes megfontolandónak tekintenünk.

Érvénytelennek kellene tekintenünk az összes olyan horoszkópot,
amelyeket a 18. sz. előtt készítettek, tekintettel arra, hogy majd csak ezután
fedezik még fel az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plútót. Korábban tehát nem
vehették figyelembe a hatásukat, ezért azok a horoszkópok nem is érhetnek
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semmit. Addig csak 7 bolygóval számoltak (a napot is bolygónak veszik!). S
miért csak a közvetlen égi környezetünket veszik figyelembe a hatások ki-
számolása során, miféle önkényes határt húznak meg? Lényeg: az egész mö-
gött egy elavult, téves (ókori) világkép van.

Nincs egységes asztrológiai "tudás" sem. Még azt sem képesek az ún.
szakértők eldönteni, hogy a bolygók hatással vannak-e az emberek sorsára,
vagy csupán jelképei bizonyos tulajdonságoknak? Az egyik irányzat erőtel-
jes hatásról, determinizmusról beszél, a másik csak jelképeknek tekinti a
bolygókat, illetve a konstellációkat és asztro-pszichológiáról beszél.

Ha ennek a második álláspontot képviselő iskolának fogadom el az el-
méletét - azaz mindent csak jelképnek tekintek -, akkor milyen minőségnek
tekintsem azt, hogy "az égi világra állatokat vetítenek" és ezeknek az álla-
toknak a segítségével jellemzik az embert? A fejjel falnak menő kos, a
visszahúzó rák, a hidegvérű haL .. Meglepő, hogy az égi világ csak a földi ál-
latok vagy képletek segítségével fejezheti ki az emberi tulajdonságokat. Az
állatok ilyen jellegű felhasználása az égi messzeségek nélkül is lehetséges (a
kínai horoszkóp ismeri is a disznó-, patkány- és egyéb típusú embereket).

Az asztrológia tudorai legújabb vitáinak egyike az, hogy a föld ún. pre-
cessziós mozgása következtében eltolódtak az állatövi jegyek. Vannak olyan
szakemberek, akik már így készítik a horoszkópot. Egy jelesnek mondott
magyar író is média-műsort közreadó újságban ennek megfelelő módon ír-
ta a nyilván hirtelen ötletekre alapuló horoszkóp-jóslatait, tehát a Kos jegye
hátra tolódott a Halakba, a Bika a Kosba és így tovább ...

Jövendőnk vonatkozásában legyen elég Isten szent és élő igéje, a Szent-
lélek megvilágosító kegyelme az Úr Jézus Krisztus által.
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".. "
SZAZOTVEN EVVEL

"" .. "
EZELOTT TORTENT

Az 1849-es esztendő eseményeinek
kronológiája

jan. 1.

jan. 5.

jan. 17.

febr. 5.

febr. 4-8.

febr. 26-27.

márc.4.

Az országgyűlés és a Honvédelmi Bizottmány kiüríti Bu-
dát és Pestet, és útnak indul Debrecenbe.
Wíndischgratz bevonul Pestre, katonai diktatúrát hirdet és
elfogatja Batthyány Lajost. Görgey és a fel-dunai sereg a
bányavárosok felé vonulva, Vácott nyilatkozatban kötele-
zi el magát az alkotmány és a törvényes kormány mellett.
Bern megveri Puchnert Gálfalvánál, és Nagyszebenig ül-
dözi, itt azonban 21-én vereséget szenved.
A Garam és a Vág völgyén visszavonuló fel-dunai sereg
ellentámadásba lendül, és Guyon elővédje áttör a bra-
nyiszkói hágón, ennek köszönhetően Görgey csapatai
egyesülhetnek Klapka tiszai hadtestéveI.
"Négy nap dörgött az ágyú Vízakna, s Déva közt" az er-
délyi hadsereget űzve, ám 9-én Bern a Piski hídnál meg-
állítja Puchnert, és ismét Nagyszebenig kergeti.
Dembinski a magyar egyesült fősereg élén elveszíti a ká-
polnai ütközetet. Windischgratz bejelenti a magyar fel-
kelés leverését, ennek következtében az uralkodó
Olmützben új alkotmányt tesz közzé, mely megszünteti
Magyarország önálló államiságát.
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márc.5.

márc. ll.

márc.27.

ápr. 2.

ápr. 4.

ápr. 6.

ápr. 10.

ápr. 14.

ápr. 19.

ápr. 26.

máj. 2.

máj. 4.

30

Damjanich beveszi Szolnokot, s ezzel lehetőséget teremt
az újabb támadásra. Mivel a tisztikar elvesztette bizalmát
Dembinskiben, a fővezér rövid időre Görgey, majd
Vetter Antal, végül az ő helyetteseként ismét Görgey
lesz.
Míg a fősereg a Tisza mögött bizonytalankodik, Bern be-
veszi Nagyszebent, majd 19-re egész Erdélyből kiveri az
ellenséget. A szászoknak bocsánatot hirdet, s tárgyalni
kezd a románokkal.
Perczel bevonul Újvidékre és Péterváradra. Az erdélyi és
délvidéki sikerek hírére a fősereg is megindítja az ellen-
támadást.
A VII. hadtest a főváros felé vonultában Hatvannál győ-
zelmet arat, s sikerül elhitetnie az osztrákokkal, hogy in-
nen várhatják a fő támadást, mely azonban a Tápió völ-
gyében közelít.
Az átkaroló manőverre azonban fény derül, mert Klapka
és Damjanich Tápióbicskénél Jelacsicsba ütközik, s bár
legyőzik, a teljes bekerítés mégis meghiúsul.
Így az isaszegi diadal fényesen koronázza ugyan a tavaszi
hadjáratot, s Windischgrátz újra a Dunáig vonul vissza,
seregének nagy részét mégis sikerül megmentenie.
Míg Aulich Pest előtt leköti az osztrákokat, a hadsereg
zöme elindul a körülzárt Komárom felszabadítására, s
Vácott újabb győzelmet arat.
Az országgyűlés a debreceni nagytemplomban meg-
szavazza Magyarország függetlenné nyilvánítását, s Kos-
suthot bízza meg átmenetileg a kormányzással.
Az országgyűlés elfogadja a Függetlenségi Nyilatkoza-
tot, melyet a következő napokban az ország sok templo-
mában is kihirdetnek. (Pákh Mihály tiszai szuperinten-
dens ezen alkalomból tartott szónoklatáért szenved ké-
sőbb súlyos börtönbüntetést.) Damjanich győz Nagy-
sallónál, így 22-én a magyar sereg bevonulhat Komá-
romba.
A komáromi csatában Görgeynek nem sikerül szétverni
az osztrák fősereget, ez azonban elhagyja a Dunántúlt, az
ország nagy része tehát felszabadul.
Megalakul a köztársasági irányzatú Szemere-kormány,
mely az ostrom állapot helyett a polgári közigazgatást
igyekszik megszervezni.
Megkezdődik Buda ostroma, mely sikere ellenére a sza-
badságharc fordulópont jának tekinthető. A küzdelem



máj. 21.

máj. 30.
jún. 18.

jún. 20-21.

jún. 27.

júl. 1.
júl. 8.
júl. ll.

júl. 13.

júl. 14.

júl. 31.

aug. 2.

aug. 9.

aug. 11.
aug. 13.
aug. 17.

aug. 26.
szept. 1.

szept. 10.

nagy véráldozattal jár, sok kulturális érték semmisül
meg, kis híján a Lánchíd is odalesz.
Buda a magyaroké, de ugyanekkor Ferenc József ígére-
tet kap Miklós cártól, hogy 200 000 emberrel segíti Ma-
gyarország meghódoltatását.
Haynau lesz az osztrák főparancsnok.
Pozsonyban Haynau felakasztatja Rázga Pál evangélikus
lelkészt. Megindul az orosz intervenció.
A peredi ütközetben Görgey megkísérel döntő csapást
mérni az osztrákokra, de vereséget szenved az egyesült
osztrák-orosz erőktől.
A kormány népfölkelésre szólít fel, melyet a lelkészek
vezetésével gondolt megszervezni. Az aradi vár magyar
kézre kerül.
Mészáros Lázár lesz a fővezér.
A kormány kiüríti Pestet, és Szegedre utazik.
Haynau megveri Komárornnál Görgeyt, aki visszavonul
Arad, a kijelölt seregegyesítési pont felé.
Az osztrákok elfoglalják Budát, az oroszok Pestet. Az
utóbbiakkal Görgey Vácott megütközik, s észak felé ke-
resi az utat a Tiszántúlra.
A románokkal való megbékélést keresve, Kossuth Deb-
recenben megállapodik Balcescuval, s 28-án az ország-
gyűlés Szegeden elfogadja a nemzetiségi törvényt.
Az erdélyi hadsereg döntő vereséget szenved az oroszok-
tói a segesvári ütközetben, elesik Petőfi.
Haynau bevonul Szegedre, s megtámadja a frissen kine-
vezett főparancsnok, Dembinski csapatait, aki Temesvár
felé vonul vissza. Ezzel elszakad ugyan az Aradra tartó
Görgeytől, biztosítja viszont a menekülés útját Törökor-
szágba.
Temesvárnál a magyar főerők Bern vezérletévei megsem-
misítő vereséget szenvednek Haynautól.
Kossuth Aradon átadja a hatalmat Görgeynek,
Görgey leteszi a fegyvert Világosnál.
Kossuth, Perczel, Vetter, Mészáros, Dembinski és mások
török területre lépnek. Damjanich átadja az aradi várat.
A cár közbenjárására Görgeyt Klagenfurtba száműzik.
Haynau felszólítja a magyar forradalom és szabadság-
harc résztvevőit, hogy jelentkezzenek a haditörvényszé-
kek előtt.
A tisztántúli református szuperintendens istentiszteletek
tartását rendeli el Ferenc József tiszteletére.
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VERES EMESE-GYÖNGYVÉR

A hétfalusi (más néven barcasági) másik három falu (Háromfalu) azon-
csángók az erdélyi magyarság azon nép- ban önálló község. Ugyancsak e csángó
csoportját alkotják, amely a szászok és népcsoport tagjaiként említik Apáca,
románok között beékelődve, Brassó kö- Krizba és Barcaújfalu lakóit is, hiszen e
rül hét faluban (Bácsfalu, Türkös, Cse- tíz község mindegyike Brassóhoz tarto-
mátfalu, Hosszúfalu, Zajzon, Tatrang, zott, mint a város jobbágyfalva. Ha szo-
Pürkerec) él. Az első négy falu (Négy- kásaik, folklórjuk nem is, de a közös
falu) ma összefüggő területet alkot és történelmi sors mindenképp egy szoros
Szecselevárosnak (Sácele) hívják, a egységgékovácsolta őket.

.Évekig vártam és kerestem szakavatottabb tollal rendelkező férfit, ki a
hétfalusi 126. Zászlóalj kezdetleges szervezésének leírását pennájára venné és
az utókor számára megörökítené annak bizonyságául, hogy a hétfalusiak is
édes magyar hazánk e délkeleti határszélén nem nézték tétlenül, összedugott
kézzel magyar hazánk szabadságáért vérzeni készek hős fiait. ,,]- Ezekkel a sza-
vakkal kezdi visszaemlékezéseit Kelemen György, nyugdíjas tanító és 49-es
tizedes. Borcsa Mihály, nyugalmazott bácsfalusi lelkész, akkor már sorozat-
ban közölte 1848-49-es naplóját a Hétfalu 1907-esévfolyamában. Ezeket ol-
vasva, ragad tollat Kelemen György is, hogy megossza gondolatait az utó-

szept. 18.
okt. 2.

okt. 6.

okt. 10.

okt. 24.
okt. 30.

Az egyházi gyűlések betiltása.
Klapka átadja Komárom várát, biztosítva a helyőrségnek
a büntetlenséget.
Kivégeznek 13 tábornokot Aradon és Batthyány Lajos
miniszterelnököt Pesten.
Csányi László és Jeszenák János kormánybiztosok kivég-
zése Pesten.
Haynau ideiglenes "polgári" kormányzatának felállítása.
A még végre nem hajtott halálos ítéleteket börtönbünte-
tésre változtatják.

Csepregi Zoltán

A hétfalusi 126. Zászlóalj
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korral. Nem tudjuk, hogy Borcsa Mihály valóban vezetett-e naplót, vagy
csak a közléseit rendezte naplóformába, így tehát nem megállapítható, hogy
milyen mértékben befolyásolta a két honvéd egymás írását. Az azonban
tény, hogy Kelemen azt írja le, ami Borcsa írásából hiányzik.

,,1849. Márc. 19. után: Mint a tavasz jöttét, úgy fogadta Brassómegye ma-
gyarsága a magyar kormány működését. Igen üdvös ténykedése a 126-ik hon-
véd zászlóalj felállítása volt, melybe 434 legény és házas férfi lett besorozva,
Krizba, Apácza és Barca-Ujfalu emberein kívül. A gyakorlatokat Türkös
»Livádia« kertjében tartották. Székely tisztviselőik oly szépen bántak a legény-
séggel, mint saját testvéreikkel. Most már igazán széllőröknek, fekete zekés
(háromfalusiak), fehér zekés (négyfalusiak) plajásoknak képze/ték magukat,
mint amilyenek őseik voltak. " - írja Borcsa Mihály. Valószínűleg csak azért
nem tért ki bővebben a zászlóalj megszervezésére és annak csatározásaira,
mert önmaga, bár honvéd volt, nem harcolt ennek kötelékében. Kelemen
György azonban fiatal kora ellenére - 1849-ben csak 15 éves volt -, részt
vett már az első menetgyakorlatokban is. "Megérkezett hozzánk is Kossuth
Lajos, nagy hazánkfiának szózata, hogy »e/fogyott a regimentje«. Brassó megye
határszélén lakó magyar csángók ezt szívükre vették és háromszéki székely test-
véreikhez folyamodtak ez ügyben segítségért". A székely testvérek nemcsak a
zászlóalj megszervezésében segítettek, hanem korábban, az 1848-as'véreng-
zések alkalmával többször is segítséget nyújtottak a fegyvertelen csángó
népnek. A csángóság szerencsétlenségére azonban, a székely Kossuth-hu-
szárok segítsége mindig újabb és újabb román megtorlást vont maga után,
míg 1848. december 23-án a Hétfalura törö románok 51 esángót mészárol-
tak le. És ha még azt a tényt is figyelembe vesszük, hogy Hétfalu népe 400
éven át volt a brassói szászság jobbágya, akkor érthető az a lelkesedés,
amely egy 15 éves ifjút is arra buzdít, hogy fegyvert fogjon. De nézzük most
a zászlóalj sorsát.

Az önkéntesek Türkösben, a Kúriához tartozó épületben jelentkeztek,
amely a századfordulón járványkórházként szolgált. Koránál fogva Kele-
men csak az irodába kerülhetett, a többiek azonban a kaszálón gyakorolták
a fegyverfogást. Amint azt Borcsa Mihály megírta, Hétfaluból434 önkéntes
jelentkezett, akiket négy századba osztottak. Bácsfalu és Türkös egyik fele
alkotta az első századot, Türkös másik fele és Csemátfalu a másodikat,
Hosszúfalu a harmadikat, Zajzon, Tatrang és Pürkerec pedig a negyediket.
A századparancsnokokról és a zászlóalj őrnagyáról Kelemen György igen
szeretetteljesen íro Miután a menetgyakorlatokban némi ügyességet sajátí-
tottak el, a derék csángók végre fegyvert is foghattak a kezükbe, és a csapat-
nak Brassóba kellett vonulnia: ,,Amint elhangzott a vezényszó az indulásra
(ezelőtt német vezényszót hallottam, itt volt részem a legelső magyar vezényszó-
ban), oly jólesett hallanom e szavakat. Így érkeztünk meg Brassóba fegyveres
erővel. A város nagypiacán sorba állva, bámulat tárgya lett a csángók csapata
a városi nép előtt. Annál is inkább, mert furcsa külsejű volt ez az új katona csa-
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A zászlóalj életben maradt tagjai a XIX. század végén

pat. Saját öltözetükben, lábbelijük bakancs vagy csizma volt, fehér posztó ha-
risnyával csípőjén összekötve, kabát helyett pedig fehér posztó gyengén kizsiná-
rozott zekét viseltek. Széles karimájú fekete kerek kalappal, mely Brassóban ké-
szült. Ami a felszerelésüket illeti, egyik felől nyakbavető töltény táska, másfelől
pedig hosszú szurony tok. A vállukon pedig a nagy kovás puska volt. Ily öltözet-
ben, s ilyfelszereléssel jelent meg a brassói piacon a 126-os hétfalusi magyar új-
donsült zászlóalj. JJ

Miután letették a katonai esküt, a 4-dik századot Törcsvár felé határ-
őrizetre, az 1., 2. és 3. századot Fogarasba vitték. Ide került Kelemen
György is, ahol a többiekkel együtt először a ruházat és a fegyverzet kijaví-
tására fordított gondot, s mint a zászlóalj legkisebb katonáját, a zászlóalj pa-
rancsnoka tizedesnek nevezte ki. Közben a csángó asszonyok mindennap
felkerekedtek, hogy meglátogassák férjeiket s vasárnap délután még a tánc
sem maradt el.

Kelemen első csatájára Fogarason került sor, amely a muszkák győzel-
mével és a magyarok fogságával végződött. A honvédeket a várkaszárnyába
zárták. A padlón aludtak s élelmezésüket a vidéki asszonyok próbálták meg-
oldani, akik napjában egyszer egy-egy fazéknyi levest vittek nekik negyedfél
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kenyérrel, vagy puliszkát túrósgomolyává nyomva. Két hét után elvitték
őket Sárkányba, a muszkák korábbi táborhelyére, de néhány nap múlva
megint visszakísérték őket Fogarasba, ahová akkor már Nagyszeben kör-
nyékéről is hoztak foglyokat. Ezt a csapatot, bánáti határőrök felügyelete
alatt, átkísérték Feketehalomba, ahol a templom várába zsúfolták be őket.
,,A bánátusi hatátőrök felette szigorúan bántak velünk és sok hajtépázás mel-
lett sokszor Kossuth-kutya szidalmazást kellett hallanunk és elszenvednünk -
hogy csak úgy fájt érzékeny szivűnk s reszketett a dühtől minden tagunk. De
nem védhettük magunkat, sem Kossuth nevét, mert tehetetlenek voltunk; más-
különben is néhány nap múlva elindítottak Brassóba és itt Bolonya végébe, az
úgynevezett réteeskébe felállítottak sorba. " - emlékszik Kelemen.

A hétfalusiakat a városi nagy kaszárnyába vezényelték, az idegen fog-
lyokat pedig a tömösi úton Románia felé vitték. A hétfalusiakra császári ka-
tonák felügyeltek, őket s körülményeiket csak az otthon közelsége enyhítet-
te: most már otthonról is kaphattak némi élelmet. Ilyen körülmények között
érte őket a kegyelmi parancs: a császári sereghez való sorozás. Két héten ke-
resztül minden nap a sorozóbizottság elé vezényelték őket, aki megfelelt,
ott maradt, a többieket visszakísérték akaszárnyába. Kelemenéknek sze-
rencséjük volt: "Én igen kicsinek, bátyám pedig szűkmellűnek találtatván, hu-
szadmagammal szerencsésen a hétnek végét megértük, mikor a szabadságnak
is hírét vettük. Midőn pedig a kaszárnya ajtaja megnyílt előttünk, s hazafelé in-
díttattunk, vidám lélekkel, lelkesedéssel - a toll kezemben gyenge leírni azon ér-
zelmeket, melyeket éreztünk, s ez alkalommal mindnyájan. Hosszúfaluig a me-
zőn nem léptünk, hanem repültünk - mint a sas, amidőn a setétben megpillan-
tottam házam világosságát, nem cseréltem volna a világ legboldogabb emberé-
vel sem." '

Orbán Balázs említi, hogy az 1849. június 20-i második tömö si csatánál,
a hétfalusi zászlóalj két százada is részt vett, de nem tér ki a honvédek ké-
sőbbi sorsára. Sem ő, sem más. Sajnálatos módon, e néhányemlítésen kívül
nincsenek adataink, nem tudjuk mi lett a csángó honvéd ek sorsa.

Borcsa Mihály tanítót az első tömösi csata híre, valamint a muszkák át-
vonulása Hétfalun, már Barcaújfaluban érte. Ezek után, neki sem volt ma-
radása. Naplójában ezt írta: "Június 19-én nekem is ütött az óra. Mennem kel-
lett. Mivel Barcaújfaluban a jegyzői teendőket is végeztem, sőt az embereket is
soroztattam és bíztattam, amellett a csángó zászlóalj felállításában is részt vet-
tem, biztosan akasztófa várt volna rám, ha elfognak". Elhagyva Barcaújfalut,
Nagyvárad felé vette útját, ahol hűséget fogadott Ormai Norbert ezredes-
nek, s a harmadik honvéd vadászezred tagja lett. Borcsa ezredévei Hódme-
zővásárhelyre került, ahonnan Ormai ezredesnek teljesített futárszolgála-
tot. A hétfalusi mende-mondák szerint Kossuthnak kézbesített egy levelet,
ám Borcsa Mihály naplója szerint, nem találkoztak egymással.

Hódmezővásárhelyről Pankotára vonultak, ahol már várta őket a fegy-
verletétel híre. Borcsa Mihály Borosjenőnél rakta le "fényes vadászpuskáját":

35



"Rémítő búcsúul ezt a földig leverő utasítást kaptuk: altisztek lefele mehetnek,
altisztektől felfele maradnak, s Pétervárra vitetnek. Irtózatos! A szomorú ese-
mény után megtört szívvel vettem kezembe a bujdosók vándorbotját. Hová
menjek, merre bujdossak? (.. .) Elhatároztam, hogy hazatérek. Lesz, ahogy
lesz! Népemet nem hagyom el. Egtem a vágytól, hogy megtudhassam, mi történt
a földiimmel. Nekivágtam hát éjjel és nappal erdőkön, éjjel mezőkön bujdokol-
va, minden neszre remegve, és minden árnyékban osztrákot vagy kozákot sejt-
ve, csűrökben és elhagyott pajtákban hálva, ázva-fázva és éhezve, 13 napi ván-
dorlás után hazaérkeztem aggódó szűleim házába, Bácsfaluba. A fegyverzaj el-
csitultával, a forradalom leverésével megkezdődött az élet a német fennhatóság
alatt. Hej, keservesebb volt az a háborúnál is. Vigyázni kellett minden szóra,
minden elejtett hang száműzetést jelentett volna. "

Borcsa Mihály még abban az évben tanító lett Türkösben, később
Hosszúfaluban, majd 1857. január 1-jén Bácsfaluba került lelkipásztornak.
Tizenkét évig szolgált a gyülekezetben lelkészként, de nyugalomba vonulá-
sa után is a hétfalusi csángó nép felemeléséért és jólétéért dolgozott. 89 éves
korában, 1913-ban halt meg.

Kelemen György Hosszúfaluban maradt és 45 évig volt néptanító. 83
éves korában, 1916-ban helyezték örök nyugalomra.
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" "EVFORDULOK
EMLÉKEZÉSEK

,
"Az Ur magyarországi evangélistája"

550 éve halt meg Honterus János

Világi lexikonok nyomdásznak és fametszőnek mondják, pedig sokkal
több volt ennél. Sokoldalú reneszánsz tudós, aki klasszikusok műveit adta
közre, egy moldvai kolostorban Nilus mártir-püspök intelmeinek kéziratára
akadt és 1540-ben kinyomtatta. A brassói iskola rektoraként reformálta az
erdélyi oktatást, majd síkraszállt az egyház reformációjáért. Ezért nevezte
őt "evangélistának" Luther, mint a címben írtuk.

Életével-munkájával sok kutató foglalkozott, mégis kérdéses nevének
eredete, származása, vándorútjainak több adata. A .Honterus" nevet -lati-
nosan - csak élete utolsó évtizedében használta. Régebben Honternek írta.
Nyelvészeink ezt a "Holunder" (bodza) szóból származtatják. Kiadványai-
ban 1 H C monogrammal (Johannes Honterus Coronensis) brassóinak je-
lezte magát. Apja tímár család tagjaként Georg Grass névvel szerepel a vá-
rosi könyvekben. Miért és mikor változtatott nevet a fiú - nem tudjuk. 1520-
ban a bécsi egyetemen találjuk, mint "Johann es Aust ex Corona" - itt ké-
sőbb magisteri fokozatot szerzett és két éven át oktatott is.

A mohácsi csata után Regensburgban tűnt fel a humanisták között
mint menekült 1529-ben, s egy esztendővel később pedig Krakkóban. Hala-
dó diákok részére készített és nyomtatott latin nyelvtant, majd kozmográfi-
át (világ-földrajz). Ez annyira népszerű lett, hogy később átdolgozta, és még
30 európai kiadásáról tudunk. Krakkó után a svájci Bázellett tartózkodási
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helye Honterusnak. 1532-ben elkészítette Erdély térképét. Ábrázolva jelen-
nek meg ezen az egyes települések, és szerepel rajta még Moldva és
Oláhország is. Valószínűleg itt és ebben az évben házasodhatott, majd haza-
térve Brassóba, az iskola rektora lett, és városi tanácsosnak (centumvir) vá-
lasztották. Kalixt nevű fia születése után feleségét hamar elveszítette, s
1535-ben újra megnősült, amikor ezüstkannával lepték meg tisztelői. Eddi-
gi kiadványaiból is látható humanista képzettsége, de - valószínűleg - Bá-
zelből beszerzett nyomdájának beindításával ez még inkább kidomborodott.
1539-től sorra jelentette meg a legkülönbözőbb tankönyveket a török miatt
elszigetelt erdélyi iskolák részére. Görög, latin kézikönyvet, Arisztotelész
dialektikájából és retorikájából kivonatokat, Seneca erkölcstanát adta ki.
Aztán a római joggal, jogszolgáltatással, törvénykezéssei foglalkozó szak-
könyvei következtek. Reformálni akarta az oktatási rendszert, s az alsó fo-
kozatok mellett gimnáziumot, sőt főiskolát is szervezett.

A tanuló ifjúság önkormányzati jellegű közösséget (coetus) alkotott,
amellyel visszavarázsolta az iskolai életbe a régi római állam képét. Úttörő
módon a földrajzot, matematikát behatóbban tanította, mint addig, sőt a
testgyakorlásról is gondoskodott. A teológia mellett jogi, irodalmi és termé-
szettudományos ismereteket közölt. Nyilvános könyvtára is a művelődést
segítette. Ne feledjük, hogy az első erdélyi naptárak is a brassói nyomdából
kerültek ki!

A tudós humanista könyvnyomtató, a nevelést-oktatást szervező isko-
lai rektor közben egyre jobban a reformáció szellemisége és tanításának ha-
tása alá került. Sok vitája volt ugyan a brassói első pappal, Jekel Jeremiással,
különösen 1541-től, amikor a magisztrátussal elhatározták, hogy az egyik
brassói kolostort iskolává alakítják a diákok növekvő száma miatt. Ez már
szinte reformátori tett volt! Szüksége ssé vált új iskolai rendtartás készítése.
Közben Honterus tanítványa, Wagner Bálint megjárta Wittenberget, és ha-
zatértekor átvette mesterétől a rektori feladatokat. A Pázsmárra távozott
Jekel helyébe Honterust választották meg első papnak, aki a keresztségnél
elhagyta az exorcizmust (ördögűzést), az úrvacsorát két szín alatt szolgáltat-
ta ki, s az oltárokból csak egyet hagyott meg a templomban. Szükségess é
vált a reformok írásbeli összefoglalása. Ezt Honterus 1543-ban a
.Reformatío Ecclesiae Coronensis" című munkájával meg is tette. A bras-
sói egyházi rendtartást Wittenbergbe is eljuttatták, azt maga Luther és
Melanchthon is példaértékűnek tartották, sőt újból kinyomtatták.

A brassói nyomdában új énekeskönyvet, sőt a lelkészek részére Ágen-
dát jelentettek meg, s az egyházi rendtartást az egész Barcaság, sőt az erdé-
lyi evangélikusság részére egységesítették. Honterus munkássága nyomán
megerősödött a reformáció, és mély gyökeret verhetett szászok és magyarok
között egyaránt. Nem feledkeztek meg a misszióról sem: a szebeni nyomdá-
ban a Kis Kátét román nyelven, az Ujtestamentumot pedig egyházi szláv
nyelven adták ki.
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Amikor Fráter György a gyulafehérvári országgyűlésre idézte meg a re-
formációhoz pártolt papokat, Honterus egy Apologiát készített, melynek
mérsékelt hangvételévelleszerelték a támadást. Brassóban papírmalmot ál-
lítottak fel, s krakkói szakembert hívtak meg vezetésére. A humanista
Honterusból így lett - Luther szavait idézve: "Az Úr evangélistája Magyar-
országon".

Ostermeyer Jeromos brassói orgonista és krónikaíró az 1549. évben ezt
jegyezte föl: "Január 23-án délben 12-kor a kegyes, istenfélő magister úr,
Honterus János, brassói lelkész, eltávozott ebből a világból. Olyan ember volt,
aki hazáját szolgálta, segítette, mert a szent evangélium tanítását, s a helyes is-
tentiszteletet bevezette, az iskolát reformálta az ifjúság javára és nyomdát is ál-
lított. Summásan: jámbor, alázatos, tiszteletreméltó, senkit meg nem bántó hű-
séges pásztora volt nyájának ... " Méltó reá emlékeznünk ma is!

Id. Bencze Imre

"Magyarország nagy ékessége"

250 éve halt meg Bél Mátyás

Nevét és alakját mára a feledés homálya borítja. Sírját sem látogathat-
juk, eltűnt a temetővel együtt Pozsony városában. Pedig 250 évvel ezelőtt,
nem sokkal halála után, ezt a szép címet kapta: "magnum decus Hungariae",
vagyis Magyarország nagy dísze, kis túlzással még koronának is fordíthat juk
az emlékező szót. Hozzátehetjük: Ill. Károly császár háromszor is fogadta,
sőt nemességgel is megtisztelte őt. XII. Kelemen pápa pedig 1736-ban meg-
ajándékozta őt egy aranyéremmel, amelyen a megajándékozott képe volt.
De mindennél többet mondanak azok az elismerések, amelyek tudományát
értékelik: "Bél Mátyás nemcsak a legnagyobb tudományú ember, akit Magyar-
ország a 18. századból felmutathat, hanem egyszersmind korának egyik legki-
válóbb embere" - írja egy ném et történész. S talán még ennél is többet mond
egy 20. század eleji magyar tudós: "Bél Mátyás nemcsak a 18. századi magyar
tudományosság leguniverzálisabb szelleme, hanem általában a Németország-
ban kialakult polihisztor iskolának is egyik legkimagaslóbb képviselője. Leibnitz-
et kivéve, az egykorú német tudományosság egy alakja sem mérkőzhetik vele tu-
domány és tehetség dolgában" - vagyis, nemcsak Magyarország, hanem Eu-
rópa ékessége is volt ő. S ha tudományának tartaimát és mélységét keres-
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sük, akkor a történész-tudós Kosáry Domokost kell segítségül hívnunk, aki
felsorolja, hogy földrajz, helytörténet, agrártörténet, néprajz, egyháztörté-
net, irodalomtörténet, nyelvtudomány, tudományszervezés, de nevelés, ok-
tatás, pedagógia, sajtótörténet és államismeret mind-mind beletartozik ku-
tatása kereteibe, s ezek egyikét sem lehet művelni nevének és eredményei-
nek említése nélkül. Mindehhez már "csak" azt kell hozzátenni: evangélikus
lelkész és tanár volt, aki egyforma könnyedséggel és szépséggel fejtette ki
tudományát latin, német, szlovák és magyar nyelven is. Egy rövid megemlé-
kezésben teljes képet nyújtani lehetetlen, az évfordulón mégis kíséreljük
meg alakjának és szolgálatának néhány vonását felidézni.

Kalandosnak is mondható élete a Zólyom megyei Ocsova községben in-
dult 1684. március 24-én. Szülei egyszeru emberek voltak, édesapja a köz-
ség mészárosa volt. De mindketten istenfélelemben nevelték gyermekeiket.
Nemsokkal Mátyás születése előtt űzték el a falu evangélikus prédikátorát,
és a kb. másfél mérföldnyire fekvő osztrolukai evangélikus templomot jelöl-
ték ki "artikulárisként", amit a környék evangélikusai látogathattak. Bél
Mátyás családja rendszeresen vállalkozott erre az útra, ha nem sikerűlt, ott-
hon tartott az édesapa áhítatot, és énekelt a család a Tranoseius énekes-
könyvből. Mindez nyomot hagyott a fiú életében. Iskoláit több helyen is lá-
togatta, ezek közül kiemelkednek: Besztercebánya, Pozsony, Veszprém és
Pápa. Utóbbi helyen már nevelő volt. A kiemelkedő tehetségű fiú segítség-
gel külföldre indult, Halle városát kereste fel. Az itteni egyetem és város
egyszerre volt akkor a pietizmus és a modem tudományok centruma. Bél
Mátyás itt már nemcsak tanult, hanem tanárként is dolgozott, itt lett tudós-
sá valójában. Külföldi állása is volt, de mikor "városa", Besztercebánya hív-
ta, hazajött. Lelkész és tanár volt egyszerre, s az iskolát fel is virágoztatta.
Itt történt: egy császári tiszt ki akarta végeztetni, de megmenekült, ez 1709-
ben volt, a napot ettől "második születésnapjaként" ünnepelte. 1714-től a
pozsonyi gimnázium tanára, igazgatója, majd pozsonyi lelkészként és espe-
resként dolgozott haláláig. Ekkor lett Pozsony igazán a magyar tudományos
élet egyik fellegvára, a tanulók száma megkétszereződött, és szokás lett a te- .
hetségesek között, hogy itt fejezték be tanulmányaikat. Ezen az életúton lett
az ocsovai hentes fiából Magyarország ékessége.

A szívbéli hit embere volt Bél Mátyás. Akkoriban így nevezték őket: "pie-
tisták". Ez az irány az "ortodoxizmussal" - "dogmaticizmussal" szemben az
élő hitet és az igaz keresztyén életet hangsúlyozta. A keresztyénség lényege
nem a tanítás, vagy éppen a hadakozás a "tévtanítókkal" szemben, hanem a
szívbeli hit megélése, vallották. Valószínűleg ebből már hazulról is vitt ma-
gával valamit "batyujában". De igazán Halléban találkozott ezzel az irány-
nyal, sőt annak vezetőjével, August Hermann Franckéval. Meleg kapcsolat-
ról beszél ez a mondat: "én nagyobb szerenesémnek tartom, hogy Franeke ura-
mat hallgathatom, mintha az egész ország-világ kincsei az enyémek volná-
nak ... " A kegyességben és tudományban annyira előrehaladt, hogy Franeke

40



saját fiát is rábízta erre a magyar fiatalemberre. S amikor indulóban volt ha-
zafelé, a hír előtte járt, egy egyházi vezető írta levelében: .Burius uram
Conrectomak Bél Mátyást, ocsovai fiat commendálta, fészke leszen Beszterce-
bánya a pietizmusnak:" Állomáshelyein fáradhatatlanul hirdette az igét, írta
tanítványainak és gyülekezeteinek a Kátét, sok szép és híres építőkönyvet
lefordított magyarra, sőt Krmann DánielIel, a pietizmus ellenfelével együtt
cseh nyelvre fordította a Bibliát is. S Ő, aki igazán mestere volt tudományá-
nak, tanítványait és a tanárokat így biztatta: " ... végül és buzgón fohászkodja-
nak, hogy a végtelen irgalmasságú Isten fáradozásaikat, melyeket az ő nevének
dicsőségére, az egyház hasznára és az ifjúság jólétére megkezdettek, nem múlé-
kony, de az örök élet jutalmával buzdítsa kitartásra és így hivatásukba Isten se-
gedelmével nyugodt lélekkel járjanak el. " Vannak, akik szerint Bél Mátyás a
pietizmus és felvilágosodás "mezsgyéjén" élt, mások szerint nem is volt iga-
zán pietista, legalábbis annak nem a szűkkeblű szárnyához tartozott. Szabad
legyen azonban így fogalmazni: Bél Mátyás egyszerre volt az igaz hit és a tu-
domány embere.

Hazájának elkötelezett tudósa volt =- ez a másik vonása. .Hungarus-
értelmiség" nevezte valaki találóan őt és társait. Tulajdonképpen minden
tudományát hazája javára fordította, minden ereje hazája ismertetése volt.
Ezért foglalkozott a magyar nyelv tanításával (magyar nyelvtant írt német
nyelven is), és nyelvünk alakulásával, történetével eredetével is. Ma már
meghaladott az álláspontja: minden nyelv őse a héber. Így került sor tanul-
mányára a "szkiták-hunok rovásírásáról". De hazánkban először ő figyelt fel
a finn-magyar rokonságra is, ezt levelezéséből tudjuk. Még nagyobb ügye
élete főműve lett a .Notitia Hungariae novae"* - óriásira tervezett mű.
Eredetileg ebben szó lett volna a "régi magyarokról" (őseinkről) és az "új
Magyarországról" (a királyok történetéről). Ami végül is négy hatalmas kö-
tetben megjelent, az 9 vármegye részletes leírása, történetükkel, földrajzuk-
kal, leírásukkal. A befejezetlen mű kézirata Esztergomban van. Ezért lehet
Bél Mátyást az "államismeret" fejlesztőjének és a hazai földrajz elindítójá-
nak is mondani. Miközben dolgozott, egyre több forrás, dokumentum, kó-
dex került kezébe, ezeket összegyűjtve, egy részüket ki is adta az .Adpara-
tus ... " című írásában. Így lett a modem történetírás atyja, a források gyűj-
tőjévé, feldolgozójává. .Hístorícus patrius" írta róla valaki, ma talán így
mondhatnánk .Jiontörténész''. S akkor még nem beszéltünk pedagógiai mű-
veiről, tankönyveiről. Volt olyan tankönyve, amit 100 évig használtak még.
Szakított a magyarázat nélküli "memorizálás" rendszerével, bevezette a he-
tenkénti tanári értekezleteket, s a tanárok .jegyzökönyvét", haladási napló-
jukat. S csak megemlítjük szintén a hazáját szolgáló, de tanítványainak is se-
gítő újságját, a "Nova Posoniensia"-t.

Az emlékezésen túl mit tanulhatunk Bél Mátyásról? Évtizedekig arról

* - "Jegyzetek az Új Magyarországról" -
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Keveházi László

hallottunk, hogy a hit és tudás két külön, egymással szembenálló ügy. Bél
Mátyás élete az ellenkezőjét bizonyítja: nála a hit és tudás nem zárták ki
egymást, sőt így lett élete teljessé - a kettő egységében. A hit és tudás egy-
ségében lehet életünk teljessé, s ha "hazánk díszei" nem is, de annak szol-
gálói mi is lehetünk így a magunk helyén és ma is.

Az elso magyar újságíró

250 éve született Ráth Mátyás

"Az újság a modem nyugati ember mindennapi ezeregyéjszakája " - olvas-
tam egy 70 évvel ezelőtti emlékezésben, hiszen: "színes, változatos, mesébe
illő dolgokat rejtegetnek ... " - Azt hiszem, a mai újságolvasó ehhez hozzá tud-
ja tenni: sok félelmes dolgot is, áremelkedéstől a robbantásokig, földrengé-
sektől a háborúkig. De az újság valóban sok-sok ember mindennapi olvas-
mánya lett.

Hol és mikor indult az újság? Már a nyomtatás előtt is voltak "hírla-
pok" - olvashatunk erről dokumentumokban. Az első nyomtatott újság az
olaszországi "Gazetta" volt, amelyet áráról neveztek el (a "gazetta" filléres
értékű velencei pénz volt), 1566-ban jelent meg. Az első hetilap Londonban
jelent meg később. Magyarországon II. Rákóczi Ferenc idején indult a
"Mercurius Veridicus ex Hungaria", ez volt az első hírlapunk, latin nyelven.
Bél Mátyás pozsonyi lelkész 1721-ben indította a "Nova Posoniensia" című
ugyancsak latin nyelvű lapot. Német nyelven 1764-ben jelent meg a
"Pressburger Zeitung". Elgondolkoztató, hogy a latin és ném et után a ma-
gyar nyelvű újság is Pozsonyban indult, 1780-ban. S szerkesztője Ráth Má-
tyás evangélikus lelkész volt.

A szerző éppen 250 éve, 1749. április 13-án, Győr városában született.
Édesapja Ráth János mészárosmester, édesanyja Raits Zsuzsanna volt. Szü-
lei evangélikusok voltak, Mátyás is evangélikusnak született tehát. De ép-
pen néhány héttel születése előtt megszüntették a városban a protestánsok
szabad vallásgyakorlatát, ezért az újszülöttet is katolikus templomban ke-
resztelték meg. Neveltetésén és hitén ez persze mit sem változtatott, iskolá-
it is az akkori evangélikusság centrumában, Pozsonyban és Sopronban vé-
gezte. A magyar nyelv és irodalom itt lett igen kedves tárgya és innen ked-
ves foglalkozása is. Tanulmányai befejeztével először az országot járta be,
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hogy népe nyelvét és életét megismerje. Itthoni útja után indult külföldre,
Németországba, ahol öt esztendőt töltött, ebből a legtöbb időt a göttingeni
egyetemen. Itt ragadta meg a teológia és a klasszikus irodalom. 1779-ben
tért haza Pozsonyba, itt és ekkor született meg benne az újság gondolata.
1783 tavaszán szentelték lelkésszé és a györi gyülekezet hívta meg őt. A mai
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torony nélküli templomban is ö végezte 1785-ben az első magyar nyelvű is-
tentiszteletet. Megszakítással ugyan, de haláláig Győrben végezte lelkészi
szolgálatát. 45 esztendős volt, amikor megnősült, de hétesztendős szép
együttélés után felesége meghalt. Ez a gyász élete végéig fájó sebet ütött szí-
vén. A kemény, harcos, fáradhatatlan ember lassan visszavonult, 1810-ben
fejezte be életét. "Áldott legyen emlékezte a jó hazafinak és világosság fiának"
- írta Kazinczy Ferenc halála hírére.

Az újság, a "Magyar Hírmondó" tehát 1780 "új esztendőkor" indult.
Előtte Ráth körlevelet írt: "ha valljon találkoznának-e elegendő számmal
Hazájokat és Nemzetöket igazán szerető Hazafiak, akik a magyar nyelven
iratandó Hírekre, vagyis Hírmondó Levelekre szert tenni kivánnak". Mert Eu-
rópában már nincs ország - írja -, ahol ne olvasnák a híreket hetenként vagy
havonta saját nyelvükön a polgárok. "Csak a Magyar Nemzet volt még eddig,
sok egyéb jogyatkozásai mellett ezen igen hasznos szerzeménynek hijjával. "

Igy indult el a Magyar Hírmondó, amelynek szerkesztője, "menedzse-
re" és szinte egyedüli írója Ráth Mátyás volt. Arra igen vigyázott, hogy a Po-
zsonyban megjelenő lap híreivel az egész országot felölelje. De ablaknyitás
volt a hírlap külföldre is, mindjárt az első számban volt egy ilyen rovat: "A
Világnak mostani állapotja ", itt jelentek meg a külföldi hírek. A Patzko Ágos-
ton nyomdájában megjelent lapnak mintegy 300 előfizetője volt, nemesek,
papok, ügyvédek, tisztviselők. Magyarországon kívül több példány ment
Bécsbe, de Francia-, sőt Spanyolországba is.

Tartalmát tekintve politikai lapnak is mond ható, hiszen súllyal a külföl-
di és belföldi változásokat, eseményeket hozta. De sokszor hozott gazdasá-
gi, mezőgazdasági híreket is, ilyen vonatkozásban azt mondhatjuk, tanította
népét. A legfontosabb azonban számára a nyelv és kultúra fejlesztése és
szolgálata volt. Ő hívott fel először a népköltészet gyűjtésére, mert "nehéz
az olyan nyelvet kiirtani, amelyen a paraszt-világ beszél" - írta. Sokat foglalko-
zott a nemzetiségi, korának égető kérdésével is. S ami újdonság volt, meg-
jelent lapjában a "politikai aritmetika", mai szóval gyűjtötte a népmozgalmi
és demográfiai adatokat (hazánk lakosságát 8 és félmillióra becsülte), más
szóval ő foglalkozott először nyilvánosan statisztikával, ennek úttörője volt.
Igen színes a paletta mai szóval, ha fel akarnánk mérni, mi mindennel kel-
lett foglalkoznia, hogy aztán színesen írhasson azokról.

Ennél talán tanulságosabb egy beszélgetés, amit feljegyeztek vele kap-
csolatban:

,,- Mit szemlél, tisztelendő kolléga?
- Futó vizet, tűnő habot és a nemzetok sorsáról elmélkedem. Mi is így me-

rülünk fel és tűnünk el...
- És mire való mégis ennek a futó, enyésző időnek a krónikáját megörö-

kíteni?
- Arra, hogy például szolgáljon a következőkben ... nagy hivatása lesz en-
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nek a mesterségnek a jövőben, amikor majd jobban és többen fognak hinni
benne.

- És ugye - mentől többen hisznek benne, annál jelesebb lesz az újságírás
mestersége?

- Mindaddig, míg túlságosan nem hisznek benne. Akkor megszűnik az
olvasó önálló judiciuma és ellenkező hibába esünk. "

Messzire vezetne arról elmélkedni: hová jutunk, ha nem hiszünk, vagy
túlságosan hiszünk a médiának. S mit jelent a hiteles újságírás, amely meg-
hagyja az olvasó önálló judiciumát? De nem árt napjainkban erre is gondol-
ni.

De mi emlékezzünk a Magyar Hírmondóra, és örömmel vehetjük, hogy
az első magyar újságíró evangélikus lelkész volt, aki megsejtette a média -
"a közvetítés" szolgálatának szépségét és jövőjét.

Keveházi László

Bóra Katalinra emlékezünk

Utazzunk vissza az időben az 1509-es esztendőbe. A németországi
Grimmához közeli Nimbschen cisztercita kolostorába egy 10 esztendős kis
apácajelöltet hoztak. Neve: Katharina von Bora. 1499. január 29-én szüle-
tett, nemesi származású, elszegényedett szülők gyermekeként. A kolostor, a
zárdai élet az elszegényedett, nemesi örökség nélkül maradt gyermekek
menhelye is volt. Egy ilyen kolostorba vitték Bora Katalint is a szebb jövő és
a biztos megélhetés reményében. Fiatal évei a zárdában a regula szigorú
szabályai szerint teltek el. A házirend tiltotta, hogy az apácák barátkozza-
nak egymással. Hallgatásnak kellett uralkodnia, mint Luther erfurti kolos-
torában. A nővérek elő írták, hogy lehajtott fővel és lassú léptekkel járjanak.
A napirend et imádságok és éneklések határozták meg. Katharina itt tanult
meg olvasni és írni, valamint a közösen gyakorolt liturgiák alatt némi latin
nyelvtudást is szerzett.

A zárda falain kívül közben hatalmas változások indultak el Németor-
szágban. Luther a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezte 95 tételét és
ezáltal kezdetét vette a reformáció. Mindaz, ami a zárda falain kívül történt,
nem hagyta érintetlenül a zárdában élők gondolkodását, életvitelét sem. A
kolostor tagja volt Staupitz Magdolna is, Luther szellemi atyjának unokahú-
ga. Valószínűleg az ő révén jutott el Luther híre és néhány irata a kolostor-
ba. Nagy visszhangot keltett Luther-művék a következők voltak, amelyekről
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a kolostor lakói is hallhattak, vagy olvashattak: "A szerzetesi fogadalmak-
ról" (1521); "A házaséletről" (1522); "Okolása és felelete annak, hogy mi-
ért hagyhatják el a szüzek Istennek tetsző módon a kolostorokat." (1523)

A reformáció első éveiben a kolostorhoz közeli Grimma városa is csat-
lakozott a reformációhoz. Nem telt el sok idő, és a kolostor lakói közül 9
apáca elérkezettnek látta az időt, hogy Luther szellemében cselekedjék. A
kolostorból való szökésüket egy Koppe Lénárd nevű idős torgaui polgár és
testvérének fia szervezte meg. Mindketten rendszeresen szállítottak élelmet
a kolostorba. Egy korabeli torgaui krónika szerint 1523. április 5-én nagy-
péntek estéjén egy ponyvávallefedett lovaskocsi várt az apácákra. A szök-
tetés egyik regénybe illő részlete, hogy valószínűleg a kocsin heringes hor-
dókban lapulva tudtak a "szökevények" keresztülmenni a katolikus György
herceg birtokain. Az apácák így érkeztek meg húsvét keddjére Wittenberg-
be. Luther család oknál helyezte el őket. Négyet visszafogadtak a szülők, a
többit szerette volna Luther férjhez adni. Bóra Katalint Lucas Cranach és
felesége Barbara asszony a Reichenbach-házban szállásolták el. Phillippe
Reichenbach a wittenbergi egyetem magisztere és városi jegyző volt. Az ak-
kor 24 éves lány idejének nagy részét azonban Cranachéknál töltötte, né-
hány percnyire lakásától. Ott a sok vendég fogadásában és a felszolgálásban
jó segítségnek bizonyult. Gyakran megfordult azonban a híres Fekete Ko-
lostorban, Luther központjában is, sőt gyakran tett látogatásokat
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Melanchtonéknál. Itt ismerkedett meg egy gazdag nürnbergi patrícius csa-
ládból származó fiatalemberrel Baumgertner Jeremiassal, aki az egyetemen
tanult. Nemsokára azonban haza kellett utaznia, így megszakadt az ismeret-
ség. Dr. Glatz Gáspár oklamündi lelkész is megkérte Katalin kezét, de ő

semmiképpen sem akart hozzámenni. 1525 tavaszán azonban gyors és várat-
lan fordulat következett be. Bóra Katalin Luther egyik jó barátjának feltár-
ta a bánatát, hogy a reformátor férjhez akarja őt kényszeríteni. Ám azt is el-
mondta, hogyha Luther kérné meg a kezét, akkor, azt hiszi, nem mondana
nemet. A jó barát közölte a rábízott titkot Lutherrel. Ő, mint egykori bá-
nyászfiú, kezdetben gőgösnek tartotta Katharinát, most hirtelen egyre gyak-
rabban tett látogatást Cranach és Reichenbach házánál. A szerzetesi csuhá-
tól már megvált, de a szerzetesi fogadalmához még hű reformátor lépése
mindenkit meglepett. 1525. jún. 13-án megkérte Bóra Katalin kezét. Johann
Bugenhagen eskette őket a Fekete Kolostorban.

Aki fellapozza Luthernek a nagyobbrészt Konrad Cordatus, volt budai
első reformátor által feljegyzett asztali beszélgetéseit, az tudja jól, milyen
nagy szeretettel emlékezett meg két évtizeden át kedves, hűséges feleségé-
ről. Önmagáért, belső értékeiért szerette. .Katámat nem adnám oda sem
Franciaországért, sem Velenceért. Először azért, mert Isten adta őt nekem, en-
gem pedig neki, másodszor azért, mert gyakran tapaszta lom, hogy más asszo-
nyoknak több a fogyatékosságuk, mint az én Katámnak. Jóllehet neki is van né-
hány hibája, azonban még több az erénye. Harmadszor pedig - s ez elég nagy
ok, hogy őt szeressem és becsü/jem - azért, mert vallásos és becsületes, mint az
egy istenfélő, erkölcsös asszonyhoz illik. " Bóra Katalin valóban megérdemel-
te a dicsérő szavakat. Egy év alatt újjávarázsolta a Fekete Kolostort.

Ha jellemezni szeretnénk Bóra Katalint, fogalmazhatnánk így: Márta
típus Márta hibái nélkül. A földiekkel törődö, de az égiekről el nem feled-
kező. Bóra Katalin kitűnően tudott gazdálkodni. Állatokat tartott, szorgal-
masan művelte a veteményes kertet. Mindennap hajnali 4-kor kelt és eré-
lyes kézzel végezte sokféle teendőjét. Luther az előbbiért "wittenbergi haj-
nalcsillagnak" az utóbbiért "Kata-úrnak" vagy "Kata-doktornak" nevezte.
A kis szűkös jövedelmet jól be tudta osztani. Sok szegény özvegy, árva is la-
kott Lutherék hajlékában. Számukra is tudott mindig élelmet és szállást biz-
tosítani.

A földi dolgok mellett a "mennyeiekről" sem feledkezett meg soha. Ér-
deklődött férje minden munkája iránt. Elkísérte őt egyházlátogató útjaira:
Zwinglivel való marburgi vitára, vagy Koburgba, ahol az ágostai birodalmi
gyűlés lefolyását várta meg. Mindig volt ideje a férjével való beszélgetések-
re és házi áhítatokra. A kátéról azt vallotta, hogy annak minden sora neki
szól. Luther Mártonnal boldog, példás családi életet éltek, keresztyén hit-
ben és szeretetben nevelték gyermekeiket.

Luther Márton halála után az özvegy papnék szomorú sorsa köszöntött
Bóra Katalinra is. Ő így ír: "Azt sem tudom, hogy élek, nem eszem, nem iszom,
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s aludni sem tudok. " Luther végrendeletében Katalint jelölte meg örökösé-
ül. Tudta, hogy rá, az édesanyára, aki szíve alatt hordta magzatait, nyugod-
tan bízhat ja azok jövőjét és megélhetését. A tartományi törvények szerint
azonban egy ilyen jellegű végrendelet érvénytelennek számított. A szigorú
jogszabályok, amelyek igen erélyesen védelmezték a gyermekek és más örö-
kösök érdekeit, az özvegy számára nem biztosítottak egyéb igényjogosultsá-
got "egy széknél meg egy rokkánál." A választófejedelem hatalmi szava
mentette meg a doktorné asszonyt ettől a legvégső következménytől. Bóra
Katalin még kegydíjat is kapott, de ennek folyósítása gyakran elmaradt a há-
borús események miatt. 1546 végén Bóra Katalin gyermekeivel együtt
Magdeburgba menekült, majd onnan Wittenbergbe. Itt kosztosok tartásával
tartotta el magát és családját. Az 1552-es wittenbergi himlőjárvány miatt az
egyetemet Torgauba helyezték át, így Bóra Katalin is oda költözött. Útköz-
ben azonban szomorú esemény történt. Egy baleset folytán tüdőgyulladást
kapott, ágynak esett és még ugyanezen év december 20-án, 6 évvel férje ha-
lála után, ő is elhunyt. Halálos ágyánál17 éves fia és két legkisebb fia állot-
tak. Torgauban a főtemplomban temették el, s az egyetem rektora tartott fe-
lette gyászbeszédet. Utolsó szavai ezek voltak:" Úgy csüngök az én Uram Jé-
zusomon, ki engem megváltott, mint bojtorján a ruhán. "

500 esztendő eltelte után sok mindent eltakar már a történelem. Mind-
azok alapján viszont, amit olvashatunk róla, elmondhatjuk, hogy a cselek-
vésben volt az erőssége. Luther Mártonnak a Szentírás egyedüli érvényét
hirdető gondolatait elfogadva, ő azt tekintette feladatának, hogy "eszerint
éljen." Ezért mondhatjuk el, hogy a sok-sok kis fáradságos lépéseiből egy
csodálatra méltó an egyenes életút alakult ki.

Szabados Regina

Négyszáz éve született a forradalom
zsenije, Oliver Cromwell .

A történettudomány az angol polgári forradalom győzelmétől számítja
az újkor kezdetét. 1640 tavaszán 1. Károly angol király - 12 év szünet után -
újra összehívta a parlamentet, mivel pénzre és katonákra volt szüksége ah-
hoz, hogy a hitükért és politikai különállásukért fegyvert ragadó skótokat
térdre kényszerítse. Az ezt követő időszak angol történelmének meghatáro-
zó alakja Oliver Cromwell.
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A XVII. század első felében a puritanizmus szónokai Anglia-szerte
azon fáradoztak, hogy tovább folytatódjon az egyház megreformálása, s a
visszalépést a katolicizmus keretei közé örökre lehetetlenné tegyék. A szá-
zad derekára kiéleződött a feudális abszolutizmus és a polgári parlament a-
rizmus közötti konfliktus. A király követőit gavalléroknak, míg a parlament
puritán híveit rövidre vágott hajviseletükről kerekfejűeknek nevezték. A pu-
ritánok követelték, hogy töröljék el az arisztokratákhoz húzó püspökök ha-
talmát, az egyház vezetését választott testületre, a presbiterekre bízzák, va-
lamint jelentős részük szerette volna, ha a kálvinista egyházon kívül minden
más felekezet megszűnik. Ez utóbbi követeléssel nem mindenki értett egyet,
ezért hamar vallási megosztottság lett jellemző a presbiteriánusokra. Vol-
tak, akik az állam és az egyház szétválasztása mellett - a katolikus hit kivé-
telével - teljes vallási türelmet hirdettek, és semmilyen emberi előírást nem
voltak hajlandók elfogadni, mely ellentmond Isten törvényének. Hogy kü-
lönállásukat mégjobban kifejezzék, a "sikerember" Cromwellhez csatlakoz-
tak, és magukat independenseknek (függetlenek) nevezték.

A nemesi származású Oliver Cromwell 400 évvel ezelőtt, 1599. április
25-én, a Cambridge-től északra található kisvárosban, Huntingdonban látta
meg a napvilágot. Élete első negyven évét egy szigorúan kálvinista család te-
hetséges fiaként élte le anélkül, hogy szűkebb hazáján kívül tudomást vettek
volna róla. A feljegyzések szerint az erős fizikumú és intelligens férfiút né-
ha hipochondriás, depressziós csüggedés, máskor ennek éppen az ellenke-
zője, jókedv és tréfálkozás jellemezte. Az 1630-as évek kezdetén sok puri-
tán gondolkodású elvbarátjához hasonlóan még azon törte a fejét: vajon
emigráljen-e Amerikába, vagy ne, hogy ott megszervezzék az e világi Ígéret
Földjét. A forradalmi események kezdetén Cambridge képviselőjeként ke-
rült a "hosszú parlamentbe", ahol az úgynevezett "Gyökér és ág" csoport ve-
zére lett. Ez a képviselő-frakció a püspöki szervezet eltörlését és a király
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pápista követőinek tűzzel-vassal való irtását tűzte ki célul. Közben a király-
hű nemesek, a gavallérok London utcáin véres jeleneteket provokáltak. A
király ezt felhasználva, szerette volna letartóztatni a puritán ellenzék veze-
tőit, ám kudarcot vallott. Sőt a következő napokban szemben találta magát
az időközben fölfegyverzett, paraszto kkal megerősödött londoni néppel.
Ezért 1642. január 10-én elhagyta a fővárost, és Nottinghambe menekült,
azaz Anglia két táborra szakadt, s kitört a polgárháború. A parlament inde-
pendens szárnya Cromwell vezetésével fanatikus, puritán harcosokból álló,
kisnemesi csapatot toborzott. Katonáit, akiket" vasbordájúak"-nak (iron-
side) kezdtek nevezni, vasfegyelem, forradalmi lelkesedés, mély vallásos
meggyőződés és az ellenséggel szembeni kérlelhetetlenség jellemezte. Jól
ismert jelszavuk: "Bízzál Istenben és tartsd szárazon a puskaport!" Serege el-
ső győzelmét Marston Moornál aratta, melynek híre a forradalom alatt
megjelenő újságok és röpiratok segítségével egyszerre híressé tették a min-
denre elszánt hadvezért. Békeidőben Cromwell csapata politikai csendőr-
ségként működött, a háborúban viszont a parlamenti erők legkiválóbb 10-
vasságává vált. 1645 júniusában Nasbeynél végső és döntő csapást mért a ki-
rály seregére. A polgárháború második szakaszában (1645-1649) mutatko-
zott meg igazán Cromwell bámulatos katonai tehetsége. 8000 emberével a
20 000 harcost számláló skót sereget - akik először a parlament, később a
király oldalán küzdöttek - Prestonnál egy zseniális hadmozdulattal bekerí-
tette és felmorzsolta. A foglyokat köztörvényes bűnözőknek minősítvén, ke-
gyetlenül kivégeztette. A győzelmek azonban a presbiteriánusok és inde-
pendensek ellentétét tovább fokozták. Egyre erőteljesebben jelentkezett az
alulról jövő nyomás, melyet a seregének "agitátoraiból" szervezett tanács
(Council of Agitators) révén gyakoroltak rá. Az agitátorok a vallási demok-
rácia mellé politikai egyenjogúságot követeltek, ezért nevezték őket le-
vellereknek (egyenlősítőknek). A levellerek vezetői (pl. Liburne) és az inde-
pendens Nagyok (Cromwell és vezérkara) 1647 őszén Putneyben hetekig vi-
tatkoztak Anglia jövőjéről. Végül a levellerek által balról, a presbiteriánu-
sok által jobbról támadott independens Cromwell, hogy ne kerüljön két tűz
közé összefogott a levellerekkel. Befejezte a csatározást és a győztes "kerek-
fejű hadsereggel" Londonba masírozott (1648. december 2.). Az ötszáz fős
parlamentből, a katonatanács felelősségre vonását követően (Pride's Purge)
dragonyosok által eltávolították a királlyal egyezkedő, s ezért árulónak mi-
nősített presbiteriánus képviselőket. A felsőházat feloszlatták, az alsóház-
ban pedig mindőssze 100 independens képviselő maradt. Így alakult meg a
nevezetes" csonka parlament" (a Rump), mely Angliát köztársasággá nyilvá-
nította. Soraiból államtanács alakult, valamint I. Károly király bűneinek ki-
vizsgálására rendkivüli bíróságot szervezett. "A zsarnokot, a gyilkost és a
haza ellenségét" halálra ítélték, és 1649. január 30-án, nagy nyilvánosság
előtt lefejezték. A "királygyilkos" angol köztársaság ellen szinte egész Euró-
pa megmozdult, s lassan Anglia légüres térbe került. Cromwell azonban
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nem esett kétségbe. Folytatódtak katonai sikerei. Először leszámolt a kato-
likus írek és a hozzájuk menekült angol gavallérokkal. Olyan mészárlást
rendezett a "pápisták" soraiban, hogy Irország lakossága a felére csökkent,
ugyanakkor a sziget nagyobb részét angol telepesek gyarmatává tette. Nem
csoda, hogy az írek számára mindmáig Cromwell neve a leggyűlöletesebb
név. Nem kerülhette el sorsát-Skócia sem, ahol ekkor már az ügyes, ravaszul
taktikázó, és híres kijelentését ("Úriembernek nem való a presbiteri an iz-
mus") megcáfolva, presbiteriánusi hitre tért II. Károly volt a király.
Cromwell jóllehet többször is csatát nyert, a meglapuló Károly minduntalan
kicsúszott a kezéből. E katonai sikerek nyomán jött létre Anglia, Skócia és
Írország - a későbbi Nagy-Britannia - politikai egysége. Az 1651-ben meg-
született hajózási törvény - mely kimondta, hogy Angliába csak angol hajó
szállíthat árut - a "tenger fuvarosait", a hollandokat vette célba. A tengeri
csatákból végül a Robert Blake admirális által irányított angol flotta került
ki győztesnek. A szárazföldi és tengeri sikerek következtében először a své-
dek, majd a franciák is áttörték a cromwelli Anglia körüli láthatatlan falat.
Mindezek hatására Cromwell 1653 decemberétől mint kormányzó (Lord
Protector) saját kezébe vette az ország irányítását. Beköltözött a királyi pa-
lotába és felségnek szólíttatta magát. Az általa gyakorolt, újabb abszolutis-
ta uralom azonban zavarta a demokratikus szokásokhoz ragaszkodó társa-
dalmat. Az iránta érzett ellenszenvet tovább fokozta, hogy az ország rossz
pénzügyi helyzetén az 1. Edward idején elüldözött zsidók visszahívásával
próbált segíteni. Nem véletlen, hogy négy merényletet kíséreltek meg elle-
ne. A népszerűtlen vezérré vált kormányzót végül az ingoványok betegsége,
a malária győzte le 1658. szeptember 3-án, ötvenkilenc éves korában. A res-
tauráció - a királyság visszaállítása - kezdetén holttestét a gavallérok előás-
ták a Westminster-székesegyházból, s fejét kitűzték a London Bridge-re.

Cromwell a világtörténelem egyik legjelentősebb fordulatának vezér-
egyénisége. Egyesek a világ legnagyobb képmutatójának, mások epikus for-
mátumú lelki nagyságnak tartják. A költő kortárs, Milton, Cromwellben
Anglia "nagy emberét" ünnepelte. Velük együtt sokan megsejtették, hogy
valami egészen újért harcolnak, és egy új világ kapuit tárják fel Anglia, sőt
az egész emberiség előtt. Természetesen, akkor még senki sem tudta ponto-
san, hogy milyen is lesz ez az új világ. A feudalizmus, kapitalizmus, vagy for-
radalom még ismeretlen fogalmak a XVII. században. Amikor a feudális ki-
váltságok ellen harcoltak, szemük előtt az őskeresztyén egyenlőség lebegett.
Ellenfeleik viszont a Bibliának azon igeszakaszaira hivatkoztak, melyek sze-
rint engedelmeskedni kell a felsőbbségnek. Az egyház évszázadokon át azt
tanította, hogy a királyok Isten kegyelméből uralkodnak, s aki ellenük lázad,
nemcsak a földön, de a túlvilágon is elnyeri méltó büntetését. Mivel a XVI.
század közepén Angliában végbement reformáció mindössze a pápai fenn-
hatóság elvetésére és a szerzetesrendek feloszlatás ára terjedt ki, a katolikus
egyházszervezet a püspöki nagybirtokokkal fennmaradt. A forradalmi erőt
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képviselő angol kálvinisták ezért a reformáció következetes végrehajtását,
az egyházi hierarchia megszüntetését, az egyházkormányzat választott pres-
biterek kezébe adását, valamint a katolikus szertartások eltörlését követel-
ték. Tény, hogy Cromwell az e célból megindult forradalmat tökéletesen ve-
zette és irányította. Amilyen otthonosan mozgott a vallási ügyekben (részt
vett teológiai vitákban), olyan nehézkesen tájékozódott az elméleti politikai
kérdésekben. Bevezette a vallásszabadságot, ám megakadályozni mégsem
tudta, hogy a George Fox által alapított kvéker szekta tagjait a vidéki béke-
bíróságok ne üldözzék. Hosszú megfontolás, belső vívódások után hozott
meg egy-egy döntést, s aztán azonnal és magabiztosan, olykor vakmerően
cselekedett. Nem egyszer megtörtént, hogy alapvetően fontos kérdésekben
ismételten szembefordult korábbi elképzeléseivel. Emiatt sokan opportu-
nistának bélyegezték. Döntéseit nem önmaga bölcsességének, hanem isteni
sugallatnak tulajdonította, nem titkolta: " ... ki vagyok választva, és a gondvi-
selés bélyege lesz minden tettemen ... " Így nincs mit csodálkoznunk azon, hogy
az angol forradalmárok önmagukat, mint Isten "választott népe" tekintet-
ték, és világmegváltó hivatástudattal rendelkeztek, mely később világuralmi
elképzelésekkel is párosult. Az angol polgári nacionalizmus álmainak betel-
jesedését Cromwell egy angol vezetés alatt álló európai protestáns állam-
szövetség létrejöttében látta. Olykor kérlelhetetlen, kegyetlen diktátor volt,
máskor megkegyelmezett ellenfeleinek. Kálvinista, puritán gondolkodása a
szorgalmas munkát, a belőle fakadó gyűjtést Istennek tetsző cselekedetnek,
s az anyagi sikert a kiválasztottság égi jelének tartotta. Őbenne is jól meg-
fért együtt a vallási buzgóság, az üzletiesség és anyagiasság. Fennmaradt le-
veleiben, beszédeiben a gőgnek és az alázatnak sajátos keverékével találko-
zunk, melyért egykor ugyanúgy, mint ma, sokan képmutatónak tartották.
Magabiztossága és túlzott szerénysége volt az, ami leginkább megragadta
kortársait. Személyiségének e kettősségét mi sem tükrözi jobban, minthogy
a puritán "kerekfejű hadsereg" vezére élete végéig hosszú hajat viselt.

Befejezésül Cromwell utolsó ránk maradt szavaiból idézünk, mely egy
haldokló imája: "Uram, bár én nyomorult és szerencsétlen teremtmény vagyok,
de szövetségben vagyok Veled a kegyelem által. És Hozzád mehetek, Hozzád
akarok menni a Te népedért. Te tettél engem, igen méltatlant, silány eszközzé,
hogy javukra legyek és Tenéked szolgáljak. Uram, akárhogyan is végezzél felő-
lem, velük cselekedjél jól ezután is. Folytasd az őmegszabadításukat és a refor-
máció munkáját, dicsőítsd meg Krisztus nevét a világon. Bocsáss meg azoknak,
akik rá akarnak tapodni egy szegény földi féregre, mert azok is a te néped. És
bocsásd meg e rövid ima balgaságát, Jézus Krisztusért. Ámen. "

Blázy Árpád
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A német klasszika pátriárkája,
J. W. Goethe

"Csak a mesterségével foglalkozzék mindenki
komolyan, minden mást fogjon fel vidáman.
Engem jobban érdekel az a néhány vers, ame-
lyet el kell készítenem, mint azok a sokkal fon-
tosabb dolgok, amelyeket nem áll módomban
befolyásolni, s ha mindenki ugyanezt teszi,
rend lesz mind a városban, mind odahaza. "

(Johann Wolfgang von Goethe)

1749. augusztus 28-án született Johann Wolfgang von Goethe, anémet
klasszika irodalmának legjelentősebb alkotója. Életének közel 83 esztende-
je alatt zajlott le az észak-amerikai függetlenségi háború, két francia forra-
dalom (1789, 1830), Napóleon elbukott az egész Európával szemben viselt
hadjáratokban, megszűnt a Német-Római Birodalom, Lengyelországot fel-
darabolták - hogy csak a legjelentősebb eseményeket említsük. A történe-
lem viharai azonban alig jutottak el a weimari udvarban tevékenykedő köl-
tőóriás jómódú házába.
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Goethe életútját, magánéletét már kortársaitól kezdve mind a mai napig
az egyetemes érdeklődésű, alkotó szellem példájaként említik. A legendák-
kal bőségesen kiegészített életrajzok mögött valóban különleges, de hús-vér
emberi életpálya húzódik meg. Ifjúkoráig Frankfurtban élt, patrícius ősei
házában, majd egy darabig jogot tanult, de jogászi tevékenységét hamar fel-
adta, s a művészetek: a festészet és az irodalom felé fordult az érdeklődése.
Sokáig elhúzódó bizonytalanság után döntött az írói munka mellett. Az
ókori klasszikus művészetről vallott korabeli (sokszor pontatlan és valótlan)
elképzelések a rend iránt amúgy is fogékony Goethét a klasszikus német
irodalom megteremtőinek vezéralakjává formálták. A weimari hercegség-
ben, ahová 1775-ben érkezett meg, 1832-ben bekövetkezett haláláig mint
miniszter és a német irodalom fejedelme élt.

Tartósan nyugodt családi élet sosem vette körül: tragikus sorsú húgá-
hoz fűződö szoros kötelék, életművész anyjával évtizedekre megszakadó
kapcsolat - ez a szülői ház magánya. Ifjúkorától öregségéig számtalan sze-
relmi kalandban és kapcsolatban keresett magának társat, nyughatatlan ter-
mészete miatt azonban sosem talált békét. Igaz ez akkor is, ha - már túl éle-
te delén - 1806-ban elvette Christiane Vulpiust, aki 1816-ban bekövetkezett
haláláig gondoskodott róla, de otthont teremteni ő sem tudott a számára,
mint ahogy az öt gyermeke közül egyedül életben maradt fia, August sem.
Szerelmei, kedvesei mind beépültek legnagyobb műveibe: a Wertherbe, az
Egmontba, a Tassóba, a Wilhelm Meisterbe, a Faustba.

Goethe írói munkássága azonban nemcsak a drámában és a prózairoda-
lomban érte el csúcsát, hanem dalaiban, balladáiban, szerelmi lírájában is.
Nehezen látott a munkához, ősztönző emberi kapcsolatokra volt szüksége.
Ezek közül kiemelkedik termékeny együttműködése Schillerrel, aki élete
utolsó szakaszát szintén Weimarban töltötte. Goethe számára az emberi kö-
zelség, a természet és a környező világ közvetlen tapasztalásai jelentették az
élettel való univerzális kapcsolatot.

Egyéb tevékenysége is tág körre terjed ki. Nemcsak a festészet érdekel-
te, hanem a természettudományok is: állattan, geológia, színtan. Vélemé-
nyét e téren elsősorban az átélt tapasztalat határozta meg, ezért konkrét
eredményei sokszor tévesek, de a "tudósok elkülönült szerzetének", olykor
érdekcsoport jának kritikája a felvilágosodás fénykorában mégis megfonto-
landó. 1776-tóllO éven át a weirnari udvar tevékeny minisztere is volt, 1786
után is viselte a miniszteri címet egészen haláláig, de politikai munkát alig
végzett. Szerzett nemesi címére büszke volt, ahogyan a Napóleontól kapott
Becsületrendre is.

Kortársaival való kapcsolata se enyhített magányán. Nehéz természete
miatt alig volt Schillerhez mérhető munkatársa. Az ifjúkori, polgárpukkasz-
tó baráti és irodalmi közösségek hamar jelentéktelenné váltak Goethe szá-
mára. Kar/August herceg barátságát is gyorsan "kinőtte", Herder, Wieland, a
Humbold-testvérek, Hegei legfeljebb levelezőtársai.
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Goethe a vallás terén korának gyermeke volt. Evangélikusnak keresztel-
ték, de vallását nem gyakorolta. Élete során mégis számos lelkésszel került
kapcsolatba - döntő fordulatot azonban egyik ismeretsége sem hozott. Fia-
tal korában pietista csoportokat látogatott, ezeket azonban túl beszűkültnek
találta. Később többször nevezte magát pogánynak is - a természetben meg-
tapasztalható isteni valóságot vallotta. Jól ismerte Luther bibliafordítását,
elismerőleg nyilatkozott róla irodalmi szempontból. A felvilágosodás korá-
nak befolyása alatt többször emelte ki a reformációnak az egyházi tudatlan-
sággal és a szellemi szolgasággal szembeni fellépését. Goethe vallásos életé-
nek példája azonban mindig - és különösen ma! - érvényes figyelmeztetés:
az egyház felelőssége, hogy akarjon és tudjon megszólítani kortársakat,
merjen belépni az evangéliummal az emberek közé, a társadalomba. A goe-
thei kételkedés becsületessége ma is sokakban az evangélium egyedül gyó-
gyító meghirdetésére vár.

"Amíg megőriz szeretetében, jószívvel van irántam néhány ember, hűséges
hozzám lánykám, él gyermekem, és jól fűt nagy kályhám, addig nincs kívánni-
valóm. " - írta Goethe. Aztán mégis talált valamit ezen túl: " Vajha adná a
sors, hogy a végtelen szeretetű Atya karjaiban megint mindenki egymásra ta-
láljon. "

Korányi András

300 éves a cinkotai evangélikus
egyházközség

Cinkota ma Budapest XVI. kerületének része, minden kétséget kizáró-
an a legrégebbi része. Nevével először Kálti Márk KÉPES KRONlKÁ-jának
85. oldalán találkozunk: Géza és László Árpád-házi hercegek 1074-ben a
Salamonnal vívott mogyoródi csatára készülve" ... tábort bontottak és meg-
szállottak egy helységnél, melynek Scyngata a neve. A két sereg kozt a Mogyo-
ród nevű hegy feküdt". Ezt az adatot hitelesíti az, hogy templomunk 1973-
ban történt régészeti feltárásakor talált kváderkövek 1050 és 1150 közötti
építkezésre utalnak. E kváderköves falak alapját pedig egy még korábban
épült épület (feltehetően ugyancsak templom) falmaradványai képezik. Ez
időtől kezdve Cinkota lakott helyként szerepel. Birtoklásáért századokon
keresztül harcok folytak, peres eljárások, birtokháborítások és birtoklásban
megerősítő királyi és pápai döntések születtek.
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Az 1241-42-es tatárjárás idején a templomot és falut feldúlták a tatá-
rok, az elmenekülni nem tudókat kardélre hányták.

A tatárjárás után lY. Béla király sok más királyi birtokkal együtt
Cinkotát a Nyulak szigetén (ma Margit-sziget) lévő apácazárdának adomá-
nyozza. A visszatért lakosság újra felépítette szegényes otthonát és a rom-
má lett templomot is használhatóvá tették. Majd később (legkésőbb a xv.
század elején) megnagyobbították a templomot és tornyot is építettek hoz-
zá. Kb. 1 méter vastag védőfal is épült a templom körül. Szükség is volt er-
re, mert a falu a pest-hatvani országút közelében volt, s gyakran volt kitéve
kóborló katonák támadásainak. A fosztogatások, hadisarcok napirenden
voltak, s a falu lakói a falak mögé menekülve védhették magukat.

Cinkota 1541-ig maradt az apácák birtoka, noha a birtokjogot sokszor
csak perek útján tudták érvényesíteni.

Cinkota nyomorúsága tovább nőtt a török hódoltság ideje alatt. Kétfe-
lé adózott: a budai pasának és a jogukhoz ragaszkodó földesúri családok-
nak. Ez utóbbiak váltották egymást a birtokperek döntései szerint egészen
addig, amíg Beniczky Ferenc váci kapitány 1635-ben meg nem kapja birtoká-
ul a királytól. Ebben az időszakban református magyarok lakják a falut. A
török idők vége felé egyre inkább elnéptelenedik Cinkota, mert lakói az ál-
landó zaklatás miatt szétszéledtek az országban. Az ország falvainak össze-
írásában 1690-ben elhagyott helyként szerepel, öt évvel később pedig már
meg sem említi a névtár.

1699-ben Beniczky Tamás, a falu földesura - akinek a Felvidéken is vol-
tak birtokai, felküldte ügyészét, Kovács Mártont micsinyei (Zólyom várme-
gye) birtokára azzal a megbízással, hogy onnan hozzon telepeseket elha-
gyott, elpusztult faluja lakosságának pótlására. Nagyon előnyös feltételeket
kínált: 3 rajnai forint illeték lefizetése mellett 27 hold földet, 8 szekér szé-
nát termő rétet, házhelyet és szőlő termesztésére alkalmas területet csalá-
donként, valamint biztosította a falu jegyzőjének. tanítójának és papjának
földjavadalmát, a községháza, iskola és paplak felépítésére alkalmas telket,
és megengedte, hogy "a régi református templom romjain, illetve alapjain"
templomukat felépítsék és evangélikus hitükben megmaradhassanak - há-
borítatlanul!

24 család települt át Micsinyéről Cinkotára. Írott szerződés biztosítot-
ta mind az anyagi feltételeket, mind a szabad vallásgyakorlatot. Azonnal
hozzákezdenek az építéshez. Felépül a szerény paplak is, amelynek egyik
szobájában tartják az istentiszteleteket mindaddig, amíg a templomot hasz-
nálhatóvá nem teszik.

A templom használhatóvá tételére 1708-9-ben került sor, amikor a
helyreállított falakra ideiglenes mennyezetet tettek és nádtetővel fedték be
az épületet. A gyülekezet életének első 25 esztendejéből nem maradt fenn
írásos emlék. Az ez idő alatt szolgáló lelkészek: Martini Sámuel, Claudiny
Frigyes és Valentiny Illés nem vezettek anyakönyveket. Az első anyakönyvet
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1725-benApostoliAndrás indítja el. Ő az, aki az anyakönyv elején visszaem-
lékezésként nagyon értékes adatokat ír le erről a kezdeti időszakról.
Cinkotára kerülve, mintegy 500-600 lélekből álló gyülekezetet talált itt.
Ugyanakkor Cinkota az egész környék lelki központja is lett, hiszen ide jár-
tak istentiszteletre Csomád, Fót, Rákospalota, Csömör, Csiktarcsa (ma
Nagytarcsa), Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, Mogyoród, Pest evangélikusai.
Apostoli András lelkészsége alatt sok jelentős esemény történt. 1725-ben
boltíves mennyezetet kapott a templom. 1726-ban kívül-belül tatarozták és
zsindelyfedéssellátták el. 1729-ben új oltárt kapott, 1738-ban pedig öt vál-
tozatú orgona került a templomba. 1734-38-ig megnagyobbították a papla-
kot és az iskolát.

Komoly megpróbáltatást jelentett az 1739. évi pestisjárvány.
Nagytarcsa, Csömör, Keresztúr lakossága csaknem teljesen kipusztult a jár-
vány következtében. Cinkotán mindössze 2 ember halt meg pestis gyanújá-
val. Ez annak volt köszönhető, hogy a falu vezetőinek tanácsára heteken ke-
resztül vasvillás férfiak képeztek kordont a falu körül. A lelkész sem mehe-
tett a fertőzött falvakba.

1774 elején Schingler János lelkészsége idején a gyülekezet engedélyért
folyamodott a templom kibővítésére. 1774. május 20-án a Hely tartó tanács
által kiküldött bizottság vizsgálta meg a templom állapotát, látogatottságát,
befogadóképességét. Ekkor 710 evangélikus élt Cinkotán. A már felsorolt
falvak rendszeresen ide járó evangélikusaival együtt a lélekszám elérte a két-
ezret. A bizottság jelentése alapján az uralkodó 1775. április 15-én megad-
ta az engedélyt és leküldte a vármegyéhez: 1775. június 17-én Csabai Lász-
ló alszolgabíró és Iványi László királyi biztos kihirdették az engedélyt
Cinkota evangélikus népének. Még aznap kitűzték a korábban elkészített
tervek alapján az új, kereszt alaprajzú templom helyét, "minekutána a régi
templom szentélyét lebontották" és elkezdték az alapokat kiásni. Június 30-
án kezdték építeni az alapokat. A falak még ebben az évben 4 öl magassá-
gig elkészültek. Télire befedték, majd tavasszal folytatták a munkát, 1776
augusztusára elkészült a templom! Jung József volt az építőmester, Hacker
Adám pedig az ácsmester. A bővítménybe 126000 tégla 1423 nr' kő és 55,5
nr' mész épült bele. ,,A szükséges napszámon, fuvarokon és ajándékba kapott
anyagokon kívül 4000,- rajnai forintba került': s ez az összeg csak adakozás-
ból folyt be.

N agy gondot fordított a gyülekezet kezdettől fogva temploma berende-
zésére, szépítésére. 1709-től napjainkig 13 harangot öntettek a hívek. Há-
rom orgona készült, valamint a harmadiknak egy bővített változata, a jelen-
legi. 1891-ben készült a második - jelenleg is meglévő - oltár, szószék, vala-
mint a márvány keresztelőkő. Lehetne még sorolni sok mindent.

Kiváló lelkészei voltak e 300 évben a gyülekezetnek. A már említett el-
ső három lelkész egyben az iskolai oktatás feladatát is ellátta. Rajtuk kívül
néhányat sorol ok fel: Apostoli András, a szervező, későbbi esperes; Schingler
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János, a templomépítő; Wallaszky Pál, az első magyar irodalomtörténet író-
ja, Ioseffy Pál a későbbi tiszolci püspök; Petényi Salamon János, a magyar tu-
dományos madártan megalapítója; Jakubovits Pál agenda-író; Melna Mihály,
az 1848-as idők hazafias magatartású lelkésze.

A cinkotai gyülekezet hűséges édesanyja volt a környező gyülekeze-
teknek egészen önállósulásukig.

Pest evangélikussága 1787-ig tekinthette lelki otthonának a cinkotai
templomot. Rákoskeresztúr 1817-ben, Rákospalota 1871"ben, Csömör
1916-ban, Nagytarcsa 1935-ben, Rákosszentmihály-Sashalom 1942-ben lett
önálló egyházközség. (Ez utóbbit úgy is segítette az anyagyülekezet, hogy az
újonnan felépült rákosszentmihályi templomnak ajándékozta egyik harang-
ját.)

Ma a cinkotai gyülekezethez a XVI. kerület két települése tartozik:
Mátyásföld egy kicsiny, de nagyon szép templommal, és Árpádföld mint
szórvány.

300 esztendő. Sok küzdelemről, nehézségről, de Isten gazdagon kiára-
dó irgalmáról tanúskodó három évszázad.

Legyen Istené a dicséret, dicsőség és hálaadás nemzedékről nemze-
dékre!

Blatniczky János

200 évvel ezelott született
Petényi Salamon János

"Mily csodálatosak a Te műveid, ó Uram ... !"

A cinkotai parókia falán szerény márványtábla őrzi Petényi Salamon
Jánosnak, a magyar tudományos madártan megalapítójának emlékezetét.
Egész élete alázatos vallomás volt a természet Uráról és keze alkotásáról: a
természet csodálatos világáról. Találóan foglalja össze élete útját, s egyben
tudóssorsának tragédiáját Székács József, akkori pesti lelkész, a későbbi szu-
perintendens Petényi síremlékére írt sírfelirata:
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,,A Kijelentésnek volt, s a természet Urának
Párosan hű s avatott papja, barátja, míg élt;
Annak adá tavaszát és nyert érette szerencsét.
Élte nyarát ennek, s nyerte a nélkülözést;
Áldozatul annak bemutatta imáit, emennek
Oltárára jutott ő maga áldozatul"

Kettőszáz évvel ezelőtt, 1799. július 30-án született Abel-lehotán (ma
Abelova), egy kicsi felvidéki faluban, ahol édesapja evangélikus egyházunk
lelkésze, falujának orvosa, népének mindenben tanítója volt. Salamon Já-
nos már gyermekként rendkívüli érdeklődést tanúsított a természet csodá-
latos világa iránt. Különösen a madárvilág érdekelte és már losonci és besz-
tercebányai diákként képes volt éjszakáit feláldozni azért, hogy megfigyelje
a környező erdők madarainak életét: fészekrakásukat, tojásaikat, költési
szokásaikat, vándorlásukat, sokszínű hangjukat. Később, mint selmecbányai
diák, kis baráti kört gyűjtött maga köré. Egy alkalommal velük együtt ott
hagyva a diák-majális lármás mulatságát, madarak megfigyelésével töltötték
az egész éjszakát. Amikor felelősségre vonták őket, a szabad kutatás jogára
hivatkozva védte meg magát és társait. Tanárai később - felismerve tehetsé-
gét - elősegítették fejlődését. A gimnázium elvégzése után Bécsbe került,
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ahol teológiát tanult, azzal a reménységgel szívében, hogy majd lelkészként
is szabadon foglalkozhat kedvtelésévei, a madárvilág, állatvilág titkainak
kutatásával és megismerésével.

Életpályájára döntő hatással volt Naumannal és az idősebb Brehmmel
kötött barátsága, akik mindketten koruk kimagasló természetbúvárai vol-
tak. A velük való levelezés mindig bátorítást, elismerést és segítséget jelen-
tett számára.

1826-ban hívta el őt pásztorául a Cinkotai Evangélikus Gyülekezet
Földváry Miklós egyházmegyei felügyelő javaslatára. Petényi az addig fel-
ajánlott lelkészi állásokat visszautasította. Életrajzírói szerint a cinkotai lel-
kipásztori hivatalt azért vállalta el, mert a Nemzeti Múzeum közelében Ie-
hetett, anyagilag biztosítottnak tudhatta magát, és remélte, hogy elég ideje
marad kutatásait is folytatni.

Ez utóbbiban azonban csalódott. Ebben az időben ugyanis a cinkotai
egyházközséghez tartoztak Nagytarcsa, Csömör, Rákoskeresztúr, Rákospa-
lota már akkor is népes filiái, s a lelkész örülhetett, ha minden egyházi kö-
telességének meg tudott felelni. Petényi pedig - amint tudományos kutatói
munkáját -lelkészi feladatait is teljes szívvel és hűséggel végezte hét eszten-
dőn keresztül Cinkotán. Erről tanúskodnak az egyházközségi jegyzőköny-
vek, utódainak reá vonatkozó feljegyzései, és a püspöklátogatási jegyző-
könyvek papi szolgálatát és tudományos munkáját egyaránt elismerő meg-
állapításai. Az igazságkeresés és hűség mintaképe volt. Jellemes, bátor em-
ber, akit nem lehetett megfélemlíteni. Közgyűlésen felelősségre vonta a ré-
gi gondnokokat és lemondásukat követelte, mert a templomi perselyt dézs-
málták. A földesúr védelmébe vette őket, s Pe,!ényit is megfenyegette: nem
fog tudni éjjel aludni, mert házát felgyújtják. O bátran felelte: "En csak azt
teszem, amit tennem szent hivatalom és lelkiismeretem ajánl, s épp ezért, mint
eddig, ezentúl is nyugodtan fogok aludni. Csak tekintetességed, ki szentségtörő
rablókat pártol, ügyeljen maga-magára, hogyan fog aludni!"

Lelkészi munkája mellett alig talált időt tudományos kutatásokra, és a
környék sem volt alkalmas madártani megfigyelésekre. "Fa nélküli homok-
pusztaság vala e vidék azon időben" - írja Cinkota kömyékéről. De itt is fá-
radhatatlanul járja a környéket, gyűjt, madarakat törn. A Nemzeti Múzeum
állat- és madártárát Cinkotáról való távozásakor 600 darabot meghaladó sa-
ját gyűjteményével gazdagítja. Megfigyeléseit páratlanul szép, csiszolt nyel-
ven írja le és megmaradt írásai ma is felülmúlhatatlan értékei a magyar tu-
dományos madártannak.

Hétesztendei cinkotai szolgálata után, 1833 tavaszán döntő elhatározá-
sra jut. Mint maga írja: " ... lelkészi jellegem megtartása mellett saját költsé-
gemre folytatom megkezdett kutatásaimat, ameddig keservesen megtakarított
pénzem futja majd." Az első tudós, aki a biztos egzisztenciát feladva, azt bi-
zonytalan jövővel cseréli föl. "Példát akar adni bátortalan földijeinek, ho-
gyan kell állhatatosnak és önzetlennek lenni, ha a közjó úgy kívánja."
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Gyülekezetétől nyomtatásban és magyar fordításban is megjelent egy-
házi beszédben búcsúzik el 1833. május 19-én, hogy ettől kezdve a magyar
tudományos életnek legyen alázatosan szolgáló, életét is feláldozó "papja".
Búcsúbeszéde bizonyítéka annak, hogy elhatározását nem a hívek meg nem
értése, vagy talán ellenséges magatartása, nem is evangéliumi hitének
erőtlenedése befolyásolta, hanem egyedül tudásszomja és a magyar tudo-
mányos természetkutatás iránt érzett felelősségtudata.

"Elhatároztam, hogy Isten szavának engedek: Isten, haza és népem hívó
szavára a Mindenható nevében és az Ő szent segedelmével indulok hát az én
szeretett új hivatásom elé, hogy a Teremtőnek csodáit, tetteit szemléljem, megis-
merjem, és hirdessem ... Nem szűnök meg soha Isten igéjéne/c hirdetője lenni,
sőt annál jobban igyekszem majd, hogy új hivatásomban Isten hatalmának,
bölcsességének, jóságának, szavának, igazságának, titkainak... dicsőségének
igaz hirdetője legyek. "

Huszonkét éven át fáradtságot nem ismerve, szegénységgel küzdve,
meg nem értéssel és visszahúzó maradi tudálékossággal találkozva, életét ál-
dozza, hogy a magyar tudományos életet gazdagíthassa népe javára. Mind-
halálig hűséggel tartja meg ígéretét. Valóban a természet Urának és a ter-
mészetnek volt párosan hű és avatott papja, barátja, míg élt.

1855-ben bekövetkezett halálakor a Magyar Tudományos Akadémia
gyűlé sén - amelynek 1846 óta tagja volt - Toldy Ferenc tartotta a búcsúbe-
szédet, amelyben papi szolgálatának hűségét és kimagasló, úttörő tudomá-
nyos munkásságát egyaránt méltatta. A Magyar Ornithologiai Társaság
székházafalán domborművel áldozott emlékének, és emléktábla jelöli a
cinkotai paplakot is, de élete nagy munkája: a "Magyarországon fellelhető
madarak rendszerezett ismertetése" a Kubinyi-féle hagyatékkal "font szám-
ra adattak el".

A domborművet elvitte a háború vihara, a kerepesi temetőben lévő sír-
emléke nyomtalanul eltűnt. Csak a szerény cinkotai emléktábla hirdeti to-
vábbra is az utókornak, hogy Isten szolgálata és a magyar nép szolgálata
nagyjaink életében mindig elválaszthatatlanul egy volt és az is marad!

Néhai Blatniczky Jenő

61



A 75 éves Fébé Diakonissza Egyesület

Ha ma egy evangélikus találkozik a diakonisszákkal, talán nincs is tisz-
tában azzal, kik ezek és mit is tesznek az egyházban: nem elavult közösségi
forma ez? Az evangélikus hitvallásosságtól idegen a szerzetesi életforma.
De nézzük meg, miért is volt és van ma szükség diakonisszákra?

A kiindulópont a Jézus Krisztus kegyelmét elnyert hála. Ez indítja a dia-
konisszát, hogy kizárólagosan teljes életükkel az evangélium ügyét szolgál-
ják önként, szabad döntés alapján. A diakonisszaélet tartalma: tenni máso-
kért, nem az üdvösség elnyeréséért, hanem hálából.

Ez volt a célja 75 évvel ezelőtt annak a kis maroknyi, 20-2~ tagból álló
csoportnak, akik Raffay Sándor püspök úrtól a diakonissza anyaház megin-,
dulásának engedélyét kérte. Pauer Inna - volt asszuáni misszionáriusnő -
vezetésével 1924 decemberében meg is alakult a Fébé Nőegylet. Első lel-
késze Gáncs Aladár székesfehérvári lelkész lett. A fészek Piliscsabán volt,
Pauer Irma saját örökségül kapott telkén. A házakat bibliai névvel látták el.
Béthelen kívül Emmaus, Gileád, Siló nevet kaptak az épületek. A diako-
nissza testvérek házimunkán kívül festéssel, raffiamunkával, kézimunkával,
kertészkedéssel foglalatoskodtak és egészségügyi foglalkozásokat is tartot-
tak. Bejártak Budapestre bibliaórákat, leányórákat tartani. Egy kézi nyom-
dagép is működött, a Fénysugár lapot készítették. Konferenciára készültek:
a távoli vidéki városban élő ismerősöket hívták meg. Megindult a munka a
Telepi utcai városi kórházban is, 2 évre szerződtek, több testvér költözött
oda. Nyíregyházán Élimben, a Nyomorék Gyermekotthonban is több test-
vér szolgált 15-20 gyermek körül. Milyen nagy kiterjedésű volt már kezdet-
ben, az első 3-4 évben ez a kör! A 22 testvérhez egyre többen jelentkeztek.
Kicsiny lett a fészek. 1928-ban fordulópont következett be, sürgős volt új
anyaházról gondoskodni. Emellett előkerült a saját kórház terve is. Hűvös-
völgyben, az erdő szélén, egy régi csárda-épületet félig felhúzva és félbe-
hagyva 53 ezer pengőért, hitelre vásároltak meg. Hamarosan a Hidegkúti
úton egy penziót vásárolt Pauer Irma. Az átalakítást megkezdték, de ezt
Pauer Irma már nem érhette meg: 1929-ben az Úr hazaszólította.

Utána Trauschenfels Elza lett a főnökasszony. Majd nemsokára lelkész-
változás is történt. Zulauf Henrik, volt kalaznói lelkész vezette a Fébé Dia-
konissza anyaházat és Egyletet 1931-től a feloszlatásig. A kis házinyomda
helyett már Budapesten, a Damjanich utcában működött a nyomda 1930
óta. A fővárosban 3 papír- és könyvkereskedés működött, azon kívül Nyír-
egyházán, Albertiben és Kiskőrösön szolgálta az iratterjesztésen kívül az
evangélikus iskolák növendékeit. A diakonissza testvéreket lelkileg és anya-
giakkal segítette a Fébé-tagok nagy csoportja. A Fébé 1934-ben a Dél-euró-
pai Diakónia Szervezet egyik tagja lett. A hétközi bibliaórákat és leányórá-
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kat a József utca egyik bérházának emeletén tartották. Itt az egész emelet
internátusul szolgált. A testvérek száma is egyre nőtt. 1936-ban február 9-én
özönlött a nép a Deák téri templomba. Színültig megtelt a templom, oldalt
is álltak az emberek, amikor Raffay Sándor püspök és Zulauf Henrik veze-
tésével15 fekete ruhás, fehér fejkötős testvér felszentelésre bevonult. Jézus
hívó szavára felelték: Uram, én követlek Téged, ahová mégy (Lk 9,57).

Az eredetileg Nőegyletnek indult egyesülés megkapta az Egyesület ne-
vet. A gyülekezetek lelkészei a sokszor erőn felüli munkáikhoz kértek test-
véreket a szolgálathoz. -

1938 újra szomorúságot hozott Trauschenfels Elza elvesztéséveI. "Hű-
séges, szeretetben kifogyhatatlan, gyermeki hitben nagy volt - szólt róla a teme-
tésen Raffay Sándor. De az idő nem állt meg: dr. Farkas Máriát választották
meg új főnökasszonynak. 1940-ben bővíteni kellett az anyaházat. Ekkor 135
testvér volt különböző helyen 47 községben, 93 munkahelyen. 1944-ben, a
nehéz napokban is helyt álltak a testvérek. A Jó Pásztor Otthonban sok zsi-
dószármazású és árva gyermek mellett voltak. A Margit kórházban dolgo-
zók pedig a Balaton mellé lettek kitelepítve. A népfőiskola is folytatta mun-
káját a zivataros időkben. A háború után 7 hónapon keresztül 120 gyermek
részére külföldi segély szétosztását bonyolították le.

1945-ben ismét ünnep: 34 testvér nyert felszentelést. Felcsendült az
ének: "A legnagyobb Királynak szavát hallottam én." Ekkor már 163 testvér
volt.

A hivatalos Egyházhoz való szorosabb kapcsolat előmozdítása végett
1948-ban célvagyonként, minden más vagyontól teljesen elkülönítve, a Fébé
vagyonát átadta az Egyháznak. Ez a 16 nagy objectum a maga egészében a
Fébé diakóniát szolgáló vagyon maradt. A saját kórház mindig szívügye volt
a Fébének. Ezt segítette elő Ordass püspök Amerikából hozott adománya.
348 665 Ft-ot fizetett ki a Belveder épület megvásárlásakor, azonban az
épületet átvenni az akkori kormány nem tette lehetővé. Pedig már az egyik
helységben ott raktározták a jövendő kórház felszerelését és ágyait. A
Belvedert - a mai püspöki épületet - 1950-ig, az államosításig a hozzátarto-
zó életjáradék, a Fébé költségei terhelték.

Az evangélizáció munkájába is bekapcsolódott a Fébé. A konferenciák
is népesek voltak. - Felhők is képződtek, amelyek előrevetették árnyékukat:
intézményeket átszerveztetett az egyetemes felügyelő és leépíttetett. 1950
tavaszán a lelkészt nyugdíjba-menésre szólították fel, majd ezt az ügyet fel-
függesztették. Még 1950. novemberben 53 testvért szentel fel Zulauf Hen-
rik lelkész a félkész templomban. 1951-ben meglepetésszerűen jött a leirat
az anyaház megszüntetéséről. 195 testvérnek lakásról, munkahelyről kellett
gondoskodni. A legidősebb 14 testvér Silóban maradhatott 3 fiatal testvér
gondoskodásával, autonóm ellátással. Ezzel befejeződött az emberi törté-
net, de Isten tovább engedte folytatni a Fébé történetét. A testvérek kapcso-
latban álltak egymással, tudtak egymásról és imádkoztak. Nehéz idők vol-
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tak, de akik Őreá bízták életüket, nem szégyenültek meg. 1989 végén az új-
rakezdés gondolata testet öltött. Újra lendületet vett a munka, félretéve
minden akadályt (a megöregedést is beleértve), sok külföldi segítséggel.
Túrmezei Erzsébet lett a főnöknő és Madocsai Miklós a lelkész-vezető. A fia-
taloknak lakásul szánt Maros utcai otthon után 1995-ben nagy anyagi áldo-
zat mellett április 2-án szentelte fel az új anyaházat Szebik Imre püspök, a
régi Penzió épület helyén. Azóta be is népesült, 16-an kaphattak itt megfe-
lelő lakást, köztük 3 új, fiatal testvér, akik közül 1997-ben az egyik már fel-
szentelésben is részesült. Most még 34 testvér él az országban, többen öreg-
otthonban. Aktív egyházi szolgálatban már csak 4-5 testvér áll. 1996 októbe-
rétől több mint egy évet tölthetett közöttünk Bad Kreuznachból a főnök-
asszony, aki minden tekintetben sokat segített, a teljes felszerelés, berende-
zés az ő ajándéka. .

Ma a Mátrában, Bagolyirtáson, a régi helyén, egy szép, modern üdülő-
telepi kápolnája van a Fébének. 1994-ben szentelte fel Szebik Imre püspök.
Azóta minden évben sokan keresik fel üdülésre ehelyet és benne az isten-
tiszteletet is.

Silóban 1992 nyarán megkezdődött a munka dr. Gadó Pál vezetésével
felnőtt mozgássérült fiatal emberek számára. Igen modern speciális eszkö-
zökkel ellátott lakóházak nőttek ki, megkönnyítve a mindennapi életet szá-
mukra.

1998 decemberében ünnepli a Fébé 75 éves jubileumát. Hogy a jövő
hogyan alakul, nem tudhat juk. De abban biztosak vagyunk, Jézus Krisztus
nem hagyja el egyházát, az ő gyermekeit.

Taschner Erzsébet

20 éves az Evangélikus Országos
Múzeum

A gyökerek fontosak a természet, a nemzet és az egyház életében is. A
múlt ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni. A gyökértelen, csak egyéni él-
ményeken, újszerű lelki kísérleteken alapuló hit könnyen elbizonytalanodik
és sodródik egyik divatos áramlattól a másikig.

Evangélikus gyülekezeteinkben is megindult a múlt kutatása. Egyre
több lelkész foglalkozik a gyülekezettörténet megírásával, a gyökerek ápo-
lásával. Nekünk evangélikusoknak az evangélium és a kultúra megőrzéséért
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folytatott küzdelemben gazdag történelmi múltunk van. Sokat adtunk ma-
gyar népünknek is az elmúlt századokban.

Az Evangélikus Országos Múzeum ebből a gondolatból született: jó
lenne bemutatni történelmi örökségünket, hogy kicsinységünk ellenére az
ősök küzdelme láttán megerősítsük az identitástudatot híveinkben és hogy
kilépjünk a világ elé. A lutheri reformáció magyarországi megindulása 450.
évfordulója alkalmával realizálódott ez a gondolat.

Az álom régóta ott élt Fabiny Tibor történész, teológiai tanár lelkében,
míg végül megkapta a megbízatást a múzeum létrehozására. 1973-ban kezd-
te el az egyházi értékek országos felmérését, felleltározását. Néhány teoló-
gushallgató kíséretében kisbusszal éveken át járta az országot, és gyüleke-
zetről gyülekezetre mérte fel az anyagot. Az álom valóság lett.

A múzeum a Deák téri egyházi épület utcai frontján, a Munkásőrség
ruharaktára helyén kapott helyiséget a kiállítás kialakítására. Havasy Pál
építészmérnök és Péter Márta művészettörténész mint szakértők segítettek
a kiállító terem kialakításában és a berendezésben. Az anyagi támogatást a
Művelődési Minisztérium biztosította. 1979. július 27-én szép ünnepség ke-
retében nyílt meg az Evangélikus Országos Múzeum. Tudomásunk szerint
országos egyházi múzeumként egyedülálló volt ez a kezdeményezés, mivel
külföldön is inkább egyházi szakmúzeumok működnek.

Három teremben ismerhetik meg a látogatók egyházunk múltját gaz-
dag tárgyi és képanyag kíséretében. Három nyelven szakszerű vezetésben is
részesülnek. Az állandó kiállítás összefoglaló címe: "Evangélikusság a ma-
gyar kultúrában".

Meglehetősen kis helyiség szolgál az időszaki kiállítások megrendezésé-
re. 20 év alatt a következő témákat dolgozta fel és illusztrálta a múzeum az
időszaki kiállításokon: 450 éves az Ágostai Hitvallás; Liturgikus művészet: ke-
resztelési és úrvacsorai edények; Új szerzemények: Petőfi-, Kossuth-, Deák-
relikviák; Magyarországi evangélikus énekeskönyvek; Raffay Sándor temp-
lomépítő munkássága; Sztehló Gábor-emlékkiállítás; Bornernisza Péter em-
lékezete; Kalchbrenner Károly-emlékkiállítás; Eperjesi vértanúk emlékezete;
Karácsonyi bélyegkiállítás (Kiss János kapolcsi lelkész gyűjteményéből); Kapi
Béla-emlékkiállítás; Történelmi bélyegkiállítás; 200 éves a Pesti Egyház;
Éremkiállítás; Tűfestések Vida Vilmától; Bibliafordítók; Tisztelgés a Vizsolyi
Biblia előtt; Reményik Sándor-kiállítás; Magyarországi Evangélikus Zsina-
tok; Erdélyi fotókiállítás; Urbán Ernő-emlékiállítás; Kossuth Lajos emlékeze-
te; Schweitzer Albert-kiállítás; Levelezőlap-kiállítás Luther Mártonról;
Keken András emlékezete; Thököly Imre emlékezete. Összesen 26 kiállítás!

Jelenleg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot követő megtor-
lás idején több börtönben szenvedett evangélikus rabra emlékezünk, az idő-
szaki kiállításon, valamint egy külön tárlót szentelünk a Pákh család részé-
re. Ha a múzeum bövítése lehetővé teszi, nagyobb szabású Ordass-
emlékkiállítást is szervezünk.
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Kinczler Irén

A múzeum a külföldön élő Pákh és Schranz családok jóvoltából felújí-
tásra került. Több műtárgyat restauráltathattunk. Látogatóink száma eddig
140000 volt bel- és külföldről.

Isten áldja meg ennek a múlt gyökereit bemutató intézménynek a to-
vábbi életét, hogy az ide belépőknek segítséget nyújtson a hitben való meg-
erősödésben, a tisztánlátásban, az őszintébb kapcsolatok kialakításában az
ökuménén belül, valamint a megbékélés keresésében.

Nyolcéves felnőtt

Negyven sor az Evangélium Színházról

Az ember életében nyolc esztendő még mindennek a kezdete, a gye-
rekkor. Csupa ígéret, de csupán csak ígéret. Egy színház életében azonban
ennél sokkal több. Jóindulat sem szükséges hozzá, hogy a mi nyolcéves szín-
házunkat felnőttnek tekintsük.

A mi színházunk, az Evangélium Színház 1998. október 30-án ünnepel-
te nyolcadik születésnapját. Névadója, szülőapja és eddigi felnevelője Udva-
ros Béla rendező. Ő kezdeményezte annak idején, hogy a Magyar Protestáns
Közművelődési Egyesület illessze egyesületi munkájába egy-egy színházi
előadás erkölcsi és - amennyire erejéből telik - szerény anyagi támogatását.
Sokszor elmondtuk már, hogy az egyesület akkori vezetői, elsősorban
Szentágothai János és ifj. Bartók Béla milyen lelkesen támogatták a tervet, s
azt is, hogy az első előadásra éppen a szomorú emlékű taxisblokád első nap-
ján -1990. október 26-án - került sor. Lessing Bölcs Náthánjának előadása
program volt és hitvallás. Igaz, a megbénított városból csak mintegy két tu-
cat hívünk tudott elvergődni az előadás ra, de akik jelen voltak, érezhették,
hogy az Evangélium Színház Lessing darabjával a politikai zűrzavar ellené-
ben a művészet mellett tette le szavazatát. A megbékélés, a szeretet és a mű-
vészi igényesség jegyében. (Az oratorikus előadást - ahogy a többit is - Ud-
varos Béla rendezte, s a főbb szerepeket Bitskey Tibor, Sunyovszky Szilvia,
Darvas Iván, Fehér Anna, Vénezei Véra, Safranek Károly, Pathó István, Pataky
Jenő és Bánffy György játszotta. Közülük többen az Evangélium Színház mű-
helyének állandó tagjai lettek.)

A nehéz kezdethez nem volt méltatlan a folytatás. Elég a darabok CÍ-
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1995: A kassai polgárok

1996: Zárótabló
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mét és szerző it felsorolnunk, hogy láthassuk, mire vállalkozott a színház: Ta-
mási Áron (Hegyi patak), Németh László (A két Bolyai), Thorton Wilder
(Hajszál híján), majd újra Tamási Áron (Vitéz lélek), Kovách Aladár (Téli
zsoltár), Márai Sándor (A kassai polgárok). Kilencvennégy után anyagi
gondjaink egyre növekedtek, s hiába volt a református, az evangélikus és az
unitárius egyház támogatása, a szép sorozat megszakad, ha a lassanként már
színházzá kovácsolódott együttes nem vállalja a gázsik kifizetése nélkül,
"szolgálatként" az amúgy is kevés díszletet kívánó A mi kis városunk
(Thorton Wilder) előadását.

Az Evangélium Színház a legnehezebb körülmények közt is hű maradt
nevéhez, s a művészi szó, egyáltalán a művészet erejében bízva az "evangé-
liumot", az "örömhírt" hirdette. Időközben az alapítványi keretek közt mű-
ködő színház .védnökei" közé lépett a Magyarok Világszövetsége is. Ez an-
nál inkább természetes volt, mert az Evangélium Színház addig is boldogan
teljesített kötelességének tekintette, hogy a tiszta szó és igaz gondolat vi-
gasztaló üzenetét a határokon túl élő erdélyi, kárpátaljai, felvidéki magyar-
ságnak is elvigye. Az út további jelentős állomásai voltak a magyar történe-
lem két nagy eseményét ünneplő színházi bemutatók. A honfoglalás 1100.
évfordulójára Sík Sándor István király című drámájával emlékeztünk, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára pedig Illyés

1997: A különc
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Gyula Teleki Lászlót középpontba állító A különc című drámáját mutattuk
be. 1998-ban Németh László: Galilei című drámáját vittük színre.

Nyolc év, tíz bemutató, száznál több előadás, a lassanként szinte már
társulattá szerveződő színészek önfeláldozó munkája - ez a mi felnőtté vált
Evangélium Színházunk története. Éltetőnk a művészet erejébe vetett hit,
annak reménye, hogy a három protestáns egyház mellett a jövőben a műve-
lődés hivatalos őrei ismét támogatják törekvéseinket. Legfőbb fenntartónk
és bizodalmunk természetesen a mellettünk eddig is hűségesen kitartó kö-
zönség.

A mi színházunk, írtam le többször is. De vajon tudják-e mindazok,
akik valóban magukénak tekinthetnék az Evangélium Színházat, hogy az
övéké is vagyunk? Hogy nekik is, értük is játszik az Evangélium Színház.
Hogy őket is várjuk, hogy nekik is elmondhassuk az örömhírt.

Albert Gábor
A Magyar Protestáns Közművelődési

Egyesület mb. elnöke

Gyenesi pillanatok

1980-bim fordulat állt be az ifjúsági misszióban. Hosszú idő után elő-
ször hívták össze a fiatalokat Gyenesdiásra, a Balaton partjára, országos if-
júsági konferenciára. Legalizálódott a "Mókus őrs". (Így neveztük
magunkat az addigi kirándulásainkon.) Izgalmas politikai és egyházpolitikai
idők voltak ezek.

Hosszas egyeztetés után lett a tervezett egy konferenciából már az eíső
évben három, ahol nem lehetett még "akárki" a vezető. Még a helyszín sem
volt teljesen fogadóképes. Talán még emlékeznek az akkori résztvevők a
bontási, takarítási munkákra!

Teltek az évek ... A túljelentkezések miatt szükség volt arra, hogy még"
több alkalom lehessen. Így lett öt. Majd gondolni kellett az utógondozásra
is. Az idősebbeket 1989-től Balatonszárszóra hívták, azóta már ott is nya-
ranként két konferenciát rendeznek.

Az első időben nagy kérdés volt, hogyan lehetne több konferenciát
szervezni a sok jelentkezőnek. Mostanra viszont elérkeztünk oda, vajon
szükséges-e ennyi egyházmegyei és egyéb ifjúsági alkalom között öt konfe-
renciát tartani. Az öt hét megőrzése, fenntartása érdekében új próbálkozá-
sok születtek. Mára minden konferenciának megvan a saját arculata.

Mitől vonzó és mitől más "Gyenes"?
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Bontás és építkezés 1980.

A második konferencia résztvevői 1980.
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A záró est nézői 1998.

A vezetők is kitesznek magukért 1998.
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Témáitói? Ahogy most visszatekintek, sokszor ismételtük magunkat.
(Talán érdekesség, hogy az első évben ugyanúgy előkerült a Tízparancsolat
és Jézus "Én vagyok" - mondásai, mint ebben az évben.) Nem az a közmon-
dás hajtott minket, hogy ismétlés a tudás anyja, nem is az, hogy minden év-
ben úgyis mások hallgatják, illetve bizonyos időközönként úgyis cserélődik
a társaság. Hanem talán az, hogy mindenkinek és mindig arról az egyről, az-
az EGYRŐL szerettünk volna beszélni, bizonyságot tenni. Talán a formák,
a szóhasználatok, a címek változtak - hogy korszerűek legyünk -, de a mon-
danivaló mindig egy maradt, a közénk jött Istenszeretet hirdetése.

Hangulatától? Az első pillanattól kezdve nagy szerepet játszott a gitár.
A másságot nem a gitár hangja, hanem az az éneklő közösség adta, amely
megismételhetetlen és visszaadhatatlan.

A társaságtól? Mindig fontos volt vezetőknek és résztvevőknek egya-
ránt, hogy jól érezzék magukat. Ezért voltunk sokat együtt, de jó volt néha
egyedül elvonulni gondolkozni. Jó volt nagy foci- és röplabda-csatákat vív-
ni, de jó volt egyedül beúszni a Balaton csendjébe. A közösséget erősítették
a nagy viták, a lelkipásztori beszélgetések, a barátságok, a szerelmek és még
olyan sok minden.

Mitől más mégis Gyenes? Nem tudjuk megmondani, csak érezzük,
mint ahogy nem tudjuk megmondani, mitől tetszik meg egy kavics, vagy mi-
től szép a naplemente.

Ebben az esztendőben a következő igével zártuk a konferenciákat: Áld-
jad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! (Zsolt 103,2.)

"Ha erre az elmúlt hétre szűkítem ezt az igét, nagyon egyszerű dolgom van.
Mennyi jót tett velem Isten azzal, hogy itt lehettem. Adott kérdéseket és válaszo-
kat. Bölcsebbé tett. Adott baráti segítségeket, vigasztalásokat, bátoritásokat,
kézfogásokat, poénokat, kirándulást, jó időt - új élmények egész özönét. Tu-
dom, nem fogjátok ezeket feledni, külön figyelmeztetés nélkül sem. ... Mindaz,
amit itt kaptál Istentől, befolyásolja életedet, hiszen állást kell foglalnod magad
számára: egyetértesz vagy sem. Ne feledd! ... Hogy amiről most úgy érzed, csak
az érzékszerveid kaptak élményt, egyszer a lelkedig hatoljon, és lelkeddel áld-
hasd Őt, aki annyit jót tett veled." (A harmadik konferenciát záró istentiszte-
let igehirdetéséből. ) .

Végére érve a gondolatoknak, a felgyülemlett élményeknek, emlékek-
nek, az az érzésünk támadhat, talán búcsúzunk Gyenestől, Szeretném, ha
nem így lenne, még akkor sem, ha talán máshol folynak majd a konferenci-
ák.

A témákért, a hangulatért, a közösségért és mindenért, amit kaphat-
tunk a konferenciákban, legyen áldott az Ur!

Koczor György
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Az evangélikus Stéberl András

Ötödik gyermekként, 1888. szeptember 26-án született a Pozsony vár-
megyei Bazinban Stéberl Mihály szőlősgazda és Wavrinszky Zsuzsanna len-
gyel nemesi család leányának sarjaként. (Testvérei: Mihály - aki előtte ér-
kezett később Gyulára, Zsuzsanna - aki gyülekezetünk egyik tagjának
Badura Ilonának a nagymamája, Róza - aki később Budapestre került, és
Katalin, aki Bazinban maradt.) Stéberl András 1903. július l-jén Pozsony-
ban Pentz Lajos híres hentesmesterhez szegődött tanoncnak, hogy a már
gépesített műhelyben új ismeretek birtokába jusson. 1906. augusztus 10-én
kapott segédlevelet, de 3 évig mestere mellett maradt. (Közben tekintsünk
a gyulai eseményekre is: A Gyulai Evangélikus Egyházközség 1907-ben
alakult meg, a békéscsabai fiókegyházközségeként.) Majd katonai szolgála-
tának évei következtek. Ezután Mihály bátyja hívására Gyulára jött és a Jó-
zsef Szanatórium főgépésze lett. Majd Balogh József gyulai kolbászgyártó
üzemében helyezkedett el. Itt megismerte a kézi kolbászgyártás műveleteit.
Egy év múlva, 1913 végén iparigazolványt váltott, 1914. január l-jén nyitot-
ta meg üzletét a Városház utca 19. sz. alatt, bátyja házában. Az 1.világhábo-
rú idején behívták katonának. 1918-ig, távollétében üzletét a rokonság fenn-
tartotta, de visszatértekor mégis mindent elölről kellett kezdenie. Ekkorjött
az a szenzációs ötlete, hogy 10 akkori munkanélkülit felvett és foglalkozta-
tott. Budapestre küldte őket, hogy a legjobb üzletekben Stéberl árukat kér-
jenek. Természetesen ott nem tudtak még akkor ilyenekkel szolgálni, de
ajánlottak más finom készítményeket. Azok azonban csak a Stéberl áruhoz
ragaszkodtak. S ez ismétlődött napról napra a 10 "reklámembernek" kö-
szönhetően, míg csak az üzlettulajdonosok megelégelték, hogy ebből a
nagyszeru Stéberl áruból náluk semmi sem kapható. Így megindultak a
megrendelések. Hentesárui Budapestre és más városok legjobb csemegeüz-
leteibe is elkerültek. Szorgalmas munkával anyagi helyzete rendeződött.
Békéscsabán, 1919. július 6-án kötött házasságot Szák György békéscsabai
földbirtokos 21 éves leányával. Házasságukból 2 leány és 1 fiú született:
Zsuzsanna, Ilona és András. 1920-ban a Munkácsy út 23. sz. házban rendez-
te be lakását és műhelyét, Gyülekezetünk első jegyzőkönyve 1923. 04. 03-án
kelteződött, mint az Ag. Hitv. Ev. Egyházközség egyháztan ácsi ülésén ké-
szülve, ahol dr. Vangyel Endre felügyelő, Süle József gondnok, Olofson
Miksa pénztárnok mellett már Stéberl András neve is szerepel mint egyházta-
nácsi tag. Ekkor jelenti be Süle József gondnok, hogy hajlandó imaház cél-
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jára a Népkert mellett levő háza utcai frontján a szükséges telket 20 évre az
egyházközség rendelkezésére bocsátani, díjmentesen, olyan feltétellel, hogy
amennyiben az egyházközségnek megfelelő anyagi ereje lesz, az egyház tőle
vagy örököseitől megváltja, ha pedig arra időközben bekövetkező templom
építése folytán szüksége nem lesz, tanítói vagy paplak céljára értékesítse. Ek-
kor már Mazurek Ferencné személyében vallástanítója is van a gyülekezetnek
(évi Se Korona fizetéssel). Ekkor küldik ki Kuti Dezső lelkészt ügyintézőnek
Gyulára. Majd ez év, tehát 1923. 09. l1-én kerül sor a Városháza dísztermében
arra a közgyűlésre, melyen a gyulai fiókegyház önállósításáról és lelkészi állás
megszervezéséről és 10% feletti egyházi adó kivetéséről tanácskoztak. Többek
között a 2 Stéberl testvér, Nagy Jenő, dr. Paulinyi Gyula és dr. Szórády István
jelenlétében és aktív részvételével. A következő gyűlésen dr. Szeberényi Lajos
elnökölt, aki bejelentette, hogy Kemény Gábor ev. lelkész ünnepélyes beikta-
tása megtörtént, 1923. november 4-én elfoglalta állását. 1923. ll. 07-én volt az
alakuló presbiteri gyűlés a Maróthy tér 1. sz. alatti főszolgabírói hivatalban,
Stéberl Mihály és Stéberl András segédkezésével. 1923. ll. lO-én közgyűlésen
batározták-el, hogy telket kémek a várostól templom és parókia építése céljá-
ra. Az Egyházközség 1924. 08. 12-én alakult meg, ekkor még ingatlan vagyona
nem volt. A gyülekezetépítés területén Stéberl András mind lelkileg, mind
anyagilag élen járt. 1926-ban megvette dr. Bárdos Arthúr gyulai tisztiorvos há-
zát a németvárosi Blanár utca sarkán. A presbitérium 1927. 04. lS-én, majd a
közgyűlés 17-én kimondja, hogy a templomot megépítteti Gerlóczy Gedeon
budapesti műépítész tervei alapján egyelőre torony nélkül. A templomot 1927.
12. 18-án Raffay Sándor bányakerületi evangélikus püspök szenteli fel. (Ekkor
Tátrai Mihály volta gyulai ev. gyülekezet lelkésze. ) 1929. április 21-én Stéberl
Andrást választja a gyülekezet gondnokává (mely tisztet 1932. 05. 08-ig tölti
be). 1930 nyarán felépül a parókia első, majd 1931 nyarán a második fele. Köz-
ben a Stéberl család 1931-ben vásároita meg a Pfaff Ferenc építésztől a Béke
sugárút 14. sz. alatti emeletes, sarki házat, ahol modem boltot alakított ki.
Húsfeldolgozásban 1940-ben fordulat következik: megvásárolta a Szikra Ma-
gyar Gyűjtőgyárak Rt. Béke sugárút 50. alatti üzemen kívül helyezett gyárát. A
család pedig beköltözött az üzem melletti szecessziós Reismer-villába. Legran-
gosabb eredménye: a brüsszeli világkiállításon aranyérmet nyert. 1937-ben az
Országos Iparegyesület aranykoszorúval tünteti ki. 1936-ban Kiss Sándor ipar-
művésszel elkészítteti a gyár védjegyét, más felirattal, ma is ez használatos ...
Sikerei ellenére szerény ember maradt. Városszerte szerették, mindenkihez jó
volt, gyakran állt a boltja előtt, mindenkinek köszönt, volt olyan szegényebb
ember, akit ilyenkor tepertővel bőven megajándékozott. A Kecskeméti utcá-
ban volt a lerakata, ahol Wolf úr volt az ágense. 1937-ben a szomszéd házak
megvásárlásával modem raktárhelyiségeket, füstölőket épített, a földszinten
nagy teljesítményű hűtőberendezéssel. Családtagok, rokonság és 70 alkalma-
zott dolgozott ebben az időben Stéberl Andrásnál. 1938-ban felépül a temp-
lom tornya. 1939. 08-ban Rohály Mihályt békéscsabai lelkésszé választják. He-

74



lyére 1939. 09. 17-től Benkő István angyalföldi segédlelkészt választja meg a
gyülekezet. A lelkészlakást modernizálva átépítteti a lelkész apósa: Stéberl
András presbiter. 1947. 10. 17-re elkészül a templomot tervező Gerlóczy Ge-
deon tervének megfelelően az oltár, karrarai márványból, Mogyoróssy Sándor
kivitelezésében. Az oltárképet Faragó Zoltán festőművész készítette, témája:
Jézus lecsendesíti a háborgó tengert. A festőművész a tanítványok közé festet-
te Stéberl András presbiter leányát, Zsuzsannát - akit fehér hajpánttallátha-
tunk a képen a 12 tanítvány között ... A II. Világháború idején nagy közületek-
nek dolgozott: a Hangya, Magyar Kőszénbányák, honvédség. A háború után
a magyar állam komoly összeggel maradt adósa a családnak. Az infláció idején
stagnált az üzem, majd 1947-ben a Magyar Élelmiszerszállító és Árukereske-
delmi Rt.-hez csatlakozott a cég. 1948. 03. l1-én volt az az utolsó presbiteri
gyűlés, amin még Stéberl András testvérünk részt vett, Benkő István evangéli-
kus lelkipásztor elnöklete alatt. 1948. március 26-án államosították a gyárat. A
család vagyon nélkül maradt. Az államosítás után az üzem új vezetői Stéberl
András munkájára nem tartottak igényt, ez megrövidítette életét. 1948. május
26-án reggel 7 órakor szívroham nyomán, 59 éves korában, 29 évi boldog há-
zasság után adta vissza lelkét teremtőjének. Még ugyanazon a napon Lotz Ti-
bor akkori gyulai evangélikus lelkész rendkívüli presbiteri gyűlést hívott össze,
ahol:

• Tisztelettel emlékeztek meg Stéberl András alapító presbiterről, volt
gondnokról, másodfelügyelöről, az akkori jegyzőkönyv tanúsága szerint:
egyházunk egyik leghűségesebb, legáldozatosabb, buzgó tagjáról.

• Mélyen megindulva jegyzőkönyvben örökítették meg Stéberl András
egyházszeretetét, rendkívüli érdemeit, áldozatos buzgóságát.

• A presbitérium küldöttséget indított a gyászoló család felé, melynek
tagja volt többek között dr. Paulinyi Gyula is.

• A presbitérium döntött a templomban történő felravatalozásról
• A temetésen, testületileg teljes létszámban vettek részt.
• Dr. Szórády Istvánt kérték fel a sírnál búcsúbeszéd megtartására:

BÚCSÚBESZÉD STÉBERL ANDRÁS SÍRJA FELETT
Elmondta: dr. Szórády István 1948. május 28-án ...
"A gyulai evangélikus egyházközség és egyháztanács nevében

fájó szívvel búcsúzom Tőled kedves hittestvérem, presbitertársam
és barátom - Stéberl András! A nagy író örök szép gondolata jut
eszembe, kinek sírjára ez a gondolat van írva: "Csak a teste!" Igen,
Neked is csak földi porsátorodtói veszünk búcsút, mert halhatatlan
lelked már ott áll fehér tógába öltözötten trónszéke előtt annak a
Krisztusnak, akinek útját követted földi életedben.

De itt maradt nekünk emléked és példád, mely a hűség, szor-
galom, tisztesség, becsület és szerénység példájaként áll előttünk.
Szakmabeli nagy tudásod, becsületes iparkodásod méltatását más
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hivatottabb szónokokra bízom - én csak meghitt csendes beszélge-
tésekre gondolok most és csendes órákra, amikor együtt térdeltünk
az Úr színe előtt, amikor megismertem lelkedet, a családodért, egy-
házadért s a közösségért égő nemes lelkedet, s amikor láttam, hogy
életed az Isten-kereső, bölcs és jóságos ember élete, egy olyan élet,
amelyre azt mondják: áldozatos keresztyén élet.

Még egyszer megszorítom képzeletben minden egyes egyház-
tag és barát nevében kihűlt kezedet, azután fájó sóhajjal és imád-
ságos szívvel így búcsúzom Tőled:

András testvér, emlékedet híven megőrizzük!
Isten veled, viszontlátásra!"

Temetése 1948. május 28-án volt 1/2 5-kor az új református temetőben.
A gyászszertartást D. Ordass Lajos bányakerületi evangélikus püspök úr és
Rohály Mihály Arad-békés megyei evangélikus főesperes végezte. Német-
városi háza elötti utcát nevezték el róla.

A mai napon Isten iránti hálával emlékeznek itt a gyulai evangélikus
templomban Stéberl András testvérünkre:

Gyermekei után maradt családok:
- Zsuzsanna leánya után maradt családja: Benedek, feleségével, gyer-

mekeikkel: Bencével, Danival, Istvánnal és Péterrel
- Ilona leánya, veje Kecskeméti Sándor családjával, unokája: Katalin,

Sándor és Zoltán házastársaikkal, dédunokái: Gabriella, Katalin, Zoltán,
Balázs és Dávid

- András fia után maradt család, András unokájával, feleségével, déd-
unokájával: Ágnessel

Négy testvére után maradt családok:
- Mihály után maradt családok - Zsuzsanna után maradt családok

- Róza után maradt családok, akik Budapesten élnek - Katalin után Bazin-
ban maradt családok

Feleségének 8 testvére után maradt családok, a Szák családok, Békés-
csabáról, Orosházáról, Szarvasról, a Dunántúlról és országhatáron túlról

- S mivel gyülekezetünk tagjai között tudhat juk még rokonságuk egy
részét, így ezért külön megemlítve: a nagy Badura család, ahol 5 gyermek
nevelkedett: József után maradt család, Károly után maradt család, Emma
után maradt család, Karolin (aki Bazinban halt meg) az után maradt család,
Rozália, aki Békésen él, családjával,

- Boldizár Lászlóné, Badura Ilona családjával, Hegedűs Károly feleségé-
vel, gyermekeikkel: Krisztina, Szilvia - Boldizár László feleségével és fiuk Ottó.

Minden itt meg nem említett közeli és távoli rokona, barátja, ismerőse,
gyülekezetünk elöljárói, gyülekezetünk tagjai és mi mindannyian, akik halá-
lának 50. évfordulóján ezen az istentiszteleten rá emlékezve itt megjelen-
tünk és sírjánál elhelyezzük az emlékezés koszorúját.
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"PILLANATKEPEK
" "" ""EGYHAZUNK ELETEBOL

1997. július - 1998. június

TANÍlV ÁNYKÉNT
TANÍTANI

A fenti összefoglaló címmel ren-
dezték meg Orosházán július első
hetében az Evangélikus Pedagógu-
sok IV. Nyári Országos Konferenci-
áját, melyen egyházunk 19 oktatási
intézményéből mintegy 120 pedagó-
gus vett részt és erősödött meg hité-
ben és készült fel a következő tanév
oktató-nevelő szolgálatára.

EGYEDÜL ÁLLÓ
ASSZONYOK

KONFERENCIÁJA
Egyedül álló és gyermekeiket

egyedül nevelő asszonyok gyűltek
össze július első hetében az alberti
gyülekezet vendégházában, hogy
erőt és útmutatást nyerjenek nehéz

1997
szolgálatukhoz. A konferencia össze-
foglaló témája kedves énekünk egyik
verssora volt: Bármily súlyosak rajtam
a terhek, segít hordani, ott van Ő.

A LUTHERÁNUS
VILÁGSZÖVETSÉG

KILENCEDIK
NAGYGYŰLÉSE

A Lutheránus Világszövetség
Hongkongban július 8-16. között
tartotta kilencedik nagygyűlését. A
világ 122 evangélikus egyházának
küldöttei, a vendégekkel együtt több
mint ezer résztvevő itt emlékeztek
meg a Lutheránus Világszövetség
ötvenéves szolgálatáról, és készültek
a következő évek szolgálatára. A
nagygyűlés témája .Krisztusban ta-
núságtételre elhívottak" volt. A világ
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A nagygyűlés színhelye
A megnyitó istentisztelet énekkara
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Kínai vacsora
Záró istentiszteleten igét hirdet Pángyánszky Ágnes
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szövetség új elnökévé Christian
Krause braunschweigi püspököt vá-
lasztották. A világszövetség tanácsá-
ba és a legszűkebb vezető testületé-
be, a végrehajtó bizottságba bevá-
lasztották dr. Hannati Bélát egyhá-
zunk püspök-elnökét. A nagygyűlé-
sen egyházunkat dr. Harmati Béla
püspök vezetésével Pángyánszky Ag-
nes egyetemi lelkész, Szirmai
Zoltánné külügyi osztályvezető és
Korányi András teológiai hallgató,
ifjúsági küldött képviselte, steward-
ként részt vett Joób Máté teológiai
hallgató.

PORTRÉFILM
TEMPLOMÉPÍTŐ

LELKÉSZRŐL
A Duna Televízió "Ott áll való-

ságban" címmel portréfilmet készí-
tett és mutatott be Józsa Márton ny.
lelkészünkről, aki 1986 és 1990 kö-
zött szervezte a Makovecz Imre által
tervezett siófoki templomunk építé-
sét. A film színesen mutatta be nem
csak siófoki templomépítő szolgála-
tát, hanem korábbi szolgálati he-
lyein (Munkács, Celldömölk) vég-
zett hasonló jellegű működését is.

ORGONAHANGVERSENY
BÉKÉSCSABÁN

A békéscsabai Nagytemplomban
július 14-én Emilia Dzemjanova or-
gonaművész (Szlovákia) és Rálik
Szilvia énekművész közreműködésé-
velorgonahangverseny volt, mely-
nek bevétele a templom orgonájá-
nak felújítását szolgálta.
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HÁLAADÁS
A MEGÚjÍTOTT
TEMPLOMBAN

Az ajkai gyülekezet felújította a
város legmagasabb pontján épült
210 éves templomát. A hálaadó is-
tentiszteleten D. Szebik Imre püspök
szolgált Varga György esperes és
Győr Sándor helyi lelkész kíséreté-
ben. Az ünnepi közgyűlésen, ame-
lyet Gitthard Károly gyülekezeti fel-
ügyelő vezetett, felszólalt Kiss Attila
egyházmegyei felügyelő is.

HANGVERSENY
BALATONLELLÉN

Trajtler Gábor orgonaművész és
Faragó Laura énekművész közremű-
ködésével július 26-án hangverseny
volt a balatonlellei római katolikus
templomban. A műsoron Bach-,
Gounod- és Liszt-művek szerepel-
tek.

ÖKUMENIKUS TEMPLOM
ÉPÜL HÉVÍZEN

A város által adományozott tel-
ken ökumenikus templom építését
kezdte meg a hévízi evangélikus és
református gyülekezet. Az ünnepé-
lyes alapkőletétel en Smidéliusz Zol-
tán evangélikus esperes és Lukács
András református espereshelyettes
szolgált Nagyné Szeker Éva evangéli-
kus és Kuti Géza református
keszthely-hévízi lelkészekkel közö-
sen. Az ünnepélyen jelen volt
Nagybocskai Vilmos evangélikus
egyházmegyei felügyelő és Vértes Ar-
pád Hévíz város polgármestere.



PÁTKAI RÓBERT
VESZPRÉMBEN

Az Angliában élő magyar evangé-
likusok vezetője, Pátkai Róbert püs-
pök látogatott a veszprémi gyüleke-
zetbe. A templomban igehirdetéssel
szolgált, a város irodalmi érdeklődé-
sű közönségének pedig "Az evangé-
likusság a magyarság életében" cím-
mel tartott előadást.

SEGÍTSÉG
ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK
Az évszázad "legnagyobb árvize-

ként" emlegetett természeti pusztí-
tás nagy károkat okozott a szomszé-
dos országokban, elsősorban Len-
gyelországban. A Magyar Ökumeni-
kus Szeretetszolgálat jelentős segít-
séget küldött az árvízkárosultaknak,
amelyhez adományaikkal híveink és
gyülekezeteink is hozzájárultak.

HANGVERSENYSOROZAT
A debreceni református Nagy-

templom új hatvanregiszteres orgo-
nájának elkészülte alkalmából zenés
áhítat-sorozatot rendeztek. Ennek
keretében augusztus 3-án Trajtler
Gábor evangélikus lelkész orgona-
művész szolgált Clerambault-,
Dupré- és Liszt-művekkel.

HÁLAADó
ISTENTISZTELET

CSOMÁDON
A csomádi gyülekezet augusztus

16-án hálaadó istentisztelet kereté-
ben emlékezett meg lelkésze,
Eszlényi László születésének ötvene-
dik és lelkészi beiktatásának hu-
szonötödik évfordulójáról. Ugyan-
ekkor köszönte meg a gyülekezet a
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lelkész feleségének huszonöt éves
kántori szolgálatát is.

A GENFI
ÖKUMENIKUS CENTRUM

A TELEVÍZIÓBAN
A Duna Televízió Szegeletkö cí-

mű magazinja augusztus 7-én a gen-
fi ökumenikus központ szolgálatát
mutatta be Fabiny Tamás budapest-
kőbányai evangélikus lelkész szer-
kesztésében.

A REFORMÁTUS VILÁGSZÖ-
VETSÉG

NAGYGYŰLÉSE
Hat világrész 102 országából 211

tagegyházból érkeztek a nagygyűlés
küldöttei Debrecenbe, "a Kálvinista
Rómába", ahol augusztus 8-19. kö-
zött tanácskoztak, ismerkedtek a vá-
rossal, a reformátusok fellegvárával,
a Kollégiummal, a Teológiával, a Ta-
nárképzővel, a város és a környék
református gyülekezeteivel. A Ta-
nácskozások a Nagytemplomban
folytak. A nagygyűlés végén záródo-
kumentumban, az úgynevezett Deb-
receni Nyilatkozatban vallották meg
hitüket és a világban való szolgálatu-
kat. A nagygyűlésen a testvéregyhá-
zak is képviseltették magukat és kö-
szöntötték a református testvéreket.
Egyházunk köszöntését D. Szebik
Imre püspök adta át.

KETTŐS ÜNNEP
SÁRSZENTMIKLÓSON

Az 1740-ben alakult, de napjaink-
ra megerőtlenedett kis gyülekezet
kettős ünnepet tartott. D. Szebik Im-
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re püspök, Labossa Lajos esperes és
Decmann Tibor lajoskomáromi lel-
kész, aki jelenleg a kis gyülekezet
gondozó lelkésze, szolgálatával be-
iktatták a gyülekezet tisztségviselőit
és presbitereit. Megáldották az új
elektromos vezérléssel ellátott ha-
rangjainak szolgálatát is.

GYERMEKTÁBOR
KESZŐHIDEGKÚTON

-A nyár folyamán sok gyülekezet
és szinte valamennyi egyházmegye
rendezett az iskolás gyermekek ré-
szére táborozást. A Tolna megyei
gyermekek Keszőhidegkúton tábo-
roztak augusztus 11-16. között. Kü-
lönösen a szekszárdi gyerekek örül-
tek annak, hogy a táborozás on né-
metországi barátaival együtt jelen
volt Johannes Erlbruch volt szek-
szárdi segédlelkész is, aki szolgálatá-
val is erősítette a jelenlévő német
anyanyelvű gyermekeket.

KETTŐS SZÜLETÉSNAP
Kettős születésnapot ünnepeltek

a szarvasiak, amikor augusztus 17-
én a város török utáni újratelepíté-
sének, valamint a gyülekezet meg-
alakulásának 275. évfordulójára em-
lékeztek. Az ünnepi istentiszteleten
dr. Hannati Béla püspök és dr. Julius
Filo, a Szlovákiai Evangélikus Egy-
ház egyetemes püspöke hirdették Is-
ten igéjét. Az istentiszteletet köve-:
tően felavatták a templom falán el-
helyezett emléktáblát, amelyet a há-
lás szarvasiak állítottak elődeik tisz-
teletére.



ÖKUMENIKUS
ISTENTISZTELET

RÉVFŰLŐPŐN
Révfülöp lakói ökumenikus isten-

tiszteleten emlékeztek Szent István
királyunk szolgálatára, ünnepének
előestéjén. Az ünnepi istentisztele-
ten - az evangélikus-református
templomban - Riczinger Józse! evan-
gélikus, Molnár Csaba református és
Facsar Sándor római katolikus lelké-
szek, valamint dr. Galli István, egy-
házunk jogtanácsosa emlékeztek
meg első királyunk szolgálatáról. Az
ünnepélyen jelen volt Mihovics Ist-
ván, a község polgármestere.

AZELSÖ
ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS

TALÁLKOZÓ
Augusztus 23-24. között a paksi

gyülekezet látta vendégül az első or-
szágos evangélikus találkozó közel
1500 résztvevőjét. A találkozó mot-
tója .Krisztus közöttetek van", az
igehirdetések, előadások és megbe-
szélések összefoglaló témája pedig
"Az egyház jövője - a jövő egyháza"
volt. A szolgálatokat D. dr. Harmati
Béla és D. Szebik Imre püspökök, va-
lamint teológiai tanárok, esperesek
és lelkészek tartották. Az események
színhelye nem csak az evangélikus
templom és gyülekezeti ház volt, ha-
nem a római katolikus úgynevezett
Makovecz templom (veszperás is-
ten tiszteletre), a város művelődési
háza és sportcsarnoka is várta és fo-
gadta a résztvevőket. Az előkészítés
és a kifogástalan lebonyolítás Szabó
Vilmos Béla helyi lelkész és munka-
társainak odaadó figyelmét dicséri.

GYÜLEKEZETI KÖZPONT
AVATÁSA DOMONYBAN

Augusztus 20-án avatta fel dr.
Harmati Béla püspök Detre János es-
peres és Baranyai Tamás helyi lel-
kész segédletével a domonyi gyüle-
kezet újonnan épült 560 négyzetmé-
ter alapterületű gyülekezeti köz-
pontját, amely a gyülekezeti helyisé-
geket és a lelkészlakást foglalja ma-
gában. Az 1100 lelkes gyülekezet
pénzadományokban és önkéntes
munkában 15 millió forintot áldo-
zott az építkezésre. Az ünnepi köz-
gyűlést Babinyecz Józse! felügyelő
vezette. Az ünnepélyen a németor-
szági testvérgyülekezet lelkésze, a
terület országgyűlési képviselője,
ökumenikus vendégek és sokan má-
sok köszöntötték a gyülekezetet.

A FASOR
NÉPTÁNCEGYÜTTES

FINNORSZÁGBAN
A Budapesti Evangélikus Gimná-

zium Fasor Néptáncegyüttese au-
gusztus 28-án indult finnországi út-
jára Lohja város meghívására. Szí-
nes műsorukkal az ottani iskolák-
ban, a város hangverseny termében
és szabadtéren léptek fel nagy siker-
rel, erősítve a finn-magyar testvéri
kapcsolatot. Az együttest Kliment
Zsuzsanna tanárnő készítette fel és
vezette.

HATVANÉVES
A MOHÁCSI GYÜLEKEZET
Augusztus 31-én ünnepelte hatva-

nadik születésnapját a mohácsi gyü-
lekezet. Az ünnepi istentisztelet ige-
hirdetését dr. Cserháti Sándor teoló-
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giai tanár, a néhai mohácsi szórvány
egykori szülötte tartotta. Az ünne-
pélyen jelen volt a gyülekezet szer-
vező és első lelkésze a 87 éves Or-
mos Elek, valamint Zászkaliczky Pál,
a Teológus Otthon igazgatója, a gyü-
lekezet előző lelkésze. Egyházunk
egyik legnagyobb, 15 istentiszteleti
hellyel bíró szórványgyülekezetében
Németh Pál és Tóth Ildikó végzik a
lelkészi szolgálatot.

MISSZIÓI KONFERENCIA
PILISCSABÁN

A misszió szolgálat iránt érdeklő-
dők részére háromnapos konferen-
eia volt Piliscsabán. Az előadások
tükrében áttekintették a kül- és
belmissziói munkának azokat a te-
rületeit, ahol napjainkban egyhá-
zunk számára lehetőség nyílik.
Klasszikus értelemben vett kül-
missziót Új-Guineában végezhe-
tünk. Rámutattak azokra a terüle-
tekre is, ahol belmissziói munkánk
megújulásra szorul: szórványmun-
kánk, misszió a romák és a zsidók
között stb.

KÜLÖNÖS TALÁLKOZÓ
A szlovákiai Felsőszeli önkor-

mányzata találkozóra hívta a köz-
ségből ötven évvel korábban kitele-
pített és deportált polgárait. A Ma-
gyarországon élő volt felsőszeliek
közül kettőszázötvenet látott vendé-
gül augusztus 9-én a felsőszeli Szü-
lőföld Emlékbizottság. Az evangéli-
kus templomban tartott emlékező
istentiszteleten a gyülekezet lelké-
sze, Ludovit' Kovac prédikált ékes
magyar nyelven. Köszöntőt mondott
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Mátis István ny. lelkész, aki a kitele-
pítésig volt a gyülekezet lelkésze. A
távolba szakadt egyháztagok nem
felejtették el volt gyülekezetüket.
Rendszeresen visszajárnak, s így
nem szakad meg a kapcsolat a csalá-
dok és az ismerősök között.

ADÓSSÁGUNK
KÉSEI TÖRLESZTÉSE

Sokáig még említeni sem volt sza-
bad, hogy a második világháborúban
és azután több százezer honfitársunk
vesztette életét a Don-kanyarban, az
orosz mezőkön és a "Gulág" tábo-
rokban. A rendszerváltás után sorra
létesültek Oroszországban, közsé-
gekben és városokban emlékművek
vagy emlékhelyek, amelyek a máso-
dik világháborúban elesett és isme-
retlen helyen nyugvó magyar és más
nemzetiségű katonákra emlékeztet-
nek. Július 19-24. között magyar kor-
mányküldöttség utazott ezek megte-
kintésére. A küldöttségben részt vet-
tek a Tábori Lelkészi Szolgálat veze-
tői. A Don-kanyarban fekvő Bor-
dievka és a joglai temetőben, ahol
Gulag tábor működött, az Oroszor-
szágban elesett magyar honfitársa-
inkra való megemlékezést tartottak.

LELKÉSZAVATÁSOK
D. dr. Harmati Béla, a Déli Egy-

házkerület püspöke július 5-én
Budapest-Cinkotán Blatniczky Já-
nos, augusztus 16-án Budapest-
Deák téren Aradi György, Beke Má-
tyás és Marossy Attila, augusztus 16-
án Kecskeméten Sánta Anikó és
Skorka Katalin, szeptember 4-én
Békéscsaba -Erzsébethelyen Kutyej



Pál, október ll-én Szekszárdon Sza-
bados Regina lelkészjelölteket lel-
késszé avatta. D. Szebik Imre, az
Északi Egyházkerület püspöke júli-
us 27-én Nyíregyházán Hamza Kin-
ga Dalma, Joób Máté, Krska Mária,
Szolár Attila, július 13-án Budavár-
ban Kőháti Dorottya, október 4-én
Őrimagyarósdon Loós Zsuzsanna
lelkészjelölteket lelkésszé és Kelen-
földön Schulek Mátyást, a Deák téri
Gimnázium igazgatóját diakónuslel-
késszé avatta.

DIALÓGUS BIZOTTSÁGI
ÜLÉS

A Lutheránus Világszövetség és a
Vatikán dialógus bizottsága augusz-
tus 31. és szeptember 6. között Do-
bogókőn tartotta évi szokásos ülését
dr. Walter Kasper stuttgarti római ka-
tolikus és dr. Harmati Béla evangéli-
kus püspök elnökletével. A megbe-
szélés témája a bibliai megigazulás-
tan alapjai és értelmezése volt. A ta-
nácskozás a Budapest-fasori evan-
gélikus templomban ökumenikus is-
tentisztelettel zárult.

ASZÁNTÓFÖLDBŐL
ISKOLA NŐTT KI

Tíz gimnáziumunkból a tizedik,
Aszódon új épületben kezdte meg a
tanévet. Az egyetlen iskolánk, amely
nem a régi épületét kapta vissza. A
húsz tantermes, tornatermes új épü-
let az önkormányzat támogatásával
Nagy Tamás Ybl-díjas építész terve
alapján szinte a szántóföldből nőtt
ki az evangélikus templom szom-
szédságában. Az impozáns épületet
dr. Harmati Béla püspök szeptember

6-án szentelte fel Detre János espe-
res és Baranyai Tamás tanügyi espe-
res segédletével. A sok vihart átélt
270 éves gimnázium új épületének
felavató ünnepségén az iskola tanu-
lói, egyházunk vezetői és hívei, a mi-
nisztérium és az önkormányzat kül-
döttei mellett számos külföldi ven-
dég vett részt, és kívánt áldást és si-
kert az intézmény működésére.

JUBILEUMI ÜLÉS
STUTTGARTBAN

A Külföldön Élő Magyar Evangé-
likus Lelkigondozók Munkaközös-
sége Stuttgartban szeptember első
hetében tartotta 40 éves jubileumi
ülését. A munkabeszámolók mellett
új vezetőséget választottak. Pátkai
Róbert (Anglia) lett az elnök, Joób
Olivér (Svájc) az ügyvezető, és Gé-
mes Pál (Németország) a titkár. Az
ülésen részt vett dr. Hafenscher Ká-
roly ny. lelkészünk és Mózes Árpád
kolozsvári püspök.

NÉMET
LELKÉSZHÁZASPÁR

SOPRONBAN
Szeptember 7-én D. Szebik Imre

püspök és Christopf bajor egyházta-
nácsos a soproni gyülekezet német
nyelvű szolgálataira beiktatta
Wolfgang Sprügel és Kerstin Sprügel
bajor lelkészházaspárt.

HÁLAADÁS
A LELKÉSZI SZOLGÁLAT
FOLYAMATOSSÁGÁÉRT

Egyházunk legnagyobb gyüleke-
zete szeptember 14-én hálát adott a
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70. életévét betöltő Táborszky Lász-
ló esperes 25 éves békéscsabai szol-
gálatáért és köszöntötte lelkipászto-
rát. A hálaadó istentiszteleten dr.
Harmati Béla püspök hirdette Isten
igéjét, és megköszönte az esperes-
nek az országos egyházban és a
magyar-szlovák testvéri kapcsolatok
építésében végzett szolgálatát. Dél-
után a békéscsaba-erzsébethelyi
templomban a püspök lelkésszé
avatta Kutyej Pál Gábor végzett teo-
lógust, aki szolgálatát a békéscsabai
gyülekezetben kezdte el.

ÚJESPERES
BORSOD-HEVESBEN

A borsod-hevesi egyházmegye
gyülekezetei a Sárkány Tibor nyug-
díjba menetelével megüresedett es-
peresi tisztségre veczán Pál Miskolc-
diósgyőri lelkészt választották meg.
Ünnepélyes beiktatása a diósgyőri
templomban szeptember 13-án volt
D. Szebik Imre püspök és az egyház-
megye lelkészeinek szolgálatával.

OTTHON A PIHENÉSRE
Hűvösvölgyben a Fébé Diakonisz-

sza Anyaház telkén Benezur László
Ybl-díjas építész terve alapján fel-
épült az Evangélikus Nyugdíjas Lel-
készek Otthona. A kellemes és pihe-
nésre alkalmas környezetben épült
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otthon 15 egy, vagy másfél szobás
kényelmes lakásokból áll. A bajor
testvéregyház döntő támogatása
mellett a helyi önkormányzat, az or-
szágos egyház és a badeni lelkészek
egyesülete önkéntes gyűjtéssel járul-
tak hozzá az otthon felépítéséhez.



Az otthon felavatása szeptember 20-
án volt D. Szebik Imre püspök, Bálint
László budai esperes és Csizmazia
Sándornak, a Budai Szeretetintéz-
mények igazgató-lelkészének szol-
gálatával. Dr. Harmati Béla püspök
az országos egyház nevében mon-
dott köszöntést.

TANÉVNYITÓ
A HITTUDOMÁNYI

EGYETEMEN
Hittudományi Egyetemünk a zug-

lói templomban szeptember 19-én
tartotta tan évnyitó ünnepélyét. Dr.
Harmati Béla igehirdetése után dr.
Reuss András rektor köszöntötte a
megjelenteket, köztük a Nyíregyházi
Bessenyei Tanárképző Főiskola 30
hittantanár szakos hallgatóját. Tan-
évnyitó előadása után ünnepélyesen
beiktatta a 20 lelkész-szakos és 4 hit-
tanár-szakos hallgatót és a két kül-
földi ösztöndíjast: Fűzék Diánát
Szlovákiából és Jochen Kochot Né-
metországból. Ezután meleg szavak-
kal köszöntötte az öt ötven éve vég-
zett aranydiplomás és az öt hatvan
éve végzett gyémánt diplomás lel-
készt. Az aranydiplomások közül
Deme Károly szólt az ünnepi ülés-
hez, a gyémántdiplomások nevében
pedig Benezur László levélben kö-
szöntötte a teológusokat.

TEMPLOMSZENTELÉS
SOPRONNÉMETIBEN

A sopronnémeti kis leánygyüleke-
zet templomépítését még 1906-ban
kezdte el. Sok kis gyülekezethez ha-
sonlóan akkor csak toronyépítésre

futotta erejéből. Nagy Tamás Ybl-dí-
jas építész terve alapján a toronyhoz
illő modern kis templom csak most
készülhetett el. Az új templomot D.
Szebik Imre püspök szeptember 21-
én szentelte fel és adta át rendelte-
tésének Jankovits Béla esperes és
Szücs Kálmán kíséretében. Böjtös
Józse! gyülekezeti felügyelő beszá-
molója szerint a 13 millió forint épí-
tési költséghez az országos egyház
és a bajor egyház támogatása mellett
a maroknyi kis gyülekezet tagjai je-
lentős pénzadománnyal és 2200 ön-
kéntes munkaórával járultak hozzá.

KITÜNTETÉS
Tatabánya város 50 éves jubileumi

ünnepe alkalmából Labossa Lajos
esperes püspökhelyettest a város
díszpolgári címével tüntette ki. A
gyülekezet ünnepi közgyűlésen kö-
szöntötte lelkészét ebből az alka-
lomból, egyházunk nevében pedig
D. Szebik Imre mondott köszöntést.-

BUDAPESTI TEMPLOMOK
AZ INTERNETEN

Az Evangélikus Életben megje-
lent "Budapesti evangélikus templo-
mok" magyar és idegen nyelvű for-
dítási szövege bekerült az Evangéli-
kus Egyház INTERNET lapjára, és
ott Magyarország címszó alatt elér-
hető.

SZÁZHUSZONÖT ÉVES
A RÁKOSPALOTAI

GYÜLEKEZET
Szeptember 28-án emlékezett a

Budapest-rákospalotai gyülekezet,
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hogy 125 évvel ezelőtt vált ki a
cinkotai anyagyülekezetből és lett
önállóvá. Az ünnepi istentiszteleten
dr. Hannati Béla püspök, valamint
VeperdiZoltán és Szabó István helyi
lelkészek szolgáltak. Az ünnepi köz-
gyűlésen Pintér Győző egyházmegyei
felügyelő és számos lelkész köszön-
tötte a gyülekezetet.

ELHUNYT
PETERSCHELLENBERG
Erlangenben szeptember 28-án

elhunyt dr. Peter Schellenberg, a
Luther Márton Szövetség főtitká-
ra, Teológiánk tiszteletbeli dokto-
ra, egyházunk ismerője és támoga-
tó segítője. Temetésén Európa
minden részéből érkezett több
mint hetven Luther-kabátos lel-
kész kísérte el utolsó útjára. Egy-
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házunkat dr. Reuss András, Hittu-
dományi Egyetemünk rektora kép-
viselte.

HARANGSZÓ ÉRT
"Pro sonitu campanae" azaz "Ha-

rangszóért" címmel jegyeztetett be
alapítványt a debreceni evangélikus
gyülekezet még 1991-ben. Az alapít-
vány célja az volt, hogy torony nél-
küli templomukhoz tornyot építse-
nek, harangot állítsanak, és betelje-
süljön a gyülekezet régi vágya, hogy
megszólaljon harangjuk. Ez a vágy
csak 1997 szeptemberére vált való-
ra, amikor D. Szebik Imre püspök
felszentelte a 24 méter magas tor-
nyot és a benne elhelyezett haran-
got. A harang palástját a hagyomá-
nyos latin mondás díszíti, amelynek
magyar fordítása: Az élőket hívoga-
tom, a halottakat megsiratom, a vil-
lámokat megtöröm.

HÁLAADÁS
KÉTSZÁZ ÉVES
TEMPLOMÉRT

A Mezőberény II. kerületi szlovák
anyanyelvű gyülekezet október 5-én
adott hálát a belsőleg felújított 200
éves templomáért. A hálaadó isten-
tisztelet szolgálatát dr. Harmati Béla
püspök, Táborszky László esperes és
Feyér Sándor helyi lelkész végezték.
Az ünnepi közgyűlésen Lestyán
Ádám felügyelő ismertette az 1720-
as években ide települt gyülekezet-
nek és templomának történetét. A
szárnos köszöntő elhangzása után a
templom elötti téren leleplezték Je-
szenszky Károlynak, a gyülekezet volt
lelkészének szobrát, amelyet az ön-
kormányzat állított.

MEGÚJULT
A RÁKOSLIGETI TEMPLOM

Az év nyarán a Budapest-rákos-
keresztúri gyülekezet négy templo-
ma közül az 1932-ben épült rá-
kosligeti templom megújítására ke-
rült sor. A hálaadó istentisztelet

október 4-én volt, melynek szolgála-
tát dr. Harmati Béla püspök, Szirmai
Zoltán esperes és Kósa László gyüle-
kezeti lelkész végezte. Az ünnepi
közgyűlésen dr. Lénárt István fel-
ügyelő ismertette a felújítási mun-
kát, amit Kertész Gézáné szakvéle-
ménye alapján végeztek el.

JÉZUST HALLGASSÁTOK!
összefoglaló címmel a Budapest

Deák téri templomban országos
evangelizációs szolgálat volt Koczor

89



Tamás, ifj. Cserháti Sándor, Szeve-
rényi János és Itzés István lelkészek
szolgálatával.

NAPFÉNY
SZERETETOTTHON

Az Evangélikus Gerontológiai
Egyesület Budapest VIII. kerületé-
ben új szeretetotthont létesített,
amely testvére az Érden működő
hasonló new otthonnak. Az intéz-
ményt dr. Harmati Béla október 9-én
avatta fel istentisztelet keretében.

EGY VASÁRNAP
SOMOGY-ZALÁBAN

Gyülekezeteink pezsgő életének
egyik bizonysága, hogy szinte nin-
csen olyan hétvége, amikor püspö-
keink ne-végeznének gyülekezeteink
valarnélyikében valamilyen szentelö
vagy avató szolgálatot. Október má-
sodik hetének végén dr. Harmati Bé-
lát a déli egyházkerület püspökét a
somogy zalai egyházmegyébe három
gyülekezetbe is hívták ilyen szolgá-
latra. Surdon a 200 éves templom
korábban elvégzett tatarozása után
az orgona felújításakor derült ki,
hogy új karzatot kellett építeni.
Nemespátrón, mivel a gyülekezet
lelkésze, Smidéliusz Zoltán a szorn-
széd parókián lakik - a felesége
ugyanis az itteni gyülekezet lelkésze
-, a parókia épületében gyülekezeti
termet, hittan-termet és egyházme-
gyei levéltárat alakítottak ki. A gyü-
lekezeti termet úgy formálták meg,
hogy benne a falu házasságkőtő ter-
me is méltó helyet kapott.
Szepetneken pedig a lebontott paró-
kia helyén új gyülekezeti házat, ben-
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ne lelkészlakást építettek. A püspök
nem csak az új létesítményeket avat-
ta fel, hanem alkalma nyílt arra is,
hogy a környékbeli lelkészekkel és
hívekkel is találkozzék.

ORSZÁGOS
EVANGÉLIZÁCIÓS

ÉS MISSZIÓI LELKÉSZ
Az országos presbitérium Gáncs

Péter nagytarcsai lelkészt az orszá-
gos evangelizációs és missziói mun-
ka irányítására szervezett lelkészi ál-
lásra megválasztotta. Ünnepélyes
beiktatása október 18-án volt a Bu-
dapest Deák téri templomban az or-
szágos evangelizáció nyitó isten-
tiszteletének keretében. A beiktatás
szolgálatát D. Szebik Imre püspök
végezte.

ORSZÁGOS
PROTESTÁNS NAPOK

Október 22-től 31-ig "Protestan-
tizmus - Humanizmus" összefoglaló
címmel a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa ebben az esz-
tendőben is megrendezte az Orszá-
gos Protestáns Napokat. A számos
vidéki evangélikus és református
gyülekezeti alkalom mellett a köz-
ponti alkalmak az alábbiak voltak:
Budapesten a Vigadóban október
29-én protestáns kulturális est "Aki
szereti az Istent, szeresse a testvérét
is" címmel. Ünnepi előadást Kosáry
Domokos akadémikus tartott. Októ-
ber 30-án a Pólus Centerben az "Itt
és most egyházi missziói központ"
megnyitója az Ökumenikus Tanács
tagegyházai vezetőinek szolgálatá-
val. Október 31-én a Budapest Deák
téri evangélikus templomban orszá-



gos reformációi emlékünnepély dr.
Bölcskei Gusztáv református püspök
ünnepi előadásával. Debrecenben a
református' Nagytemplomban pro-
testáns emlékünnepély dr. Hannati
Béla evangélikus püspök előadásá-
val. Október 28-án a Református
Kollégiumban teológiai fórum "A
protestantizmus szerepe a humaniz-
mus szellemű tudomány és oktatás
kialakulásában" témával.

két munka társát: Dunajszky Gábort,
a szeretetszolgálat grozniji irodájá-
nak vezetőjét és dr. Oláh Istvánt. Az
emberrablók a szeretetszolgálat
pénzét és elektronikai berendezését
is magukkal vitték. Bár államunk,
egyházunk, az LVSZ, az EVT és az
Orosz Ortodox Egyház mindent el-
követett a foglyok kiszabadítására,
ez csak 275 nap elmúltával sikerült,
amikor 1998. július végén a foglyok
kiszabadultak és hazatérhettek.

ELRABOLTÁK
AZ ÖKUMENIKUS

SZERETETSZOLGÁLAT
KÉT MUNKATÁRSÁT

Október 23-án ismeretlen fegyve-
resek elrabolták a Magyar Ökume-
nikus Szeretetszolgálat Groznijban
(Oroszország, Csecsenföld) dolgozó

KETTŐS JUBILEUM
A MISKOLCI

GYÜLEKEZETBEN
Kettős jubileumra emlékezett a

miskolci gyülekezet október 25-én
és 26-án. Unnepi istentisztelet kere-
tében emlékeztek meg a volt Evan-
gélikus Tanítóképző megalapításá-
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nak 150 éves évfordulójáról, és ko-
szorút helyeztek el a mai Kossuth
Gimnázium falán az alapító ese-
ményt megörökítő emléktáblánál. A
vasárnapi istentiszteleten és ünnepi
közgyűlésen emlékezett meg a gyü-
lekezet a régi pompájában tündöklő
200 éves templomának történetéról
és szolgálatáról. Az ünnepi istentisz-
teleten D. Szebik Imre püspök hir-
dette Isten igéjét. Az ünnepségsoro-
zat részei voltak az iskola- és gyüle-
kezettörténeti kiállítás, valamint
TrajtlerGábor orgonaművész hang-
versenye. A Miskolcon régebben
szolgáló lelkészek közül heten vet-
tek részt az ünnepségeken a most
szolgáló lelkészházaspár mellett.

TÍZÉVES JUBILEUM
Október 24-én dr. Harmati Béla

püspöki beiktatásánaktízéves évfor-
dulóján a tiszteletére adott fogadá-
son D. Szebik Imre püspök méltatta
a jubiláló püspöki szolgálatát egy-
házkerületében és az Országos Egy-
ház elnökeként. Ugyanakkor kö-
szöntötték dr. Frenkel Róbert orszá-
gos felügyelőt is, akit egyidejűleg ik-
tattak be akkor egyházkerületi fel-
ügyelői tisztébe. Dr. Reuss András
rektor a Hittudományi Egyetem ne-
vében, Szépfalusi István a barátok
nevében köszöntött.

HÁLAADÁS
MEGÚJULT TEMPLOMÉRT
A Nógrád megyei kétbodonyi

gyülekezet október 25-én adott há-
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lát Istennek, hogy templomát meg-
újíthatta. A hálaadó istentisztelet
szolgálatát D. Szebik Imre püspök
végezte Kalácska Béla esperes és



Benkő Ferenc 'helyi lelkész kíséreté-
ben. Az ünnepi közgyűlésen Ba-
gyinszki Ferencné felügyelő és a lel-
kész ismertette a gyülekezet és a
templomtatarozás történetét.

MELANCHTHON-SZOBOR
A HITTUDOMÁNYI

EGYETEM KERTJÉBEN
Reformáció ünnepének előes-

téjén dr. Harmati Béla püspök fel-
avatta Melanchthon Fülöp bronz
mellszobrát a Hittudományi Egye-

tem kertjében, A szobor alkotója
Kutas László szobrászművész, az
egykori fakultás professzorának,
Podmaniczky Pálnak az unokája.
Melanchthon Fülöp születésének
500 éves évfordulójának évében újra
megállapíthatjuk, hogy Luther ba-

rátja, a teológia nagy tudósa az
evangélikus iskoláknak, elsősorban
a hittudományi iskoláknak ma is
nagy tanítója,

ORGONASZENTELÉS
NYÍREGYHÁZÁN

Húsz esztendő munkája ért véget
november 2-án a nyíregyházi temp-
lomi ünnepélyen. D. Szebik Imre püs-
pök hálaadó istentisztelet keretében
felszentelte a megújított orgonát,
amit Trajtler Gábor orgonaművész
szólaltatott meg, Gáncs Aladár még
akkori nyíregyházi lelkész a tervező-
vel együtt mert álmodni. Az álom
beteljesült, és szolgálatba állt a 40
regiszteres három manuálos orgona.

TEMPLOMSZENTELÉS
NAGYCSERKESZEN

A nyíregyházi "bokrok" világában
az elmúlt 40 év alatt Cserkeszpusz-
tából önálló község, Nagycserkesz
lett. 1991-ben a nyíregyházi gyüleke-
zethez tartozó filiából is önálló gyü-
lekezet lett. A temlomépítést még
Laborczi Géza nyíregyházi lelkész
indította el, és a gyülekezet első lel-
késze Boncséné Pecsenya Anna ve-
zette és irányította nagy lelkesedés-
sel. Állami, valamint külföldi és bel-
földi egyházi támogatással a temp-
lom elkészült, és november 2-án
nagy gyülekezet részvételével D. Sze-
bik Imre püspök szentelte fel.

A TEMPLOM ÜNNEPE
ACSÁN

November 9-én, templomszente-
lési évfordulón zsúfolásig megtöltöt-
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te az acsai templomot a falu és a
környék evangélikussága. A 130
éves templomot a báró Prónay csa-
lád építette. A főnemesi családnak
ma már csak az emléke él Acsán, de
az általa épített templomot sajátjá-
nak érzi a gyülekezet. Az utóbbi
években - szinte önerőből- újjáépí-
tette először a toronysisakot, majd
legutóbb teljesen kicserélte a temp-
lom tetőt. A hálaadó istentisztelet
szolgálatát dr. Harmati Béla püspök
végezte Detre János esperessel és a
helyi lelkésszel együtt. A gyülekezet
jól tudja - mondta a lelkész beszá-
molójában, hogy a templom belső
felújításának feladata még előtte áll.
De azt is tudja, hogy templomát a
jövő nemzedéknek építi. Erről ta-
núskodik az is, hogy ez alkalommal
két gyermeket keresztelt a püspök, s
hogy a papné által vezetett népes
gyermekkórus énekkel köszöntötte
az újszülötteket és a gyülekezetet.

EMLÉKEZÉS
MÁRIA DOROTTYÁRA

Mária Dorottyára, a würtembergi
hercegnőre, aki József nádor- felesé-
geként a reformkorszak idején
(1820-1848) sok szolgálatot tett a
Budán és Pesten élő evangélikusok-
nak, emlékezett a budavári és Deák
téri gyülekezet a Deák téri temp-
lomban november 22-én tartott em-
lékünnepélyen. Az ünnepelt áldott
szolgálatát dr. Fabiny Tibor budapes-
ti és dr. Karl Schwarz bécsi teológiai
professzor és dr. Németh Margit tu-
dományos főmunkatárs foglalták
össze előadásaikban. A megemléke-
zést a Lutheránia énekkar (vezé-
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nyelt Kamp Salamon), valamint Al-
földy Boruss Csilla, Alföldy Boruss
Eszter, Fülöp Attila, Tátrai Vilmos és
Trajtler Gábor ének- és zene számai
tették emelkedetté.

ÖRÖMÜNNEP
A FASOR! GYÜLEKEZETBEN

"Ebben a templomban most lett
vége a második világháborúnak"
mondta igehirdetésében dr. Harmati
Béla püspök november 2-án a fasori
templomban. A templom ólomüveg
ablakai a szecesszió legnagyobb ma-
gyar üvegművészének, Róth Miksá-
nak alkotásai 53 év után újra helyük-
re kerültek. Kiss Miklós Erdélyből
áttelepült üvegtervező művész az
eredeti tervek alapján úgy adta visz-
sza az eredetit, hogy az több lett,
mint egyszerű rekonstrukció. A mun-



ka részleteiről Szirmai Zoltán espe-
res a gyülekezet lelkésze számolt be
az ünneplő gyülekezetnek.

GYÜLEKEZETIKÖZPONT
SZENTELÉSE

BALASSAGY~TON
450 négyzetméter alapterületű,

több szintes, kápolnát, lelkészlakást,
gyülekezeti termet és irodát
magában foglaló gyülekezeti köz-
pontot épített abalassagyarmati
gyülekezet. Az építés 30 millió fo-
rintba került, melynek nagy részét a
volt püspöki palota kártérítéseként
kapta a gyülekezet. Az impozáns lé-
tesítményt D. Szebik Imre püspök
szentelte fel november 30-án
Kalácska Béla esperes és Hamza
Kinga Dalma segédlelkész kíséreté-
ben abalassagyarmati és a környező
gyülekezetek nagy részvétele mel-
lett. Az ünnepélyt befejező szeretet-
vendégségen az esperes ismertette
az építkezés menetét és megjegyez-
te, hogy csodák sorozata és Isten ke-
gyelme, hogy a több évtizedes terv
megvalósult.

EGYÜTT ÖRÜLT
A VETŐ ÉS AZ ARATÓ

A zuglói gyülekezet több mint fél-
millió forintos költséggel felújította
temploma belsejét. Külön díszei let-
tek a felújított templomnak a
Krizsán Mihály mérnök-presbiter ál-
tal tervezett lámpatestek. Az ádvent
első vasárnapi hálaadó istentisztele-
ten dr. Harmati Béla püspök Szirmai
Zoltán esperes és Tamásy Tamás lel-

kész segédletévei tulajdonképpen
felszentelte a templomot, mert az
1942-ben elkezdődött templomépí-
tés valójában most fejeződött be. Az
ünnepi közgyűlés szám os köszönté-
se között megható volt D. Scholz
Lászlónak, a gyülekezet első lelké-
szének beszámolója a gyülekezet
szervezéséről és a templomépítés el-
ső lépéseiről. Igy együtt örülhetett a
gyülekezettel a vető és az arató.

NYILATKOZAT
A MEGIGAZULÁSRÓL

Az .Országos Presbitérium de-
cember 2-i határozatával felhatal-
mazta az Országos Elnökséget, hogy
a Lutheránus Világszövetség és a
Vatikán szakbizottsága által készí-
tett, és a Lutheránus Világszövetség
vezetősége által a tagegyházak szá-
mára aláírásra és jóváhagyásra aján-
lott .Közös Nyilatkozat a Megigazu-
lásrói" cÍIDű teológiai állásfoglalást
egyházunk nevében elfogadja. Ezen
nyilatkozat elfogadása nem jelenti,
hogy az evangélikus és római katoli-
kus egyház a megigazulás teológiai
kérdésében minden részletben
egyetért. Jelenti viszont, ahogyan a
Nyilatkozat fogalmazza, hogy a teo-
lógiai párbeszédnek a II. Vatikáni
Zsinat utáni tisztázódási folyamatá-
ban mindkét részről visszavonhatók
azok a kölcsönös kiátkozások, ame-
lyek a trentói katolikus zsinat, vala-
mint az evangélikus hitvallási iratok
megfogalmazásai voltak.

TEOLÓGIAI TALÁLKOZÓ
December 8-án "Igehirdetés - Út

a szószéktől a hallgatóig" összefog-
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laló címmel találkozót rendezett
Hittudományi Egyetemünk Gyakor-
lati Tanszéke és a Teológiai Irodalmi
Egyesület. A találkozó keretében D.
Szebik Imre püspök, dr.Ambrus And-
rás matematikus, dr. Tátrai Zsuzsan-
na néprajzkutató és dr. Kotsis Domo-
kos informatikus bemutatta a "Ke-
resztmetszet" című új evangélikus
igehirdetési gyűjteményt. A találko-

válasszák ketté. A szükséges határo-
zatokat minden szinten meghozták,
a zsinat is jóváhagyta. Így nem volt
akadálya annak, hogy megalakuljon
az Észak-Pest Megyei Egyházmegye
és a Dél-Pest Megyei Egyházmegye.
Mindkét egyházmegyében megejtet-
ték a választásokat és a tisztújítást.
Az Észak-Pest Megyei Egyházme-
gyében az esperesi tisztre újra vá-

A Dél-Pest Megyei Egyházmegye elnökségének eskütétele

zót dr. Harmati Béla püspök és dr.
Szabó Lajos professzor értékelése
zárta be.

KÉT ÚJ EGYHÁZMEGYE
ALAKULT

A Déli Egyházkerület kezdemé-
nyezte, hogy a nagy gyülekezeti lét-
számú Pest Megyei Egyházmegyét
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lasztották Detre János aszódi lel-
készt, egyházmegyei felügyelőnek
pedig dr. Roncz Bélát, az Aszódi
Evangélikus Petőfi Gimnázium
igazgatóját. Beiktatásuk és a többi
megválasztott tisztségviselő esküté-
tele Aszódon, az alakuló egyházme-
gyei közgyűlésen történt meg no-
vember 30-án. A Dél-Pest Megyei
Egyházmegyében esperessé Koczor



Tamás gyóni lelkészt, egyházmegyei
felügyelővé pedig Bárdossy Tamás
irsai közgazdászt választották. Beik-
tatásuk és a többi tisztségviselő es-
kütétele Gyónon december 13-án az

alakuló közgyűlésen történt. A beik-
tatás szolgálatát mindkét helyen dr.
Harmati Béla püspök végezte.

EVANGÉLIKUS MISSZIÓ
KÖZPONT

A régi cinkotai evangélikus isko-
lát egyházunk arra a célra kérte visz-
sza, hogy benne az Evangélikus
Misszió Központot alakítsák ki. Ki-
derült, hogy a régi épületet le kellett
bontani, s így helyén új épületet ka-
pott ez az országos intézményünk.
Az épületben a misszió vezetőjének
lakása mellett iroda és stúdió is he-
lyet kapott. A központot december
13-án dr. Harmati Béla püspök szen-
telte fel. Gáncs Péter misszió lelkész
beszámolt az építkezésről és bemu-
tatta az épületet a népes gyüleke-
zetnek.



HATVANÉVES
A TATABÁNYAI TEMPLOM
Hatvanéves templomáért adott

hálát a tatabányai gyülekezet ádvent
második vasárnapján. Az 1937-ben
épült templom a város régi bánhidai
részén áll, és tudni kell, hogy a gyü-
lekezet nagyobbik templomát a bá-
nyaművelés során le kellett bontani,
mert alábányászták a város azon ré-
szét. Az ünnepi istentisztelet szolgá-
latát D. Szebik Imre püspök végezte,
Labossa Lajos esperes pedig a gyü-
lekezet és a templom történetét is-
mertette az ünnepi közgyűlésen.
Labossa Lajost a püspök és a gyüle-
kezet köszöntötte abból az alkalom-
ból, hogy 35 éve áll a gyülekezet
szolgálatában. Istentisztelet után a
gyülekezet vezetősége a püspökkel
együtt megtekintette azt a telket, .
amit a város kíván adni arra a célra,
hogy végre központi helyen épüljön
egy méltó evangélikus templom.

EGY HALÁLRA ÍTÉLT
TEMPLOM

FELTÁMADÁSA
1995 végén a keszthelyi evangéli-

kus templomot a hatóság életveszé-
lyesnek nyilvánította. Az volt a ja-
vaslat, hogy új helyen teljesen új
templomot kell építeni. A hatósá-
gok, a gyülekezet és az országos egy-
ház több mint egy évig tartó tárgya-
lásai után mégis az lett a javaslat,
hogy a régi templomot az eredeti
helyén fel lehet újítani. Közel egy
évi munkával mindez sikerült is. A
felújítás több mint 30 millió forint
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költségét a város, a megye, az orszá-
gos egyház, a bajor egyház és termé-
szetesen a hívek áldozatkészsége
biztosította. December 14-én, ád-
vent harmadik vasárnapján a gyüle-
kezet megköszönve a református
gyülekezet vendégszeretetét vissza-
költözhetett "feltámadt" templomá-
ba. Dr. Harmati Béla Smidéliusz Zol-
tán esperes és Nagyné Szeker Éva he-
lyi lelkész segédletévei felszentelte a
megújult templomot. Az ünnepi is-
tentiszteleten iktatták be a gyüleke-
zet új presbitériumát is.

HÁLAADÁS
SZŐKEDENCSEN

A 39 lelket számláló szőkedencsi
leánygyülekezet a korábbi tetőjaví-
tás után ,belsőleg is felújította temp-
lomát. Advent harmadik vasárnap-
ján dr. Harmati Béla püspök
Smidéliusz Zoltán esperes és a gyü-
lekezet gondozó lelké sze, Deme Dá-
vid nagykanizsai lelkész szolgálatá-
val tartott hálaadó istentiszteleten
köszönték meg a szőkedencsiek az
egyház Urának, hogy ő a kicsinyek-
nek is gondját viseli.

A LUTHERÁNIA
KAMARAKÓRUSA

NÉMETORSZÁGBAN
December elején a Lutheránia

kamarakórusa Németországban járt
és Alsó-Bajorország fővárosában,
Landshutban és Berlinben vendég-

szerepelt. Programjukban a magyar
és német zeneszerzők karácsonyi
művei szerepeltek a 16. századtól
napjainkig.

KARÁCSONYI ORATÓRIUM
December 21-én, ádvent negye-
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dik vasárnapján Budapesten a Deák
téri templomban a Lutheránia ének-
kar és a Magyar Szimfonikus Zene-
kar Kamp Salamon vezényletével
Bach Karácsonyi oratóriumát mu-
tatta be.

KARÁCSONYI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Karácsonykor gyülekezeteink a
területükön élő rászorulóknak és
gyermekeknek karácsonyi csoma-
gok ajándékozásával igyekeztek se-
gíteni, örömet szerezni. Ezen kívül a
Magyar Ökumenikus Szeretetszol-
gálat a karácsonyi ünnepek alkalmá-
val naponta egy meleg ebéddel, ka-
rácsonyi csomagok osztásával Buda-
pesten, Miskolcon, Debrecenben és
az ország különböző pontjain mint-
egy tízezer embernek nyújtott segít-
séget.

ÓÉV-BÚCSÚZTATÓ
HANGVERSENY

Szilveszter éjjel 11 órakor a Buda-
pest-fasori templomban egyházunk
Kántorképző Intézetének Mandák

100

Kórusa Balás István vezényletével és
Gálos Miklós orgonaművész közre-
működésével óév-búcsúztató hang-
versenyt tartott.

KISKŐRÖSI SZILVESZTER
Kiskőrösön a város és az evangéli-

kus gyülekezet szilveszter éjjelén
emlékezett meg a város nagy szü-
löttjének, Petőfi Sándor születésé-
nek 175. évfordulójáról. A kultúr-
műsor este nyolc órakor kezdődött a
város kultúrházában. Utána dr.
Praznovszky Mihály, a Petőfi Irodal-
mi Múzeum főigazgatója megnyitot-
ta a Petőfi szülőházában felújított
múzeumi kiállítást, amelyben most
helyet kaptak a Petőfi korában a
templomban lévő tárgyak is, többek
között a keresztelőmedence a restau-
rált ónkancsóval. Ezután a közönség
a templomba vonult, ahol meghall-
gatta dr. Harmati Béla püspök ige-
hirdetését. Istentisztelet után sokan
egészen hajnalig az új kiállítás tár-
latvezetésén vettek részt. A kiskőrö-
si szilveszter méltó elindítója volt a
Petőfire való emlékezések sorozatá-
nak.



1998
BONYHÁDI VÍZKERESZT
Vízkereszt ősi hagyomány szerint

a misszió ünnepe. Vízkereszt heté-
ben a Bonyhádi Evangélikus Gim-
náziumban tartott missziói napon az
Evangélikus Missziói Központ mun-
katársai diaképek segítségével ve-
zették el a diákokat a pápuák földjé-
re, ahol Bálint Zoltán végez missziói
szolgálatot. A külmisszióra való mu-
tatás után bemutattak néhány mo-
dem missziói ágat is: a rádiómisszi-
ót, a mozgássérültek között végzett
missziót, a börtönmissziót és a Pólus
Centerben végzett missziót.

EVANGÉLIKUS TALÁLKOZÓ
KOMÁRNÓBAN

Az ősi komáromi (ma komámói)
evangélikus gyülekezet január 17-én

ünnepelte temploma felszentelésé-
nek 200 éves évfordulóját. A gyüle-
kezet erre az ünnepélyes alkalomra
meghívta a világ minden tájára szét-
szórt volt komáromi evangélikuso-
kat. Sokan mentek Magyarországról
is erre a kedves alkalomra. Az ünne-
pi istentisztelet szolgálatát dr. Julius
Filo szlovák egyetemes püspök vé-
gezte. Magyarországi Evangélikus
Egyházunk nevében D. Szebik Imre
püspök, Komámo testvérvárosa ne-
vében Aradi András békéscsabai
igazgatólelkész, a házigazda gyüle-
kezet nevében Radoszláv Danko
mondott köszöntést.

EGYETEMES lMAHÉT
Az év első hónapjának derekán

hazánkban is hagyományosan össze-
gyűltek a keresztyének, hogy együtt

Az Egyetemes Imahét megnyitója a Nap utcai baptista templomban
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keressék imádságban mennyei Aty-
jukat. Ez év imahetének összefogla-
ló témája ez volt: "Gyöngeségünk-
ben segítségünkre siet a Lélek." Az
imahét megnyitó istentisztelete Bu-
dapesten a Nap utcai baptista temp-
lomban volt, amelyen részt vettek és
szolgáltak a keresztyén egyházak ve-

zetői. Dr. Almási Mihály baptista el-
nök megnyitója után dr. Paskai Lász-
ló prímás-érsek meditációt, dr. Har-
mati Béla evangélikus püspök, az
ökumenikus tanács elnöke igehirde-
tést tartott. Az imahét áldott alkal-
main szinte valamennyi gyülekeze-
tünk részt vett.

Az Egyetemes Imahét ökumenikus istentisztelete a tihanyi apátsági templomban

MINŐSÉGI ÖKUMENÉ
Az Ökumenikus Tanács közgyűlé-

sén dr. Harmati Béla püspök, a ta-
nács elnöke többek között azt
mondta, hogy minőségi ökumenére
van szükség, amely azt jelenti, hogy
nem rövid távú és főleg nem saját
haszon reményében működünk
együtt, hanem hosszú távú tervezés
az irányadó. E szempont szerint ér-
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tékelte az 1997. évi ökumenikus ese-
ményeket. Az ülésen a tanács alel-
nökévé választották dr. Márkus Mi-
hály református püspököt és dr.
Almási Mihály baptista elnököt.

A BIBLIATÁRSULAT
CIKLUSZÁRÓ KÖZGYŰLÉSE

A Magyar Bibliatársulat Alapítvá-
nya, amelynek 12 keresztyén egyház



a tagja és munkájában megfigyelő-
ként a római katolikus egyház is
részt vesz, cikluszáró közgyűlé st tar-
tott. A társulat elnöke, dr. Hannati
Béla evangélikus püspök beszámolt
a bibliatársulat tevékenységéről.
Tarr Kálmán főtitkár az egység fon-
tosságát hangsúlyozta, mert csak így
lehet eredményes a Biblia kiadása
és terjesztése. A Bibliatársulatok Vi-
Iágszövetségének ügyvezető titkára
köszöntőjében azt hangsúlyozta,
hogy a munka egyik fontos célja Is-
ten igéjének érthetővé tétele.

EGYÜTT AZ IGE KÖRÜL
Ezzel az összefoglaló címmel tar-

tott tanfolyamot február három
szombatján a Protestáns Missziói
Tanulmányi Intézet. A tanfolyamon
lelkészek, laikusok, fiatalok és idő-
sek vettek részt.

DIÁKOK ÖKUMENIKUS
IMANAPJA

Február 15-e a világon már ha-
gyományosan mindenütt a diákok
nemzetközi imanapja. Ebben az év-
ben ezt a diák-imanapot Budapes-
ten is megtartották az egyetemi lel-
készek rendezésében a Duna-parti
piarista kápolnában.

KIÁLLÍTÁS A SOPRONI
EVANGÉLIKUS

DIÁKOTTHONBAN
"Ha valaki egyedül álmodik, az

csak álom. Ha sokan álmodnak
együtt, az egy új valóság kezdete."
Ez a Hundertvassertől, a jeles oszt-
rák művésztől vett idézet volt a mot-

tója annak a kiállításnak, amit a sop-
roni Szent György templom plébá-
nosa, Bindes Ferenc nyitott meg. A
kiállításon a Berzsenyi Evangélikus
Gimnázium két tanárnőjének.
Dorosmai Erzsébetnek pasztellkép ei-
ben és Kovács Erzsébetnek festmé-
nyeiben gyönyörködhettek a sopro-
ni két evangélikus iskola diákjai és
más érdeklődök.

ÖKUMENIKUS
TANULMÁNYI NAP

Az Ökumenikus Tanács rendezé-
sében Budapesten a Református
Egyház Székházában február 1S-án
tanulmányi nap volt abból az alka-
lomból, hogy ebben az évben ün-
nepli az Egyházak Világtanácsa
megalakulásának 50., a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Taná-
csa fennállásának 55. évfordulóját.
A tanulmányi napon a következő té-
mákról hangzottak el előadások: Az
ökumené: Magyarországon (dr. Har-
mati Béla), római katolikus szemmel
(dr. Ladocsi Gáspár), kisegyházi
szemmel (dr. Hecker Frigyes), tekin-
tettel a harrarei nagygyűlésre (dr.
Hafenscher Károly), ortodox szem-
pontok (dr. Berki Feriz), genfi szem-
pontjai (megbeszélés). A délutáni
témák: A jubileumi év az Oszövet-
ségben (dr. Karasszon István), A tár-
sadalmi igazságosság kérdése az Új-
szövetségben (dr.Almási Tibor).

FARSANGliMAHÉT
A csömöri gyülekezet ez évben is

megtartotta hagyományos farsangi
imahetét. Az igehirdetési szolgála-
tokat Simonfay Ferenc, Gáncs Péter,
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Smidéliusz Gábor, Böröcz Enikő,
Túrmezei Erzsébet és Balikó Zoltán
tartották.

ORDASS LAJOS-EMLÉKNAP
Egyházunk aLakitelki Népfőis-

kola meghívására február 21-én

Az emléknap elnöksége

Ordass Lajos: Válogatott Írások Ill. kötetének bemutatása
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Ord ass Lajos-Emléknapot rende-
zett. Az ország minden tájáról érke-
zett népes gyülekezet. A megnyitó
istentisztelet a népfőiskola közel-
múltban felszentelt kápolnájában
volt dr. Hannati Béla és D. Szebik
Imre püspökök, Káposzta Lajos es-
peres és Zászkaliczky Péter Budapest
Deák téri lelkész szolgálatával. Az
istentiszteletet és az előadásokat te-
levízión közvetítették a népfőiskola
termeibe. Dr. Boleratzky Loránd egy-
házjogász professzor Ord ass Lajos
kétszeri eltávolítása hivatalából - a
jogász szemével, dr. Pósfay György
Genfben élő lelkészünk pedig Ho-
gyan tekintettek a nyugati egyházak
Ord ass Lajosra címmel tartott elő-
adást. Az emléknap kulturális ese-
ményeinek kiemelkedő színfoltja
volt Polgár Rózsa Munkácsy-díjas
kárpitművész kiállítása, amit Jókai
Anna nyitott meg "Anyagba szőtt
költészet" címmel.

A MISSZIÓI EGYESÜLET
KÖZGYŰLÉSE

Az Evangélikus Missziói Egyesü-
let február 28-án a Budapest Deák
téri gyülekezet termében tartotta
közgyűlését. Bencze Imre leköszönő
elnök beszámolt az egyesület évi
munkájáról, majd megválasztották
az új vezetőséget, melynek tagjai
Bolla Árpád elnök, Bálint Józsejné
jegyző, Bencze Imréné szervező tit-
kár, Ihrig Dénes pénztáros, dr. Cson-
ka Géza a számvizsgáló bizottság el-
nöke. A közgyűlés elfogadta a veze-
tőségnek azt a javaslatát, hogy szep-
tember hónapra hazahívják dr. Bá-

lint Zoltánt Új-Guineából, hogy be-
számolóival erősítse egyházunk né-
pének külmissziói felelősségét.

MEGALAKULT
TÖRVÉNYALKOTÓ

ZSINATUNK ÚJ SZAKASZA
Február 28-án egyházi testülete-

ink választása alapján megalakult
egyházunk Törvényalkotó Zsinatá-
nak új ülésszaka. A megalakulás ün-
nepi istentiszteletén dr. Hannati Bé-
la püspök hirdette Isten igéjét. Utá-
na a zsinat megválasztotta új tiszt-
ségviselőit: lelkészi elnök: dr. Reuss
András, nem lelkészi elnök: Thumay
Béla, lelkészi alelnök: ijj. Hafenscher
Károly, nem lelkészi alelnök:
Sztruhár András. Ezután a zsinat
megkezdte munkáját.

ÉRTÉKET A KÉPERNYŐRE
Ezzel a mottóval február 3-án

Felhívást bocsátott ki a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Taná-
csa: aggodalommal és növekvő elé-
gedetlenséggel figyeljük, hogy a te-
levízió képernyőjén sok az erőszak,
a pusztítás, a félelemkeltés, a por-
nográfia, az embert meg alázó hely-
zet, bármelyik csatornát is kapcsol-
juk. Tiltakozunk különösen is a
gyermekeket és az ifjúságot károsan
befolyásoló, személyiségromboló
adások ellen. Több bibliai és emberi
értéket, humánumot kívánunk látni
a képernyőn. Felszólítunk minden
tévénézőt. csatlakozzon felhívá-
sunkhoz.
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IDŐSEK NAPKÖZI
OTTHONA A vxaos

KÖZEPÉN
A kecskeméti gyülekezet a rend-

szerváltáskor visszakapta államosí-
tott székházának egy részét. A gyü-
lekezet ebben a visszakapott épület-
részben 12 millió forintos költséggel
idősek napközi otthonát alakított ki.
Az új létesítményt március 7-én ad-
ták át rendeltetésének. Az ünnepi
istentisztelet szolgálatát Káposzta
Lajos esperes és Kis János, a gyüle-
kezet lelkésze végezte. A minden
igényt kielégítő napközi otthont na-
ponta 9-16 óra között teljesen in-

gyen látogathatják a gyülekezet és a
város öregjei, csupán az étkezésért
kell szerény térítést fizetni.

ÚJ EGYHÁZMEGYEI
FELÜGYELŐ

KELET-BÉKÉSBEN
A kelet-békési egyházmegye új

egyházmegyei felügyelőt választott
dr. Rück András főorvos személyé-
ben, akit dr. Harmati Béla püspök ik-
tatott be hivatalába. Az új felügyelőt
a püspök mellett dr. Frenkl Róbert
országos felügyelő, Táborszky László
esperes, valamint dr. Valetuinyi Ká-
roly, a leköszönő egyházmegyei fel-
ügyelő köszöntötték.

SZLOVÁK LITURGIAI
KONFERENCIA
BUDAPESTEN

A testvéregyházi kapcsolat kere-
tében hívta meg egyházunk vezető-
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sége a szlovákiai és jugoszláviai szlo-
vák egyházak küldöttségét a március
lO-i konferenciára. A konferenciára
az adott okot, hogy a mai szlovák
köznyelv eltávolodott a Tranoseius-



énekeskönyv és az egyházi nyelv
használatától. Valamikor a testvér-
egyházakkal egy egyházat alkottunk
és ma is összeköt a közös nyelvhasz-
nálat magyarul és szlovákul. A Szlo-
vákiai Evangélikus Egyházat dr.
Julius Fila egyetemes püspök veze-
tésével négy tagú küldöttség képvi-
selte, a Jugoszláviai Szlovák Evan-
gélikus Egyháztól Ján Valen püspök,
a Romániai Zsinat-presbiteri Egy-
ház egyetlen esperességéből Bálint
György nagylaki esperes volt jelen.
Dr. Julius Filo egyetemes püspök is-
mertette, hogy egyházukban a rend-
szerváltás után' nagy megújulás
megy végbe. A liturgia területén is
végeztek újításokat, új énekesköny-
vet és Agendát szerkesztettek. Az
egyházunkban szlovák nyelvű szol-
gálatokat végző lelkészek is jelen
voltak a konferencián. A modern

szlovák nyelvű liturgia bevezetésé-
nek érdekében megkapták az éne-
keskönyv és az agenda egy-egy pél-
dányát Filo püspök ajándékaként. A
jugoszláviai és romániai küldöttek is
ismertették röviden egyházuk hely-
zetét.

BACH JÁNOS-PASSIÓJA
A RÓZSÁK TERÉN

Budapesten a Rózsák téri Árpád-
házi Szent Erzsébet római katolikus
templomban március l4-én a temp-
lom Carmine Celebre kórusa bemu-
tatta Bach János passióját.

MÁRCIUS IDUSÁNAK
ÜNNEPLÉSE SOPRONBAN
Március IS-ére és a negyvennyol-

cas forradalomra a 150. évforduló
alkalmából gyülekezeteink különbö-
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zött az Evangélikus Élet és a Lelki-
pásztor kiadószerkesztője, 1991-97
között pedig tördelőszerkesztője
volt.

zőképpen emlékeztek. A soproni
gyülekezet "böjti szeretetvendégsé-
gén" például a soproni két evangéli-
kus iskola tanárai Murmann Sámuel
volt licista diáknak, a szabadságharc
mártír őrnagyának, Kolbenmeyer
Mór akkori soproni lelkésznek, Kos-
suth Lajosnak, valamint Haubner
Máté püspöknek a forradalomban
és szabadságharcban végzett tevé-
kenységéről tartottak előadást.
Murmann Sámuel emléktábláját a
líceum épületében az ünneplő
licisták gyűrűjében D. Szebik Imre
püspök leplezte le.

KITÜNTETÉS
A Magyar Újságírók Országos

Szövetségének elnöksége a Magyar
Sajtó napja alkalmából több évtize-
des eredményes újságírói munkássá-
gáért - a Magyar Grafika című szak-
mai folyóirat felterjesztése alapján
Arany toll-díjban részesítette dr. Ju-
hász Géza újságírót, aki 1956-59 kö-
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DIAKÓNIAI
CSENDESNAPOK

Március 12-21. között a Soproni
Vendégházban diakóniai csendes-
napok voltak, amelyen a következő
témákról hangzottak el előadások:
Egyházépítés a diakóniában ma
(Gáncs Péter), Szolgáló életek éne-
kei (Gáncs Aladár), Segítő beszélge-
tés (Börönte Márta), Jézus küldeté-
sében (Csizmazia Sándor).

HARMATI PÜSPÖK
A VAJDASÁGBAN

Március 23-án dr. Harmati Béla
püspök Káposzta Lajos esperes-püs-
pökhelyettes és dr. Görög Tibor fő-
osztályvezető kíséretében megláto-
gatta a vajdasági (Jugoszlávia) ma-
gyar esperességet. Dolinszky Árpád



esperes tájékoztatást adott a mint-
egy ötezer hívőt tömörítő magyar
esperesség életéről. Az esperes kö-
zei 500 kilométert tesz meg vasárna-
ponként, hogy hét gyülekezetben
magyarul is hangozzék Isten igéje.
Harmati püspök 50-50 Bibliát és
énekeskönyvet ajándékozott a ma-
gyar nyelvű szolgálat erősítésére.
Egyházunk küldöttségét Szabadkán
fogadta Kasza József, a város polgár-
mestere.

ÚJGYŰLEKEZETITEREM
TÉSEN

A Bakony közepén meghúzódó
kis tési gyülekezet új gyülekezeti ter-
met létesített. A maroknyi gyüleke-
zetet március 21-én látogatta meg
D. Szebik Imre püspök Pintér Mihály
várpalotai lelkész és Kiss Attila egy-
házmegyei felügyelő kíséretében, és
felszentelte az új gyülekezeti termet.
A gyülekezeti terem nem csak Szilas
Attila helyi lelkész szolgálatát
könnyíti meg, hanem örömére szol-
gál a kis gyülekezetnek.

MEGÚJULT LENGYEL
SZERETETOTTHON

Az 1997. évi lengyelországi árvíz-
katasztrófa során a Wroc1awi Szere-
tetotthon csaknem teljesen elpusz-
tult. A Magyar Ökumenikus Szere-
tetszolgálat és a Német Protestáns
Szeretetszolgálat támogatásával si-
került helyreállítani. Az átadó ün-
nepség március 14-én volt, amelyen
részt vettJürgen Gohde lelkész, a né-
met szeretetszolgálat elnöke és Le-
hel László lelkész, a magyar szere-
tetszolgálat igazgatója. A város ve-

zetői köszönetüket azzal fejezték ki,
hogy a két intézmény áldozatkész
támogatását emléktáblával örökítet-
ték meg.

FASOR! SZÜLŐK
CSENDESNAPJA

Március 28-án csendesnap volt a
fasori diákok szülei számára. Gáncs
Péter a szülők és gyermekek kapcso-
latáról tartott előadást, mondaniva-
lóját diaképekkel illusztrálva. Ezu-
tán meghallgattak egy Fabiny Tamás
által összeállított hangjátékot,
amely egy beszélgetést tartalmazott
anya és tinédzser leánya között.
Ezután kisebb csoportokban a szü-
lők megbeszélése következett.
Mindegyik csoportban volt egy hit-
oktató és egy tanár is. Ez az újfajta
kezdeményezés bizonyára az iskola
és család közös nevelésének elmélyí-.
tésére szolgált.

A BAJOR TESTVÉREGYHÁZ
KÜLDÖTTSÉGÉNEK

LÁTOGATÁSA
A bajor evangélikus testvéregyház

küldöttsége március utolsó hetében
látogatta meg egyházunkat. Her-
mann von Loewenich püspök veze-
tésével Christo! Hechtel egyháztaná-
csos, Erika Jehle a női munka, Gerda
Gertz az ifjúsági munka és Elisabeth
Schneider-Böklen az ökumenikus
munka felelőse. Dr. Harmati Béla
püspök üdvözlő szavai után a kül-
döttség megbeszélést folytatott egy-
házunk elnökségével és az országos
munka ágak vezetőivel a két egyház
testvérkapcsolatairól. A küldöttség
részt vett Bonyhádon a bács-kiskuni
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és a tolna-baranyai egyházmegyék
lelkészi munkaközösségeinek együt-
tes ülésén, ahol Káposzta Lajos és
Kriihling Dániel esperesek beszá-
moltak a két egyházmegyében folyó
egyházi munkáról. A vendégek meg-
látogatták a Bonyhádi Evangélikus
Gimnáziumot és a kollégiumot. Út-
közben hazafelé a paksi gyülekezet
várta a vendégeket hangulatos meg-
hitt találkozóra. Vasárnap a budavá-
ri magyar és német ajkú gyülekezet
közös istentiszteletén a vendég püs-
pök hirdette Isten igéjét, amelyen D.
Szebik Imre püspök, Dietrich Tigge-
man, a német gyülekezet lelkésze és
Hafenscher Károly, a magyar gyüle-
kezet egyik lelkésze köszöntötte a
vendégeket.

HÉTVÉGI KONFERENCIA
CSILLEBÉRCEN

Március utolsó hétvégéjén a Sop-
roni Berzsenyi Dániel Evangélikus
Gimnázium Budapesten a Csillebér-
ci Szabadidő- és Ifjúsági Központ-
ban a soproni két evangélikus iskola
tanárai részére konferenciát rende-
zett "Hogyan neveljünk a 21. évszá-
zadban?" címmel. A konferencián
dr. Harmati Béla, D. Szebik Imre,
Hermann von Loewenich müncheni
püspök, Tőkéczky László egyetemi
tanár, Vida Gábor akadémikus, Lá-
zár Imre orvos, valamint Bálintné
Varsanyi Vilma szolgáltak előadás-
sal, illetve igehirdetéssel.

PAPNÉK ORSZÁGOS
CSENDESNAPJA

Március 28-án mintegy 120 papné
gyűlt össze nemcsak hazánk terüle-
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téről, hanem Erdélyből és Nyugat-
Európából is Budapesten a Deák
téri Evangélikus Gimnázium dísz-
termében az immár hagyományos
országos találkozóra. D. Szebik Im-
réné bevezető szavai és Baranyainé
Rohn Erzsébet áhítata után Bálintné
Varsanyi Vilma vezetésével történt
meg az egyházmegyénkénti bemu-
tatkozás. A központi előadást dr.
Singer Eleonóra orvos-pszichiáter
tartotta "A házasság keresztyén
szemmel" címmel. Az előadó na-
gyon szemléletesen a hallgatókat is
bevonva elevenítette meg a keresz-
tyén házasságokban is előforduló
krízisek mikéntjét. Ezután Ötletbör-
ze címmel két egyházmegye számolt
be arról, hogyan próbálják végezni a
papné-szolgálatot. A csendesnap úr-
vacsorával zárult Koczor Györgyné
szolgálatával.

EGYHÁZAK
A KISEBBSÉGEK
KÖZÖSSÉGÉÉRT

A második kárpát-medencei egy-
házi konferenciát április első napjai-
ban tartották Budapesten. Magyar-
országon kívül nyolc országból jöt-
tek el mintegy százötvenen a külön-
böző egyházak, felekezetek papjai,
püspökei. A konferenciát Mózes Ár-
pád kolozsvári evangélikus püspök
nyitotta meg és vezette. Az első
ilyen konferencián 1997-ben a meg-
beszélések eredménye az az elvi
megállapítás volt, hogy az egyházak-
nak igehirdető munkájuk mellett
közösségeket építő feladatuk is van.
Most ezzel kapcsolatos napi kérdé-
sek kerültek napirendre. Szó esett a



különböző gyakorlati példákról és
eredményekről is. Amint Csiha Kál-
mán kolozsvári református püspök
megállapította, ez a két nap a kisebb-
ségi sorsban élők műhelye volt. A
konüferencián részt vett Tabajdy Csa-
ba államtitkár, GönczÁrpád pedig fo-
gadást adott a résztvevők tiszteletére.

JÓPÁSZTOR
SZERETETOTTHON

KISKŐRÖSÖN
Kiskőrös városának peremén 49

millió forintos költséggel 23 sze-
mélyt befogadó szeretetotthont épí-
tett az evangélikus gyülekezet. Az
önkormányzat 5 millióval, az Orszá-
gos Egyház 4 millióval, a Bajor test-
véregyház 3 millióval járult a költsé-
gekhez, a többi költséget: 32 millió
készpénzadományt és 4 millió fo-
rintnyi természetbeni önkéntes
munkát a kiskőrösi evangélikus hí-
vek vállalták. A Jó Pásztor névre
"keresztelt" szeretetotthont dr. Har-
mati Béla püspök szentelte fel április
4-én.

NAGYHETI
ORGONAMUZSIKA

A Budapest Deák téri templom-
ban virágvasárnap és nagyszomba-
ton a Lutheránia énekkar és a Ma-
gyar Szimfonikus Zenekar Bach J á-

nos passióját, a budavári templom-
ban a Schütz Kórus Liszt Via Crucis
című művét, az oroszlányi templom-
ban a gyülekezet énekkara Bach 4.
számú Kantátáját és az F-dúr misét
adták elő.
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ÚJ ESPERES A VESZPRÉMI
EGYHÁZMEGYÉBEN

Varga György pápai lelkész, a
veszprémi egyházmegye esperesé-
nek nyugdíjazása folytán megürese-
dett esperesi tisztségre Pintér Mihály
várpalotai lelkészt választották meg
az egyházmegye gyülekezetei. Beik-
tatása április 18-án volt Várpalotán.
A szolgálatot D. Szebik Imre püspök
végezte. Igehirdetésében többek kö-

zött hangsúlyozta, hogy az esperes-
nek az a feladata, hogy testvéri kö-
zösségbe kovácsolja a lelkészeket
és pásztorolja a gyülekezeteket. A
beiktatott esperes szolgálatát így
foglalta össze: Krisztus testének
építésére kaptam küldetést, s ezt
örömmel teszem. A köszöntések
egyaránt fordultak a távozó esperes
és a szolgálatba induló új esperes
felé.

KÉT,MAGYAR
REFORMÁTOR KÖZÖS

EMLÉKMŰVE
Pápa város önkormányzatának tá-

mogatásával megvalósult a pápai
evangélikusok és reformátusok
TimovánAri Vid szobrászművész al-
kotásaként Sztárai Mihály és Huszár
Gál reformátorok közös emlékmű-
ve. Mindkét reformátornak a műkö-
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dése szinte az egész Dunántúlra ki-
terjedt. Sztárai a Duna-Dráva szög-
letében 120 gyülekezetet szervezett,
Huszár Gál pedig nyomdájával az
egész Dunántúlt látta el reformátori
iratokkal. Életük utolsó szakaszá-
ban Pápán voltak lelkészek az akkor
még közös protestáns gyülekezet-
ben. Az 1575. évi pestisjárvány szin-
te egy időben ragadta el őket. Az
emlékmű felavatását dr. Kovács Zol-



fán polgármester, D. Szebik Imre
evangélikus és dr. Márkus Mihály re-
formátus püspök végezte. Dr. Fabiny
Tibor professzor előadást tartott.

MAGYAR LELKIGONDOZÓ
SZOLGÁLAT ÜNNEPE

BÉCSBEN
Az Ausztria Evangélikus Egyház

Magyar Lelkigondozó Szolgálata
ünnepi alkalomra hívta az ország
egész területéről a magyar evangéli-
kus és más felekezetű híveket. Az
ünnepi istentiszteleten iktatták be a
hat évre választott presbitériumot,
utána pedig a Bornemisza Péter
Társaság irodalmi estjének gazdag
programja tette még hangsúlyosab-
bá a magyar evangélikusok bécsi
összejövetelét. Az istentisztelet szol-
gálatát Hervig Sturm bécsi, dr. Har-
mati Béla budapesti püspök és
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Szépfalusi István, a Magyar Lelki-
gondozó Szolgálat lelkésze végez-
ték. Az irodalmi gálaesten Göncz
Árpád köztársasági elnök mellett
sok művész és politikus jelent meg
és mondott köszöntőt.

A BAJOR TESTVÉREGYHÁZ
ZSINATÁNAK ÜLÉSE

A Bajor Evangélikus Egyház Zsi-
nata évenként kétszer ülésezik. A
2,7 millió evangélikust tömörítő egy-
ház zsinata április 24-29. között tar-
totta századik jubileumi ülését a
Münchentől nyugatra fekvő Men-
ningenben. Az ülésen az egyházi
adófizetések csökkenése következ-
tében előállott nehéz pénzügyi
helyzet megoldásáról tárgyaltak és
határoztak. Hermann von Loewe-
nich püspök nagyon pozitívan érté-
kelte küldöttségük magyarországi
látogatásának tapasztalatait, mely
elmélyít ette a két egyház testvéregy-
házi kapcsolatának jelentőségét. A
zsinaton egyházunkat dr. Görög
Tibor főosztályvezető képviselte és
köszöntötte testvéregyházunk zsi-
natát.

TALÁLKOZÁS HÁZA ÉPÜL
SOLTVADKERTEN

A soltvadkerti gyülekezetben az
újjáalakult cserkészcsapat működé-
se, az óvodai foglalkozások, a kultu-
rális rendezvények, a hivatalos egy-
házi és idegenforgalmi vendégek
nagy száma szükségessé tette egy új
gyülekezeti ház létesítését. Mivel az
épület legfőbb célját abban fogal-
mazták meg, hogy egymással és az
Istennel való találkozás helye le-
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gyen, Találkozás Házának nevezték
a tervezett épületet. A 3,6 millió fo-
rint értékű 761 négyzetméteres tel-
ket a város önkormányzata ajándék-
ként adta a gyülekezetnek. Az épít-
kezés megkezdésekor május 9-én az
alapkő-letételi ünnepélyen dr. Só-
lyom Jenő egyházkerületi felügyelő,
az egyházmegye lelkészei és nagy
gyülekezet jelenlétében a gyüleke-
zet lelkésze, Káposzta Lajos püspök-
helyettes helyezte el az építkezés
körülményeit rögzítő Emlékiratot.

REKTORI KINEVEZÉS
Az Országos Presbitérium május

5-i ülésén az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem Tanácsának jelölése
alapján javasolta a művelődési és
közoktatási miniszternek dr. Szabó
Lajos tanszékvezető professzor
1998. augusztus 1.-2001. július 31.
közti időre a köztársasági elnök által
az Evangélikus Hittudományi Egye-
tem rektorává való kinevezését.

PROTESTÁNS TANÁRI
TALÁLKOZÓ

Az evangélikus és református
egyetemi gyülekezetek rendezésé-
ben május 17-én Budapesten a Skót
Misszió gyülekezeti termében Pro-
testáns Tanári Találkozóra került
sor. A találkozón az evangélikus, re-
formátus egyetemi lelkészek mellett
az egyetemek és főiskolák protes-
táns oktatói vettek részt. Megállapí-
tották, hogy az egyetemi és főiskolai
hallgatók kisszárnban vesznek részt
a számukra rendezett egyházi alkal-
makon. A találkozó résztvevői arról
tanácskoztak, hogyan lehetne ezen
változtatni.



STAFÉTAVÁLTÁS
A KÁNTORKÉPZÉSBEN

A Fóti Kántorképző Intézetünk
május 9-én tartotta tanévzáró kán-
torvizsgáját. Ezen az ünnepélyes al-
kalmon adta át Trajtler Gábor lel-
kész-orgonaművész 40 év szolgálat
után az intézet vezetés ének staféta-

botját Bencze Gábor zenetanárnak.
A vizsgálóbizottság tagjai, Sulyok
Imre és Finta Gergely, valamint a
vizsgázó kántorok és segédkántorok
megköszönték a távozó hűséges
szolgálatát, és a stafétabot átvevőjé-
nek munkájára Isten áldását kíván-
ták.

ÉNE~TALÁLKOZÓK
A Pest megyei gyülekezetek

Cantate vasárnapján 1998-ban is
megtartották a hagyományos ének-
kari találkozójukat. Mivel amegye
gyülekezetei két egyházmegyébe
szerveződtek, az idén első ízben két
helyszínen. Az északpestiek
Nagy tarcsán, a délpestiek pedig
Tápiószentmártonban gyülekeztek
egybe, hogy énekkari számokkal
együtt dicsérjék Isten nevét.

TÖBBNAPOS ÜNNEPLÉS
HARTÁN

Május utolsó hetében több napon
át ünnepeltek Hartán. Szép példája
volt ez a rendezvény annak, amikor
az önkormányzat és az egyház közö-
sen szervez és rendez megemléke-
zést, mert közös a jubileum, magu-
kénak vallják mindketten múltjukat.
Harta község újratelepülésének 275.,
a templom felszentelésének 200. év-
fordulójára emlékeztek. Az ünnep
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már csütörtökön a külföldi vendé-
gek fogadásával és vagy hat kiállí-
tás megnyitásával kezdődött. A
községi ünnepélyt pénteken tartot-
ták meg, majd csónakos díszfelvo-
nulás volt a Dunán. A szombati
rendezvény, az Evangélikus Lelké-
szek Országos Erőnlét Bajnoksága
már egyházi rendezvénynek számí-
tott. Vasárnap volt a templomfel-
szentelés évfordulójának megün-
neplése. Dr. Hannati Béla püspök
prédikált magyar és német nyel-
ven, hiszen jelen volt a község
partnerének, Lossbergnek és a
hochensteini testvérgyülekezetnek
népes küldöttsége, sőt Amerikából
is jöttek az ünnepségre. Jelen volt
az istentiszteleten a gyülekezetben
korábban szolgáló lelkészházas-
pár, Sárkány Tibor és felesége is.

DIAKONISSZÁK
KONFERENCIÁJA
SOPRONBAN

A budapesti Fébé 21, a győri gyü-
lekezeti anyaház 15 diakonisszája a
soproni Vendégházban az újra meg-
induló diakonissza munka lehetősé-
geit és küldetését beszélte meg. Az
előadások az Apostoli Hitvallás har-
madik hitágazatáról szóltak.

LUTHER-SZOB OR AVATÁS
BÉKÉSCSABÁN

A Békéscsabai Evangélikus Gim-
náziumban 58 tanuló ballagott má-
jus 16-án. Az ünnepélyt kezdő nagy-
templomi istentiszteleten dr. Har-
mati Béla püspök prédikált. A temp-
lomi ünnepély után került sor az is-
kola épülete előtt felállított Luther-
szob or leleplezésére. A szobor az is-
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kola egyik tanárának, Széri Mlrga
Géza szobrászművésznek az alkotá-
sa. Az avatási beszédet a püspök és
a város polgármeste re tartotta. Ezu-
tán a korszerű számítástechnikai te-
rem átadása következett, Délután az
iskola képzőművészeti tagozatos

MISSZIÓI NAP
ZALAISTVÁNDON

"Felelősséggel egymásért" össze-
foglaló címmel missziói nap volt
Zalaistvándon. A nap keretét Deme
Dávid nagykanizsai lelkész nyitó
áhítata és Smidéliusz Zoltán esperes
úrvacsorai záró istentisztelete adta
meg. Az eleven csoportbeszélgeté-
seket Gáncs Péter diameditációs elő-
adása indította el. Az alkalomra a
templom szinte teljesen megtelt.
Öröm volt látni a népes gyermek-

diákjainak munkáiból nyílt kiállítást
Polgár Rózsa textilművész nyitotta
meg. Az ünnepélyen szárnos hazai
vendég mellett részt vett és köszőn-
tőt mondott Wittenbergnek, a né-
met "Luther városnak" a tanácsno-
ka.

csapatot is, amelynek a helyi óvodá-
ban Boda Zsuzsa gyermekreferens
külön programot szervezett. A záró
istentisztelet előtt a helyi ökumeni-
kus énekkar szolgált. A fiatalokból
álló lelkes kis csapat Vajda István he-
lyi lelkész gitárkíséretével adta elő
énekszámait.

ORGONASZENTELÉS
BALFON

A fennállásának 720. évfordulóját
ünneplő község evangélikus gyüle-
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ist Ilnsec ~ott.

kezete a második világháborút kö-
vető kitelepítés következtében na-
gyon megerőtlenedett. Jelenleg a
lelkészi szolgálatot a soproni lelké-
szek látják el. A gyülekezet 175 éves
orgonájának felújítása már nagyon
esedékes volt. A dr. Kormos Gyula
által felújított orgonát Jankovics Bé-
la esperes szentelte fel. Az ünnepi
igehirdetést Robert Pöltl németor-
szági lelkész tartotta, akit 52 éve 11
éves korában telepítettek ki Balfról.
Az ünnepélyen a régi balfiak közül
sokan vettek részt. A felemelő ün-
nepség Szekendi Tamás orgonamű-
vész hangversenyévei zárult.

A KILENCEDIK
BUDAPESTI BACH-HÉT

Június első hetében a Deák téri
templomban kilencedszer rendezték
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meg a Bach-hetet a következő prog-
ram szerint: Hétfőn Pálur János or-
gonaestje, kedden Nikolaus
Esterhazy Szimfónia zenekari est,
szerdán Dobozy Borbála csemballó
estje, csütörtökön Ruppert István or-
gonaestje, pénteken Martinesek Zol-
tán és Szepes András kamaraestje,
szombaton Perényi Eszter hegedűest-
je, vasárnap a Lutheránia énekkar
és a MATA V Szimfonikus Zenekar
kantátaestje.

PETŐFI ASZÓDON
Június 4-én Aszód város önkor-

mányzata, az evangélikus egyház és
a Petőfi Társaság helyi csoportja
emlékezett a költőre, aki az evangé-
likus gimnázium tanulója volt, és itt
írta Búcsúzás című első költemé-



nyét, amelyben az iskolától búcsú-
zott. A város főterén. ahol Petőfi
nagyapjának mészárszéke állott,
emlékművet leplezett le Bagyin Jó-
zsef polgármester. Az emlékünne-
pély az evangélikus templomban
volt, ahol Detre János esperes mon-
dott köszöntőt és részletet olvasott
fel Petőfi Az apostol című költemé-
nyéből. Dr. Harmati Béla emlékbe-
szédét a Petőfi Társaság és az Evan-
gélikus Petőfi Gimnázium színes
programja követte, amelyben az
1838-ban írt Búcsúzás című Petőfi-
vers is elhangzott.

)

ORSZÁGOS
GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT
Egyházunk Gyermekbizottsága

országos gyermekrajzpályázatot írt
ki bibliai vagy egyházi témájú gyer-
mekrajzok készítésére. A beérkezett
1300 rajzot zsűri értékelte. Ezt az
értékelést a június 14-én tartott díj-
kiosztó ünnepségen Harmatiné Pol-
gár Rózsa ismertette, majd a díjakat
D. Szebik Imrénével együtt osztotta
ki. A 15 első, 15 második és a 15 har-
madik helyezett emlékplakettet,
névre szóló emléklapot, illetve mat-
ricát kapott. 32 rajz különdíjas lett.
A beérkezett rajzokból a Deák téri
gyülekezeti teremben kiállítást állí-
tottak össze.

HÁLAADÓ
ISTENTISZTELET BÉNYÉN
A bényei gyülekezet kereken fél-

millió forintos költséggel felújította
orgonáját. A hálaadó istentisztelet
június 14-én volt Koczor Tamás es-
peres és Szakács Tamás segédlel-

kész, a gyülekezet gondozó lelkésze
szolgálatával. Az orgonát Finta Ger-
gely szólaltatta meg, kamarazenével
Kapi Zsófia és Szentirmai Adám
szolgált.

SZÉCHENYI-
ÖSZTÖNDÍJASAINK

Egyházunk két tudósa: dr. Sólyom
Jenő akadémikus, a Déli Egyházke-
rület felügyelője és dr. Nánay László
egyetemi tanár, a Békéscsabai
Evangélikus Gimnázium igazgatója
elnyerte a Széchenyi-ösztöndíjat.

VAJTA VILMOS
NYOLCV1~.NÉVES

A Svédországban élő Vájta Vilmos
professzor, a Lutheránus Világszö-
vetség Teológiai Osztályának, majd
az Ökumenikus Intézet volt igazga-
tója, nemzetközileg elismert Lu-
ther-kutató, több külföldi egyetem
és Hittudományi Egyetemünk tisz-
teletbeli doktora június 15-én töltöt-
te be 80. életévét. Ebből az alkalom-
ból Országos Egyházunk és Teológi-
ánk levélben köszöntötte.

TANÉVZÁRÁS
HITTUDOMÁNYI

EGYETEMÜNKÖN
Több szempontból is kiemelkedő

volt Hittudományi Egyetemünk jú-
nius 19-én tartott tanévzárója. A
vasdiplomát átvevő dr. Prőhle Károly
életében, aki 1989-ben nyugdíjba
ment, de azóta is vállalt előadásokat
és vizsgáztatás okat, a tanévzáróval
ez a szakasz is lezárult. Dr. Reuss
András, aki két ciklusban 6 éven át

119



volt egyetemünk vezetője, a nyáron
átadja ezt a funkciót dr. Szabó Lajos
professzornak, akit az egyetem Ta-
nácsa rektori kinevezésre javasolt.
18 lelkészjelölt és 25 hittantanár
kapta meg diplomáját. A lelkészje-
löltek nevében Korányi András, a
hittantanárok nevében pedig
Véghné Pozsgai Olga mondott köszö-
netet. Öten arany-, öten gyémánt-,
és szintén öten vasdiplomát vehet-
tek át mint ötven, hatvan és hatvan-
öt éve végzett lelkészek. Nevükben
D. Scholz László mondott köszöntő
szavakat.

MEGÚJULT A DUNAFÖLD-
vÁRJ TEMPLOM

A 95 éves dunaföldvári templom
a kis gyülekezet nem csekély áldo-
zatvállalásával, valamint különféle
segélytámogatásokkal Szabó Vilmos

Béla paksi lelkésznek, a gyülekezet
gondozójának kiváló szervezésével
hat és fél millió forintos költséggel
megújult. Június 21-én a hálaadó is-
tentisztelet szolgálatát dr. Harmati
Béla püspök végezte. Sokan jöttek el
- esperesek, lelkészek és gyülekeze-
ti tagok - és örültek együtt a duna-
földváriakkal.

HETVENÖT ÉVES A VECSÉSI
GYÜLEKEZET

A főváros elővárosának számító
Vecsésen az evangélikus gyülekezet
alapjait Kuthy Dezső, a későbbi ba-
lassagyarmati püspök vetette meg
1923-ban. A 75 év viharos történetét
legjobban mutatja, hogy a gyüleke-
zetnek már harmadik temploma
van. Az 1932-ben épült templom a
második világháború áldozata lett.
A svájciaktói kapott fatemplomot az
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1971-ben épült mai templom váltot-
ta fel. A június 7-én tartott emléke-
ző istentiszteleten a gyülekezet Isten
gondoskodó és megtartó erejére
emlékezett.

ÚJ ESPERES A BUDAI
EGYHÁZMEGYÉBEN

A hirtelen )elhunyt esperesére,
Bálint Lászlára és szolgáló életére
emlékezett a budai egyházmegye
presbitériuma és közgyűlése, amikor

június 20-án a kelenföldi templom-
ban D. Szebik Imre püspök beiktatta
az újonnan megválasztott esperest,
Szeverényi János kelenföldi lelkészt.
Vidéki lelkészi szolgálata után KIE-
titkárként az ifjúság között végzett
szervező munkát, onnan hívták el a

kelenföldi gyülekezetbe. Esperesi
székfoglaló beszédének összefoglaló
címe ez volt: Egységben kell látni az
egyház sokirányú szolgálatát.

TEOLÓGIAI SZIMPÓZIUM
Az Evangélikus Hittudományi

Egyetem június 25-27. között teoló-
giai szimpóziumon emlékezett meg
arról, hogy az evangélikus egyetemi
szintű lelkészképzés 75 éve indult el,
amikor a soproni teológiai főiskola
a pécsi egyetem fakultása lett. A
szimpózium összefoglala témája
.Bűn - bocsánat - új kezdet" volt. A
témát 9 előadásban négy külföldi
(Wolfgang Kraus, Pentti Laasonen,
Marc Leinhard, Ulrich Kdrtner} és öt
hazai (Reuss András, Karasszon/Ist-
ván, Lichtmann Tamás, Erdő Péter,
Szabó Lajos) tartották.

MUNTAG ANDOR
HETVENÖT ÉVES

Dr. Muntag Andor Hittudományi
Egyetemünk Ószövetségi Tanszé-
kének professzora június 27-én töl-
tötte be 75. életévét. Teológiai tanul-
mányai után 1947-ben avatták lel-
késszé. Tízévi segédlelkészi szolgá-
lat után Monoron volt lelkész, 25
éve professzor a Teológián.
Ámoszról írt doktori értekezését a
debreceni Református Teológián
védte meg. Megjelent művei:
Ámoszhoz és Jób könyvéhez írt
kommentárok, jelenleg a Genesis
kommentárján dolgozik. Egyházunk
elnöksége és Teológiánk oktatói és
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dolgozói június 29-én köszöntötték
és kívántak további működéséhez jó
egészséget.

ÚJ VEZETŐ A SAREPTA
SZERETETOTTHONBAN
Az öt különböző részből álló

Sarepta Szeretetotthon új vezetőt
kapott. Tizenkét évi szolgálat után
Csizmazia Sándor nyugdíjba ment,

és átadta a vezetést Sztojanovics
András igazgató lelkésznek, aki kon-
dorosi lelkészként kapta új megbiza-
tását. Az új igazgató lelkészt D.
Szebik Imre, a diakóniai munkát fel-
ügyelő püspök iktatta be hivatalába
június 21-én a szeretetotthon és a
pesthidegkúti gyülekezet közös
templomában. A püspök és sok fel-
szólaló megköszönte a távozó szol-
gálatát és az induló vezető munkájá-
ra Isten áldását kérte.

REUSSANDRÁS
HATVANÉVES

Dr. Reuss András Hittudományi
Egyetemünk Rendszeres Teológiai
Tanszékének professzora, az egye-
tem rektora július 11-én töltötte be
60. életévét. Teológiai tanulmányait
Teológiai Akadémiánkon, majd ösz-
töndíjasként Zürichben végezte. Se-
gédlelkészi évei után Csöglén, Ke-
lenföldön, Budavárban, majd An-
gyalföldön volt gyülekezeti lelkész.
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Tizenegy éven át egyházunk külügyi
titkára. 1987 óta Teológiánkon a
Rendszeres Teológiai Tanszék pro-
fesszora, 1992 óta két ciklusban Teo-
lógiai Egyetemünk rektora. Egyhá-
zunk elnöksége és Teológiánk pro-
fesszorai és dolgozói június 29-én
köszöntötték, és kívántak további
működéséhez sok sikert.

Összeállította:
Dr. Selmeczi János
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""KIK JEZUSHOZ
"HAZATERTEK ... "

Így énekel az elhunytakról
északi testvérünk az 526. énekben,
azokról, akik társaink voltak és el-
vesztettük őket. De az énekköltő
szerint ó'Knem elvesztek, hanem ha-
zaértek, célhoz értek. Elérték hitük
célját Jézusért, aki elhívta, szolgá-
latba állította ó'Ket, és helyet is ké-
szített nekik az ő országában. "A
vándorútnak vége már", de nincs
vége a hazaérkezés örömének, az Is-
tenben való örök életnek!

Kortársaink, küzdőtársaink
ők, különbözőképpen megpróbál-
tak, de abban mindvégig hűek, hogy
a rájuk bízott üzenetet továbbadták.
Az egyik lírai emelkedettséggel, a
másik egyszeru szóval, életpéldával,
vagy csendes helytállással, olykor
megtört szívvel, rövid életpályán,
avagy hosszú életúton, de mindig az
ÉLET KENYERÉT szelve és oszto-
gatva, úgy, ahogy ők is kapták.

Hazatértük sorrendjében emlé-
kezzünk rájuk!

Brebovszky János (1961-1997) a legifjabb volt a
hazatértek között. Körmenden született lelkész-
családban. Orosházán járt gimnáziumba, majd két
évi lélekpróbáló katonai szolgálat után 1981-ben
lett a budapesti Teológiai Akadémia hallgatója.
1986-ban avatta lelkésszé dr. Nagy Gyula püspök
Tápiószentmártonban. A Nagymányok-Váraljai
segédlelkészi évek segítették az önálló lelkészi
szolgálatra való felkészülésben. 1989-ben került
Paksra, ahol parókusnak választották. A paksi és
dunaföldvári hívek gondozásán túl részt vett a vá-
rosi önkormányzat kulturális bizottságának mun-
kájában. Felvállalta Váralja, Kismányok, Paks templomai, majd a pilisi
templomtorony felújításának irányítását. A régi paksi evangélikus iskola
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épületét is renováltatta, és benne két éven át a római katolikusokkal öku-
menikus egyházi általános iskolát működtetett. Igen széles körű ifjúsági
munkát végzett. Sajnos, indokolatlan bírálatok, rosszindulatú rágalmazások
megkeserítették életét. E nehéz lelki állapoton azután sem tudott úrrá len-
ni, amikor feleségével, Pintér Mártával vállalta a pilisi gyülekezet szelgála-
tát. Több szeretetre és megértésre vágyó szíve 1997 nyarán életének befeje-
zésére vitte. Összetört szívű családja, gyermekei, szülei 1997. augusztus 2-án
urnáját a kelenföldi templom kolumbáriumában helyezték el nagy részvét
mellett. Roszik Mihály alberti lelkész hirdette ravatalánál a bűnbocsánat és
feltámadás evangéliumát.

Farkas Lajos (1907-1997) Derűs lelkületű, meleg-
szívű, barátságos egyéniséggellett szegényebb lel-
készi karunk, amikor ő hazatért a mennyei Atyá-
hoz. A soproni teológiai fakultáson 1931-ben fe-
jezte be teológiai tanulmányait, és dr. Raffay Sán-
dor püspök avatta lelkésszé. Segédlelkészi évei
múltával, mint pesterzsébeti hitoktató lelkészt is-
merhettem meg 1937-ben személyesen is. Aztán a
Szentendre-Pilisvörösvár missziói egyház szerve-
zését bízták reá, majd tíz év múlva az alakuló
Orosháza-Rákóczi-telep missziói lelkipásztora
lett. Csendes, nyugodt hangú prédikátor, hűséges
gyüjtögetö-szervező munkát végzett szétszórt hívek között a legnehezebb
esztendőkben. A kicsin és kevesen való hűség igazi példaképe volt. Idős ko-
rában még 1992-ben is vállalt helyettes lelkészi szolgálatot Szegeden. Hód-
mezővásárhelyről látta el feladatát napsütésben, de ködös őszi napokon is
odaadóan. Gyémántdiplomás lelkészként 90. életévében hívta az Ur magá-
hoz. Sírja mellett 1997. november 8-án a hódmezővásárhelyi temetőben Róm
14,7-8 versei hangzottak bizonyságtételként.

D.h.c. Koren Emil (1915-1998) Békéscsabán szüle-
tett tudós papi ősök utódaként. Teológiai tanulmá-
nyait ő is Sopronban végezte 1933-tól. Meghatáro-
zó lett életére két ösztöndíjas éve: 1936-ban a ko-
lozsvári teológián Járosi Andor hatása alá került,
majd Finnországban az északi testvérnép szeretete
formálta egyéniségét. Hódmezővásárhelyi és deb-
receni segédlelkészség után Kárpátalja missziói
szórványa vizsgáztatta lelkesedését, s a háború so-
dorta a szeretetszolgálat területére. Aztán buda-
pesti gyülekezetek élére került: Kőbányán, a Fasor-
ban és Budavárban lett parókus. Volt esperes,

125



püspökhelyettes, sajtólelkész és szerkesztő, Gy.S.-vezető, zsinati tag, s az
egyházpolitikai élet háttérmunkása. Barátja így emlékezett róla: "Több volt
önmagánál, mert egy nagy megrázkódtatásokkal teli egyháztörténeti idő-
szak tükröződik életében és munkásságában" (Benczúr). Irodalmi tevé-
kenységét nemcsak számtalan írása, könyvei, hanem elismert szaktekinté-
lyek véleménye fémjelzi. A finn ek teológiai díszdoktorátussal, a fehér Ró-
zsa Lovagrend tiszti aranykereszt jével méltányolták a két nép közötti kap-
csolatért való tevékenységét. Izraeltől pedig "lad Vashem" érmet kapott
gyermekmentő munkájáért. Többszöri szívinfarktus után 1985-től nyuga-
lomba vonult, de nem maradt tétlen: addigi írásait rendezte, csiszolta, s így
jelent meg a budavári templomok és gyülekezettörténet után még fiatal éve-
inek színes emléke a "Kárpátaljai napló" című önéletrajza. A Farkasréti te-
metőben búcsúztunk tőle, feleségét, Podhradszky Margitot, fiai családját
körülvevő nagy gyülekezettel 1998. március 12-én.

Székács Sámuel (1913-1998) A Trianon ketté-
szelte Nagylakon született, majd Hódmezővásár-
helyen érettségizett. Teológiai tanulmányait a deb-
receni református teológián kezdte, de Sopronban
fejezte be. Budapesten szentelte lelkésszé 1938-ban
a bányai egyházkerület püspöke, dr. Raffay Sán-
dor. Több esztendőn keresztül segédlelkész és val-
lástanító volt, míg 1947-ben a hatalmas szarvasi
gyülekezet 4. lelkészi állására hívták meg az
ótemplomi körzetbe. Az evangelizációk, az ébre-
dés korszakának ideje volt ez, amikor sokfelé tar-
tott ő is iskolákban, magánházaknál bibliaórákat,
hitébresztő alkalmakat. Szlovák és magyar nyelven egyaránt szolgált, szép
énekhangjával színesítette azt. Atéléssel és meggyőződéssel hirdette az igét,
s ettől nem tágított, pedig többször akarták korlátozni, akadályozni ebben.
1956-ban fél évig internálták, de állhatatos szilárdsággal őrizte meg hitét.
Hosszú, hűséges szolgálatát Szarvas városa nemsokkal halála előtt kitünte-
téssel méltatta. 85 éves korában, baleset következtében hunyt el. Kedves
igéjével, Fil 1,21 versével dr. Harmati Béla püspök hirdette temetésén a vi-
gasztalás evangéliumát.

Bálint László (1949-1998) Nyíregyházán született
az egyháznak elkötelezett, hívő család gyermeke-
ként. Középiskolái elvégzése után katonai szolgá-
latra hívták be, ezért csak 1970-ben kezdhette el teo-
lógiai tanulmányait a budapesti Teológiai Aka-
démián. 1975-ben avatta lelkésszé szülővárosában
az északi egyházkerület akkori püspöke, dr. Ottlyk
Ernő. Rövid segédlelkészség után Malomsokon
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parókusként 11 esztendőn át szolgált, majd 1988-tól Celldömölkön, ahol a va-
si egyházmegye esperesi tisztét is reá bízták. 1993-ban hívták Óbudára.
Súlyos szívműtétből felépülten, új kedvvel és reménységgel kezdett el dol-
gozni. Egyénisége, nyitottsága, mosolygó közvetlensége és figyelmessége ré-
vén mindenkihez közel került. A budai egyházmegye is esperessé választot-
ta 1994 novemberében. Bálint László még 1976-ban kötött házasságot Var-
sányi Vilmával. Házasságukat öt gyermekkel ajándékozta meg Isten. A csa-
lád harmóniája, közössége is lendületet adott pásztori szolgálatához, a fel-
adatok végzéséhez. Egy missziói nemzetközi konferencián voltunk együtt
vele 1997 októberében Lipcsében. Nem sokkal később szívproblémák állí-
tották meg lendületében. Jobbanléte után szolgálatot vállalt a tv "Mélyvíz"
című műsorában, ahol arról beszélt, hogy "a Krisztusban hívők mindig
tanúskodni fognak arról az örömhírről, amit átélt ek, megtapasztaltak". Né-
hány perc múlva utolsó szívdobbanása "templommá formálta a tv közvetítő
termét", s fiatal társunk 1998. április 8-án, nagyszerdán hazatért Urához.

Garam (Greifenstein) Zoltán (1908-1998) Tol-
na megyéből származott, s a bonyhádi evangéli-
kus gimnáziumban érettségizett. A soproni
Evangélikus Hittudományi Egyetem 1930-ban
végzett évfolyamának utolsó élő tagja volt. D.
Kapi Béla a dunántúli evangélikus egyházkerü-
let püspöke szentelte lelkésszé. Erlangenben és
Rostockban tanult ösztöndíjasként, majd Kő-
szeg és Sopron városi gyülekezeteiben segédlel-
kész. Az ősi bobai gyülekezet hívta meg lelki-
pásztorának, és ő hűséges törődéssel gondozta
fél évszázadig őket a nemeskocsi és kemenes-
pálfalvi filiákkal együtt. Amikor pedig 70. életévét betöltve, nyugalomba
vonult, készséggel vállalta az éppen megnyílt Evangélikus Múzeumban
való segítést. Német nyelvtudás ával, egyháztörténeti ismereteivel, és
nem utolsósorban kedves, közvetlen egyéniségével még másfél évtizeden
át vezette a látogatókat, amint erről dr. Fabiny professzor emlékezett te-
metésén: "Akkor volt boldog, ha sokaknak tehetett bizonyságot az egy-
ház megtartó Uráról, és hitbeli elődeink kulturális és művészeti tevé-
kenységéről." Hosszabb betegeskedés után 90. születésnapja előtt 1998.
május 1-jén tért haza teremtő Urához. Budakeszin temették a 91. zsoltár
igéivel.

~ :.
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Gerhát Sándor (1906-1998) Az elköltözöttek kö-
zül a legidősebb szolgatárs volt. A Nógrád megyei
Romhányban született, ahol elemi iskoláit is vé-
gezte. Aszódon érettségizett az evangélikus gim-
náziumban, majd 1927-ben a soproni teológiai fa-
kultáson folytatta tanulmányait, és 1931-ben avat-
ta lelkésszé dr. Raffay Sándor, a bányai egyházke-
rület püspöke. Magyar és szlovák nyelven szolgált.
Több helyen volt segédlelkész: Csömörön,
Cinkotán, Maglódon és Galgagyörkön, míg 1935-
ben Galgaguta gyülekezete hívta meg parókus-
lelkésznek. 41 esztendeig szolgált töretlen szor-
galommal ebben az egy gyülekezetben. Itt kötött házasságot is Péch Piros-
kával. Öt gyermekkel áldotta meg őket a Teremtő. 1976 augusztusa óta volt
nyugdíjban. A kistarcsai temetőben 1998. június 13-án vettek búcsút tőle sze-
rettei és tisztelői, s a 93. évében járó pásztort ezzel az igével tették Isten ke-
zébe: "Nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség!"

*
Két külföldön szolgált lelkésztársunkat is hazahívta az Úr. Mindketten

a clevelandi magyar gyülekezetek pásztorai voltak:
D.h.c. Brachna Gábor (1908-1998) és Juhász Imre (1923-1997) lelké-

szek. Sokat fáradoztak a szétszórt magyarság összetartása érdekében, evan-
géliumi hitben és az anyanyelvhez ragaszkodásban segítve a rájuk bízotta-
kat. Ők szerkesztették az "Erős vár" című észak-amerikai magyar evangéli-
kus újságot. Brachna Gábor esperes az amerikai Magyar Evangélikus Kon-
ferencia elnökeként, Juhász Imre pedig jegyzőként tevékenykedett évek
hosszú során áto

Az elmúlt hónapok alatt megözvegyült lelkészfeleségeket is hívott ha-
za az örök élet Ura:

Jakus Imréné, Szalay Piroska 1997. november 21-én hunyt el 85 éves
korában. Pétermann Ádámné, Hoffmann Vilma 1997. április 19-én 98 éve-
sen, Pusztay Józsefné, Micsinay Aranka 1998. január 9-én 91. évében, Böj-
tös Lászlóné, Nagy Irén Jolán ugyancsak 91. évében január 10-én és Matuz
Pálné, Újcseh Jolán 88 éves korában 1998. június 8-án hunyt el.

Megköszönve áldásos szolgálatukat, hosszú életüket az Úrnak, azzal a
reménységgel emlékezünk reájuk, hogy ők is azok közé tartoznak, "kik Jé-
zushoz hazatértek".
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/SZÉPÍRÁSOK

DÉRENDRE:

Memoár Szedressy Pál kolozsvári
püspök emlékezetére

Sopron, '41 ősze ... Az első délelőtt a fakultáson ...
.Karner Fricó" előadását ajzottan vártam; tudtam, ő a leghíresebb pro-

funk Pröhle Károly mellett; hallatlan újtestámentum-tudor, európai tekintély, a
páli levelek briliáns kommentáló ja.

Az alacsony, csapott vállú, jelentéktelen külsejű Karner Fricó halkan, ám
meggyőző magabiztossággal magyaráz. Szavainak logikája, a tárgyban való im-
pozáns járatossága elfeledteti előadásának monoton dísztelenségét; mondatai-
nak foszlányai máig élénken zsonganak bennem:

- Háát ... a Jézus föllépése előtti, mintegy három évszázadra a keleti kul-
túrkörök és a klasszikus görög kultúra szintézise volt jellemző ... A beavatottak
számára jobbára a halhatatlanság megszerzését ígérték a misztérium-kultu-
szok ... A szinkrétista vallásban a kultusz-istenség az emberekért meghaló és ér-
tük föltámadó istenség ... A beavatás kultusza, az istenséggel való egyesülés hal-
hatatlanságot biztosít abeavatottnak. .. ,,A tympanonból ettem, a kymbalonból
ittam, a pastosba lementem ... "

- Na, megnyugodtál, baglyom? - kérdezte az előadás után Hernád Tibsi.
- Fricó nem üvöltöz dervisként, hanem fejteget. Européer.

- Negyedét sem értettem annak, amit mondott -legyintettem lehangoltan.
- S megdöbbentett, hogy ezekben a Jézus föllépését megelőző, szinkrétista ta-
nokban egyre-másra meglelhető az embereket megváltó kínhalált szenvedett is-
teni lény alakja ... Dumuzi vagy Attisz helyett akár Jézust is mondhatunk ... Ho-
gyan hitessem el magammal az értem meghalt és föltámadott Krisztus áldoza-
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tát?! Mintha a földből nőtt volna ki, hirtelen mellettünk termett a folyosón egy
magas, törökös arcú tanár. Nyakig érő Luther-mellénye fölött kaucsukgallér
fénylett.

- Miről van szó, miről van szó, kolléga urak? - villant ránk kíváncsian a
pápaszeme.

- Bagolynyugtatás csupán, professzor úr - válaszolta Tibsi. - A bagolyri-
asztás utáni lelki masszázst végeztem ...

- Értem, értem - bólogatott élénken a langaléta professzor s kedveskedve
vert hátba: - Csak egy a fontos, fiatal barátom! Az, hogy az ember merjen őszin-
tén vitatkozni, és sohase mondja gyáván, hogy: "magister dixit". Sőt. "Kételke-
dem, tehát vagyok. "

S amilyen fürgén pördült elénk, oly gyorsan száguldott tova a folyosón.
Csak a csapóajtónál jajdult egyet, derekához kapva. Szenvedő arccal, lassan
cammogott tovább.

- Eszébe jutott a derékzsábája - intett nevetve a prof után Hernád Tibsi.
- De azért mindenütt ott van, és mindenbe beleüti azt a karvaly orrát ...
Poimenikára meg homiletikára fog majd tanítani. Nem Deák-párti, hanem di-
ákpárti. Szóval, "decent fellow". Derék fickó, meglásd.

Megláttam, csakugyan, a lidérces, bombahuhogásos negyvennégyes-negy-
venötös tanévben, amikor az egyébként nyafogós-nyögdécselős Jánossy Lajos
kemény szavakkal küldte a pokolba a fakultásépület értékeit nyugatra hurcolni
szándékozó nyilasokat ... S akkor is, amikor két, Harkáról szökött lágerlakót
vittem hozzá a Nagyhét keddjén délelőtt - lopakodva, bukdácsolva, kapualjtói
kapualjig ... Készségesen segített. Idős édesanyja szintén ...

Egyelőre, persze csak egy kétségbesodródott "bagoly" vagyok, akin szintén
segíteni kellene. De rajtam most még az sem segít, hogy utánam szól Hernád
Tibsi:

- Majd hallasz te még emberhangot is, bagoly, nem csupán égi szózatot.
Novemberben beállít majd az öreg Kavics ... Az északi egyházkerület püspöke ...
Kovács Sándor főtisztelendő úrI

- Azoknak a gyönyörű, áhítatos egyházi énekeknek a szerzője?
- Azoknak az áhítatos egyházi énekeknek a szerzője fölszuszog majd a ka-

tedrára egy hűvös-esős novemberi napon, hogy lekeverje az egyházi énekek tör-
ténetéről szóló egyetlen előadását ...

Tibsi jóakaratú tréfálkozása sem segít mostani összeomlásomon.
Jól látja ezt a rámfürkésző földi: Szedressy Pali. Ebéd után félrevon, súgva

mondja:
- Öreg, ennek a zsíros bécsi szeletnek ihatnékja van ... Apám még Vára-

don a zsebembe tuszkolt némi pénzmagot, gyere!
S cipel a szomszédos, a Felkelő utat keresztező utcácskába. Megállunk egy

.késdobalá" előtt s beleskelődünk. Látjuk, két negyedéves is meg akarja öntöz-
ni a bő ebédet. Petrik Janó, az ifjúsági köri elnök és Bulik Soma gubbaszt az Új-
laki utcai csehóban.
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- Inkább a városba húzzuk el a csíkot.
Az Új utcai Gambrinusban alig van vendég - kettőnkön kívül. Pali azon-

nal megrendeli a fél liter kékfrankost. Belekortyintunk a rubinpiros búfelejtőbe.
Betyárul ízlik. Heve végigrohan az ereimen.

- Mintha burgundi íze lenne - jegyzi meg szakértően Pali. - Na, hol a hé-
zag?

Újabb korty. Jólesően ég a fülem, az arcom, de nem butít a soproni pon-
cichterek büszkesége.

Nagyot lélegzem.
- Elhatároztam, hogy átjelentkezem az evangélikus tanítóképzőbe.
- Mi a szösz! Olyan szép a hangod?
- Botfülű vagyok.
- Orgonálni tudsz?
- Sajnos, semmilyen hangszerhez nem konyítok.
- Hát akkor hogy akarsz kántoroskodni?! Hang és orgona nélkül nem

megy.
- Akkor is meg kell próbálnom!
- Miért nem mentél egyenesen oda?
- Mert tulajdonképp tanár akarok lenni, magyar szakos. De egyelőre

álomnak tűnt a bölcsészkarra beíratkozás: apámnak nincs fix fizetése: falusi
ácsmester, se a szállásomat, se a kosztpénzt nem tudná előteremteni. A gimná-
ziumom vallástanára fölajánlotta Csabán, hogy a gimi adna 100 forint ösztön-
díjat, ha teológusnak íratkozom be. Jóindulatú öreg barátom, Kincses Guszti
bácsi nagyot segített rajtam az ösztöndíjjal. Gondoltam, mégiscsak könyvek kö-
zött lehetek, s a teológia után - kurtítva végezhető el a bölcsészkar: két év alatt
- négy helyett. S ha akkor se megy a bölcsészkari költségek előteremtése: pap
maradok, "népi pap': a néppel érző, cselekvő ... Az én falum, Zsadány lelkésze,
Nagy Lajos bácsi például remek néprajztudós. Én is vonzódom a népi kincsek
gyűjtéséhez.

- Na és, az igehirdetés?!
- Hát épp ez az! Istenhívőnek vallom ugyan magam, bár eddig ácsok, kő-

művesek vigyázták a lépéseimet, s nem apostolok ... De azért, úgy Dávid Ferenc
módján tán - vallásos vagyok. Isten van, Jézus is élt, de tökéletességre törekvő
nagy álmodónak vélem, nem pedig Krisztusnak, aki kínhalált szenvedett a "bű-
neimért" a keresztfán ... Hát mondd, Pali: mi a jófene bűnünk van nekünk? Ez
a pohár burgundi - vagy a lányfénykép a szívünk fölött, mélyen a zsebben?! Hát
mi az égharagját vétettem én eddig, mondd? Hogyan tegyek nyilvánosan hitet-
és kinek, miért?! Döbbenetes volt a Magyar Zoli hitevallása, éreztem, hogy lel-
ke legmélyéről unszol s meggyőződésből figyelmeztet, hogy nem lehet két úrnak
szolgálni ... De Jézus nem teátrális kommunikálást követel az Istennel, hanem:
.mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba" ... Miért tartoznék ez a nagy
nyilvánosságra?!

- Ne tüzelj, pajti! S ne hamarkodj el semmit! Az idő mindent megérlel.
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- Hát épp ez az, te Pali! Énbennem, a Zolit hallgatva, az az elhatározás is
megérlelődött volt, hogy "üsse kő, én is vallást teszek Krisztusról". Végre is, ha
volt pofám elfogadni Sopront és a lehetőséget, hát ne húzzak ki a választott kö-
zösségből/ S valahogy úgy is éreztem: nem lennék képmutató, ha tanuságot ten-
nék Krisztusról. Hiszen ezt a siralom völgyét, s a benne vergődő Embert meg kell
váltania valakinek! S mért ne legyen az éppen Jézus, a csodálatos szavú rabbi,
s mért ne lenne Isten fia?!

- Hát erről van szó!
- Igen ám, de meghallgattam Fricót, aki itt, Sopronban mindenkinél böl-

csebb rabbi, kiemelkedő tanítómester - s rádöbbentett, hogy a Jézus föllépését
megelőző periódusban rendre-sorra fölbukkannak az emberekért kínhalált vál-
laló istenfiak! S a beavatás, a megtérés misztériumát is nyakra-főre gyakorolták
a szinkrétizmusban ... ,,A tympanonbál ettem, a kymbalonból ittam, a pastos-
ba lementem ... " Tisztára az Urvacsora: Krisztus testének és vérének magamhoz
vételekor "mystes" leszek, beavatott. Mármost, minek áltatjuk magunkat a po-
gányokéval rokon misztériummal?!

- Szelíd "Múzsa': ne hergeld bele magad ekkora dühbe! Nem vagy te
Dages!*

- Nyugi, nyugi, .rnindennek rendelt ideje vagyon ", értsd meg! Szépek Jézus
szavai szerinted? Hiteles amit útmutatóul ád?

- Nem vitás, a szabad emberi lelkiismeret megalapítája ő, "a legtökélete-
sebb mintakép minden szenvedő lélek számára". Ezt Renannal együtt én is val-
lom!

- Te mondád! Mit fortyogsz hát itt össze vissza? Nyugodj meg, jó helyen
vagy, a tieid közt vagy - egyelőre ne hőbörögj! Inkább idd ki ezt a jó bort, vérré
válik bennünk! Ceterum censeo: a többit a jó öreg Kronosz eligazítja ...

- Mit igazi: el?! A négy évem: merő verekedés lesz az Istennel, ..
Nem felelt, a sarokban álló zongorához lépett Pali, engedélyt kért a pincér-

től, s hosszú ujjaival egy-két futamot leverve, rázendített - halkan, de remek fér-
fihangon; méltón a nagy bécsi Mester Szerenádjához:

- " Tavaszi felhők az égen,
ti tudjátok régen,
hogy mióta váram a párom szavát ...
Mióta irigylem égve
a gyengéd keblére,
a szívére tűzött kis szirmok hamvát ... "

- Bravó! - csapta össze tenyerét a borozó gazdája s a személyzet vidáman
ismételte meg: - Bravó!

* Deák Jánost, az ószövetségi teológiai tanszék akkori professzorát diáknyelven hív-
ták így.
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Pali mosolyogva biccentett, megköszönte a spontán köszöntést - s folytat-
ta a spontán hangversenyt; a zongora tovaáradó, szívmelegítő dallama nyomán
félig megtelt a Gambrinus barátságos kíváncsiskodókkal. Néhány üde egyenru-
hás leány is összefutott az orsolyitáktói, forró tapssal ünnepelték Palit.

(Nem tudom, nem közülük kerültek-e ki azok a kedvesen csíntalan diák-
lányok, akikhez - pár hét múltán - orgonálni járt Pali, potom 5pengőért -, ami
nem volt csekély honorárium egy ágrolszakadt teológusnak ... Egyszer gyanútla-
nul rakta le kalapját, sálját és felöltőjét egy hosszú folyosó végén lelt fogasra.
Amikor szolgálata végeztével kijött a folyosóra, "elosztva" talált rá ruhadarab-
jaira: a folyosó egyik végén volt az egyik, középen a másik, s a túlvégen a har-
madik Kandi szemmellapítottak az egyik osztályteremben az elkövetők is. De
hát, hiába nyújtogatták utána szép nyakukat - lesve a hatást - a bájos tettesek:
Pali már foglalt volt, s ha történetesen soproni erdőmérnök-hallgatók vagyunk,
nyilván az egyenruháján hordta volna a jegygyűrűnél is szentebb, vászonból ki-
vágott szívet a hímzett betűkkel: "tempus".)

A szigorú "tempus': a száguldó idő minket akkortájt arra kényszerített,
hogy kihörpintve a kékfrankos utolsó cseppjeit (utolérhetetlen zamata máig a
nyelvem bolyhait csiklandozza!) az apostolok lován sürgősen nekivágjunk az
alkonyuló útnak, a Lövérek irányába. Szikrányi mámort vagy bódulatot sem
éreztünk, csak a lépteink váltak kellemesen könnyűekké ...

Két sors találkozása
AZ EGYIK:
Mária története

"Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel... Örven-
deztess meg bennünket annyi napon át, ahányon
megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk
volt!"

(Zsolt 90,13-15)
A júniusi szőnyegbombázások egyike után született a kicsi, 1944-ben.

Máriáék az Amerikai úti lakásukban készülődtek a várva várt eseményre. Fér-
jével, Józseffel.

Volt már egy kislányuk, Piroska, aki akkor töltötte be a tizedik évét, és nem
szeretett egyetlenke lenni. Mária - túl a gyermekszülés megszokott idején - vál-
lalta, hogy testvérkét ad a magányos gyereknek.

Háború volt. Tombolt az idő ördöge. Vad fergetegében járta a világot. Éle-
teket szüntetett meg. Ritkította az emberiség általa túlságosan felszaporodott tö-
megét.

133



Érthetetlen, honnan merítették Máriáék a bátorságot arra, hogy 1943
végén új élet kezdetét határozzák el. Mert tudatosan vállalták, akarták a ki-
csit. Talán azt kívánták elhitetni magukkal, hogy az élet mindig erősebb a
halálnál? Hogy addig marad fenn a lét, ameddig új ember születik? Vagy Is-
tenbe vetett mély hitük adott reménységet nekik?

Bombázásokkal és a fasizmus szörnyűségeivel tarkított nyomorúságok
útvesztőiben gyarapodott a magzat. Világra akart jönni. Élni akart. Nem tu-
dott semmiféle borzalomról, ami körülötte tombolt. Élvezte anyja testének
meleg közegét és a szirénák sivító hangjaira apró rugdosásokkal felelt csu-
pán.

Közeledett a szülés ideje. 1944 tavaszán megszokottá váltak az óvóhe-
lyen eltöltött órák. A halálthordó gépek zúgtak a főváros felett. Szórták a
bombáikat. Középületekre és lakóházakra. Válogatás nélkül. Összedöntöt-
tek nemzeti értékeket és meleg családi otthonokat. Félig lerombolt falak
folytak bele az utcai törmelékbe. Fennakadt bútorok kapaszkodtak a sem-
mibe. Álltak lerombolt, egykori helyiségeik félbevágott padlóján, mely se-
gélykérően meredt bele a többemeletnyi mélységbe.

A szülés előtti szőnyegbombázás 1944. június 2-án volt. Valami belső
sejtelem, az anyai ösztön meg nem határozható jövendölése késztette Mári-
át arra a döntésre, hogy ne maradjanak a saját házuk gyatra védelmet biz-
tosító pincéjében. Az Amerikai út másik oldalán volt egy bombabiztos óvó-
hely. Mária, ahogy a szirénák zúgni kezdtek, elindult férjével és kislányával
a biztonságosabb védelem felé. Kis motyó ban összekötve a legfontosabb kel-
lékek százszorosan megfontolt, kiválogatott darabjaival. A szirénák véget
nem érő sikoltása azonban olyan erővel hathatott az anyaméh bensőséges
állagában rejlő kicsi életre, hogy hirtelen meg akart születni.

Az út közepén jöttek rá Máriára a szűlési fájdalmak. Megállt férje és
gyermeke között, akik félkézzel támogatták. Egyik kezét domborodó hasára
helyezte és azt mondta a férjének:

"Ha már egyedül kell megszülnöm a babát, inkább a saját pincénkben
szeretném világra hozni. "

A kis család megfordult és visszavánszorogtak a házukba. Közben már
elhallgattak a szirénák. Felzúgott a bombázógépek mély moraja, és abban a
pillanatban, amikor leértek a szenespincéjük menhellyé kialakított pici zu-
gába, óriási robbanás, dübörgés, csattogás hangjai zuhantak a pincére. A
retten et pillanatában alkották meg ösztönösen a később szokássá vált élő-
képet: Mária ült egy széken, felette, ráhajolva állt a kislány, és felül, mintegy
oltalmat sugározva borult a kicsi családra József, az apa.

Nem tudhatták, meddig tartott az iszonyat. Nekik az örökkévalóság
korlátot nem ismerő idejének tűnt.

Amikor vége szakadt a tomboló viharnak és a szirénák leintették a
légiveszélyt, a megkönnyebbülés sóhaja hallatszott a pince többi lakójának
elkülönített kis odúiból.
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A lakók lassan magukhoz tértek a félelemből és kezdtek felszivárogni sze-
rencsésen megmaradt otthonaikba.

A ház kétemeletes épület volt. Minden szinten négy család élt. Máriáék az
egyik földszinti lakásban laktak. Amikor a sötét lépcsőkön a lakók segítségével
felvonszolták a vajúdó kismamát a saját szobájába és a saját ágyába lefektet-
ték, a szülési fájdalmak már egyre szaporábbak lettek. József megindult valami-
féle segítség után, hogy feleségét be tudja szállíttatni a Bethesda kórház szülésze-
tére, ahol kezelőorvosa dolgozott.

Mária, aki már a negyvenedik életévéhez közeledett, veszélyeztetett terhes
volt. Állandó orvosi felügyelet alatt állt. Gyakran feküdt be néhány hétre kórhá-
zi ápolásra is. Szülészorvosa, a Bethesda kórház egyik jónevű tanára vigyázott
rá. Tulajdonképpen azért nem hagyták el Budapestet a szörnyű bombázások
alatt, hogy a szülés biztonságos levezetését a megszokott orvos kezei között re-
mélhessék.

Amikor József kilépett a házból, az Amerikai út Thököly út által elválasz-
tott másik oldalánál ágaskodó lángnyelveket észlelt. A közeli házakat érte teli-
találat. Nem messze a Thököly úttól. S közel a saját otthonukhoz. A lakóépü-
letekből és a város többi részéből is fojtogató bűz áradt. Égés és izzó téglák sza-
ga vegyült valami furcsa, eddig ismeretlen illattal. A levegő a portói és a pernyé-
től áttetsző vörös színűvé változott. Egy kipusztult, holdbéli táj tárult József sze-
mei elé.

Önkéntelen mozdulattal indult el az utolsó ítéletet idéző színhely felé. Le-
rombolt falak, félbetört fák, kidőlt villanyoszlopok látványa közben kellett össz-
pontosítania minden gondolatát arra az egyetlen és kikerülhetetlen feladatára,
hogy felesége és születendő gyermeke számára valamilyen járművet szerezzen.

Nem igaz, hogy nincsenek csodák! Csodák mindig vannak. Az Ég küldi
őket. Mert mivel lehetne megmagyarázni másképpen azt a váratlan megoldást,
amit csak a csoda képes megteremteni ?

A por és hamu kavargó homályából egy gépkocsi tűnt elő. Az egyik ház
előtt állt. Két férfi szállt ki belőle. A sofőr a volánnál maradt. Ahogy József kö-
zeledett az alig hihető valóság megtestesüléséhez, észrevette, hogy a jármű uta-
sai ismerősök. Sőt a sofőr is. A főváros illetékes kerületéből jöttek. Hivatalos
szemlére, hogy megtekintsék a pusztulást, és intézkedjenek a romok alatt ma-
radottakról.

József - aki mérnök volt és a fővárosnál műszaki tanácsosként működött,
felismerte a kerület embereit. Csodálkozva nézték a tanácsos urat, vajon mit ke-
res itt, a pusztulás birodalmában. Önként? József ecsetelte családi helyzetét,
hogy feleségét sürgősen a szülészetre kellene szállítani. Az emberek felajánlották
járművüket, vezetőjével együtt, vállalva a gyalogos hazatérés várható kellemet-
lenségeit.

Így érkezett meg a szállítóeszköz a szülési fájdalmaktól gyötört Máriához.
Nehezen belegyömöszölték a kocsiba, majd kislánya és férje kíséretében elin-
dultak a Bethesda kórház felé.
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A távolság a lakás és a kórház között nem volt nagy, és az úttestre zúduló
törmelékek között ügyesen kormányzott a kocsi vezetője. Aránylag rövid idő
alatt a várt színhelyre értek.

Mária akkorra már nagyon rossz állapotban volt. Attól nem kellett félni,
hogy a baba megszületik a kocsiban, mert az anya képtelen volt akkora erőt ki-
fejteni, ami egy szüléshez szükséges. Attól lehetett félni, hogy esetleg megfullad
a baba.

Azzal a megkönnyebbült érzéssel érkeztek a várva várt helyre, hogy végre
célba értek. Kórházban vannak, megbízható orvosi kezekben.

Ahogy kiszálltak a kocsiból, rémítő kép tárult eléjük. A kórháznak az a
szárnya, ahol a szülészet elhelyezést nyert, alapjáig lebombázva [üstölgött a por-
tól. Orvosok, ápolónők fehér köpenyben álltak az udvar közepén. Akkor jöttek
fel az óvóhelyről.

Mária orvosa is köztük volt. Két karját széttárva sietett a megrémült család
elé.

"Nem tudom levezetni a szülést - mondta Máriának -, elpusztult a műtő. "
De megnyugtatta, hogy már telefonált a Klinikára X professzornak, aki segíteni
fog. Biztatta a vajúdó asszonyt, hogy a professzor kezében legalább olyan biz-
tonságban lesz, mintha az övében lenne.

Visszaültek a kocsiba. József a sofőr mellett ült. Mária a kislánnyal a hát-
só ülést foglalta el, ahol nagyobb volt a tér arra, hogy a fájdalom szinte már nem
fokozható támadásaitól vonagló teste a vergődés tehetetlenségében jobbra-bal-
ra dőlhessen.

Hosszú volt az út Zuglóból az Üllői úti Klinikáig. A kocsi belsejében csend
uralkodott és a rettegés. A szirénák újra felbőgtek, félelmet váltva ki az embe-
rekből. Mária arca eltorzult a nehezedő görcsöktől. Kislánya nézte elgyötört
anyját - s bár nem ismerte a várost, nem tudta hova mennek -, gyermeki ösz-
tönével megérezte a vigasztalás megváltó erejét.

"Anyukám, mindjárt a klinikához érünk" - mondta és megsimogatta any-
ja karját.

Ahogy a kocsi végigrobogott az Üllői úton, a visító szirénahangok kiséreté-
ben, József az utat nézte. Nincs-e akadály, ami feltarthatná az amúgy is
megkésett megérkezést. Az út két szélén a házak sebesült falai látszottak. Le-
bombázott romok, tölcsérek. Ember kevés volt az utcán, csak az ment ki a há-
zából, akinek nagyon fontos dolga akadt. A légiriadó hangjaira azonban min-
denki jedezékbe vonult.

Igy érkeztek meg a szülészeti klinikára, ahol Máriát - a megígért telefonhí-
vás következtében már várta X professzor.

A szülés nehéz volt és hosszan tartó. Mária szervezete a végső határig le-
gyengült. De a kislány világra jött. Szép fekete haja volt. Arca a gyötrődéstől vö-
rös színben játszott. De ép volt és egészséges. Máriát a szülés után hordágyra tet-
ték a klinika folyosóján, mert a kórtermek zsúfolásig megteltek már betegekkel.
Ebből az az előnye származott, hogy a naponta háromszor-négyszer ismétlődő
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légiriadók alatt nem kellett fájdalomtól égő testét áttenni az ágyról a hordágyra
és vissza. A betegek óvóhelyre való szállítását a közelben székelő tűzoltóság lát-
ta el. Amikor a szirénák megszólaltak, a tűzoltók hordágyakon lecipelték a já-
róképtelen nőket a pincébe. Mária ereje nehezen tért vissza. Csak feküdt a hord-
ágyon, tehetetlenül. A hasára helyezték a kicsit. A pólya pillesúlya mázsás teher-
ként nehezedett érzékeny testére. Erőtlen karjai az anyai ösztön varázsától kap-
tak annyi képességet, hogy a pólyát megragadva, megakadályozza annak lecsú-
szását. Mert a pince lépcsője keskeny volt és meredek. Minden pillanatban at-
tól reszketett, hogy ő maga is belezuhan a lépcsőfokok szűnni nem akaró folya-
mába.

Végre elérkezett a hazatérés ideje. József kocsit szerzett, hogy hazaszállít-
hassa a család másik felét. Ahogy az otthonukba értek, a kicsit pólyástói a
konyhaasztalra helyezték, hogy köze/legyen a lakás kijáratához. Ha felbőgnek
a szirénák, egypercet se veszítsenek el a menekülésre rendelkezésre álló időből.
A nagyobbik kislány itt ismerkedett először alaposabban a húgával. Beszélgetett
hozzá. De a kicsi csak feküdt a fehér csomagban. És nem fogta fel az aggódás
jeleit szülei arcán. Sem a boldogság minden gondot legyőző igézetét a szemek-
ben. Melyek őt nézték. Kicsi léte betöltötte a lakást. Érkezésévei elűzte a halál
riadalmát. Mert van-e olyan bomba és gyilkos eszköz, amely merészelné kiolta-
ni egy nehezen megszületett apró lény induló életét?

Ahogy Mária ereje valamennyire visszatért, a család vidékre költözött né-
hány hónapra ..Csak késő ősszel érkeztek vissza. Még mielőtt bezárult volna az
ostromgyűrű a főváros körül. Úgy döntöttek, hogy a saját otthonukban próbál-
ják átvészelni a háborút. Igaz, ez csak a saját pincerészükben valósulhatott meg.

A MÁSIK:
Dimitri története

"Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha
valaki életét adja barátaiért."

(Jn 15,13)
Bulgária napsütötte tájáról került hozzánk. Valamikor a húszas évek ele-

jén. Akkor már süldő legényke volt. Erős. Tagbaszakadt fiú. Bírta a munkát, a
kertészkedéssel járó nehéz fizikai megterheléseket.

Bánatos szívvel hagyta el hazáját. A Marica folyó partján elterülő zöldsé-
geskertek vizesárkokkal átszelt, dús termőföldjét. A buja zöld növényzetet, mely
az áldott rögökből gazdagodott. Nem tudta elfelejteni a kora reggeli napkeltét
szeretett hazája földjén. Egészen a haláláig megmaradt benne ez a kép.

De jönnie kellett. A család úgy határozott, hogy Magyarországra települ áto
Otthagyta gyermekkora gyönyörűségekben eltöltött éveinek színhelyét és apjá-
val, anyjával, kicsi húgával Budapestre költözött.

Voltak már rokonok itt. Ők hívták, csalogatták őket az új hazába, nagyobb
kenyér ígéretét kínálva nekik. Zuglóban telepedtek le. A bolgárkertészek biro-
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dalmában, ahol nagy területen tennesztették a különböző konyhakerti növénye-
ket. Ma lakótelep van a helyén.

Dimitri - így hívták a fiút, fiatalságánál fogva hamarosan megszokta az új
környezetet. A nap itt is sütött. A telepen egymás mellett sorakozó kutakból ön-
tözni lehetett. Itt is léteztek vizesárkok, melyekbe lovak segítségével nyomták ki
a vizet a mélyből. A zöldségek itt is éppolyan szépek ésegészségesek lettek, mint
amilyenek a szülőföldjén teremtek

A rokonok, akik elhívták őket régi hazájukból, munkát biztosítottak szá-
mukra a földeken. Dimitri és az apja inkább a növények ültetésében és gondo-
zásában segítettek, az édesanya és a kislánya megérett tennények leszedésében
és értékesítésében vették ki a részüket. A telep mellett lakást is biztosítottak szá-
mukra.

Az első években az öntözés munkáját bízták Dimitrire. A hatalmas, kerek
kút, melyet még tetővel is elláttak, nagy szórakozást jelentett a fiatal fiúnak. A
kör alakú építmény közepén helyezkedett el a vizet kiemelő szerkezet. Ebből egy
hosszú, erős rúd állt ki, melynek a végére erősítették a hámot. Abba fogták be a
két teherbíró muraközi lovat. Az állatok, ahogy körbe-körbe járva tekerték a kö-
zépső részt, kiemelték a vizet az egész területet behálózó árkokba. Ezeket a ba-
rázdákat az egyes ágyások között úgy képezték ki, hogy lejtésük legyen. A kert
legtávolabbi részében voltak a legmélyebbek, hogy a víz a gravitáció következté-
ben oda is eljusson.

Dimitri szerette ezt a munkát. A lovak után bandukolt és nógatta őket, ha
meg akartak állni. Legkedvesebb szórakozása azonban az volt, hogy felült a
rúdra és onnan kurjongatott az állatoknak Úgy érezte magát, mintha körhin-
tán ülne.

A víz csendes csobogással folyt az ágyások között kialakított csatornarend-
szerbe. Ellepte a kicsi barázdákat. Ahogy a fiú végignézett a paprika, paradi-
csom és egyéb zöldségek szigorúan rendezett szelvényei között folydogáló pici
ereken, eszébe jutott a Marica folyó. Felbukkant lelki szemei előtt agyennekkor
édes emléke. A régi haza. Az egykori játszótársak a folyóparton. Akiket ottha-
gyott. S akikkel talán soha többé nem találkozhat.

De hamarosan kinőtt ebből a könnyűnek ítélt munkakörből és a kertész-
kedés nehezebben végezhető, több erőt követelő feladatait kellett ellátnia. Ásott
és kapált. Szedte a megérett termést és cipelte a nehéz súlyú, zöldségekkel telt
edényeket, puttonyokat.

Dimitri megszerette ezt a földet. Az új hazát. Ahogy teltek az évek és felnőtt
emberré vált, asszonyt választott magának Magyar lányt vett feleségül és a kö-
zeli Amerikai út egyik házában bérelt lakást. Hamarosan gyennekeik születtek.
Egy fiú és egy kislány. Éppen abban a házban találták meg az otthonukat, ahol
Máriáék laktak.

Így találkozott össze a két sors.
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AKÖZÖSÚT

1944. december 20-a után bezárult a kör Budapest körül. A szovjet csapa-
tok körbefogták a fővárost és megkezdődött a több mint hathetes ostrom. Hihe-
tetlen nyomort és rettegést zúdítva a civillakosságra. Elképzelni is iszonyú, hogy
egy nagyváros várható pusztulása előtt az ott élő emberekkel senki ne törődjön.
Hogy ne próbálják meg kimenteni belőle legalább a nőket és a gyermekeket.

Pedig ez történt. A lakók maguktól, halálfélelmükben menekültek a pin-
cékbe. Sokan, még az ostrom előtt elhagyták a várost. Több ezer ember ment vi-
dékre vagy külföldre.

Így Dimitri családja is. Az asszony - féltve a két gyereket - az ostromgyű-
rű bezáródása előtti napokban hagyta el a fővárost. Egy batyukkal megrakott
lovaskocsival próbált kimenni azon a szűk nyíláson, mely mégjárható volt a vá-
ros szélén, a szovjet hadsereg két oldalról egymáshoz közeledő csapatai között.
Velük mentek a nagyszülők is. Az asszony szülei és Dimitri egész családja. A hú-
ga is.

Dimitri itthon maradt. Azt remélte, talán megmentheti a kertészetet, ha vi-
gyáz rá. Elbúcsúztatta a családját, integetett nekik, amíg a láthatóság határát a
kocsi el nem hagyta. Aztán visszament a lakásba. Rendet rakott a megmaradt
holmik között. Majd kiment a kertészet lecsupaszított, telet váró ágyásai közé.
Hogy nyugalmat találjon fájó lelke. Azon gondolkodott, vajon jól tette-e, hogy
elengedte a családját? A fiatal feleséget, akivel szépen éltek. A két gyereket.
Hogy bírja ki nélkülük? Ha nem hallja a csacsogásukat több héten áto S ő mi-
ért nem ment velük?

Hosszan gondolkodott ezen. Eszébe jutott a Marica völgye. Az első haza.
Mennyire fájt utána a szíve. Még sokáig. S most, hogy megszerette a másodikat,
azt is itthagyná? Nem, azt már nem tudta volna megtenni. "Nem lehet olyan sű-
rűn hazát cserélni" - ezzel a gondolattal nyugtatta le háborgó indulatait.

Maradt tehát a bolgár fiatalember az Amerikai úton. Abban a házban, ab-
ban a pincében, melyben Máriáék is átvészelték az ostromot.

Látásból már előbb ismerték egymást. Gyakran találkoztak a lépcsőház-
ban. Váltottak néhány szót egymással. A gyerekek pedig a két családból sokszor
játszottak együtt a kertben.

Most az óvóhely jelentette számukra az élet biztonságát. Valamikor az épí-
tők szenespincéknek szánták a ház legalsó szintjét. Apró, deszkafallal elválasz-
tott kabinok húzódtak végig a falak mentén, kétoldalt. Középen egyfolyosó biz-
tosította a közlekedést, melya bejárat előtt kicsit kiöblösödött. Néhány négyzet-
méternyi teret alakítva ki magából.

A kabinokat már a bombázások alatt elfoglalták a lakók. Gyakran kellett
nekik hosszabb időt is ott tölteni a légiriadók alatt. De már megszokták.
Amennyire a félelmet és a kényelmetlenséget el tudja viselni az ember. Most bi-
zonyossá vált, hogy hetekre, hónapokra le kell vonulniuk a sötétség birodalmá-
ba. Úgy kellett berendezniük a maroknyi helyet, hogy felnőtt és gyermek elfér-
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hessen benne. Hogy az éjszakák pihenésre és alvásra hivatott óráit lehetőleg víz-
szintesen tudják eltölteni.

Máriáék pincéje aránylag nagyobb volt a többinél. Belefért egy deszkákból
összetákolt fekhely. Lehozták a matracokat az ágyakról és azt terítették rá. A tíz-
éves kislánynak egy fotelt sikerült betuszkolni a fatákolmány mellé. De csak a
feje és a felső teste fért rá, a lábait egy székre nyújtotta ki. A fekhelyen a két fel-
nőtt húzta meg magát. Éppen annyi hely maradt még, hogy a kicsi babát a ru-
háskosárban még maguk mellé helyezhették el. Egy konyhai hokedli tetején.

Dimitrinek - mivel egyedül maradt - több helye volt a saját kabinjában.
Így már az első napokban felajánlotta Máriának, hogy minden szükséges hol-
mit, ami a pincei élethez elengedhetetlen, nála helyezhetnek el. Így került hozzá
a babakád, edények, vizes tartályok és minden egyéb, ami Máriáékhoz nem fért
be. Az összegyűjtött élelmet a fekhely alatt tartották. Úgy őrizték, mint az ara-
nyat szokás. Most ez volt a legnagyobb kincs.

Gyakran emlegette később a család, hogy az éhenhalástól az ősszel felrak-
tározott élelmiszer mentette meg őket. Sok babot, lencsét, sárgaborsót halmo-
zott fel Mária. Sok burgonyát, zöldséget. A kicsinek sárgarépát és almát.

Az utolsó napokban, mielőtt bezáródott volna a gyűrű Budapest körül, vi-
dékről csomagot kaptak. Egy kiskatona hozta, aki egy dunántúli faluban telje-
sített szolgálatot és éppen a fővárosba helyezték áto Ott egy rokon családnálla-
kott, akik rábeszélték, vállalja el a postás szerepét. A fiú egy délelőtt be is állí-
tott a küldeménnyel. Mária még öregkorában is emlegette ezt az égből pottyant
ajándékot. Soha nem felejtette el azt az ötven tojást, ami benne volt. Újságpa-
pírba csomagolva minden egyes darab. Külön zárt dobozban, füstolt húsok tár-
saságában rejtőzött egy nagyobb karton közepén. Ez az ötven tojás - Mária el-
beszélése alapján - kitartott az egész ostrom alatt.

A pincében, a folyosóból kigömbölyödött kicsi helyiségben állították fel a
lakók az egyetlen, főzésre alkalmas tűzhelyet. Úgy hívták: "csikó-tűzhely". Pici
volt. Alig fért rá valami. Mégis, minden családot kiszolgált. Teátfőztek rajta. Vi-
zet melegítettek, ebédet főztek. Persze, csak szerény ételek voltak ezek. Arra jók,
hogy fenntartsák az életet. Tüzelő bőven akadt a pincében. Így egész nap üze-
meltették a kicsi tűzhelyet. Sőt a közvetlen közelében még meleget is lehetett te-
remteni, amikor agyerekeket lemosdatták.

Addig nem volt különösebb baj, amíg a vezetékből folyt a víz. De egyszer,
a bombázások és harcok következtében kiapadt a forrás. Később villany sem
volt.

A víz hiánya volt a legrosszabb. Hogyan éljenek tovább? És hogyan etesse
Mária, hogyan tartsa tisztán a kicsit ezután? De az egész pince aggódott.

Dimitrinél volt a megoldás kulcsa. A kertészetből kell vizet szerezni! Elő-
kerültek a kannák, nagyobb edények, és a férfiak - szembenézve a veszéllyel,
mely az utcán leselkedett rájuk, hordani kezdték a bolgárkutaktól az életet adó
folyadékot.

Dimitri felajánlotta Máriáéknak, hogy rendszeresen hoz vizet a számukra.
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"Ne maradjon egyedül a gyerekekkel, majd én elmegyek a férje helyett" -
mondta a fiatalasszonynak. És valóban, a pincében eltöltött majdnem hét hét
minden napján elindult, kezében két vödörrel az Amerikai úton a kertészet fe-
lé. Hozta, cipelte a vizet majdnem egy kilométeren át harcok és bombázások fe-
nyegetései közben. ÓVatosan járt el. Reggelenként felmerészkedett a pincéből.
Hallgatózott. Ha kicsit csendesedett a környék zaja, feljött a lépcsőn. Kilopako-
dott az udvarra, majd az utcát kémlelte végig. Amikor úgy látta, hogy talán nem
esik bántódása, kezébe vette a két vödröt és elindult. Mária minden vödörért fi-
zetett neki néhány pengőt. A fiatalember eleinte zavart szerénységgel fogadta el
az ellenszolgáltatást. De aztán fellelkesült attól a gondolattól, hogy a háború
kellős közepén még pénzt is kereshet. Arra gondolt, milyen jó lesz majd, ha
visszajön a család, és nem maradnak fillér nélkül. Néha másoknak is hozott vi-
zet. Egészen jól belejött az új munkájába.

Ma sem tudni, hogyan maradhatott életben a harctérré változott utcán.
Dimitri elsősorban nem az anyagi javak miatt vállalta ezt a feladatot. Egyedül
érezte magát. Annak ellenére, hogy a szűk pincében sokan szorongtak mellette,
valahogy jobban átszenvedte a társtalanság boldogtalanságát, mintha senki
sem lett volna a közelében.

Szeme előtt zajlott le a családok mindennapi élete. Ezeknek, a vakondsors
méltatlanságában is összetartó, egymást féltő kis közösségeknek a látása feléb-
resztette benne a vágyat az övéi után. Ilyenkor ellátogatott a csak néhány lépés-
sel távolabb eső kis zugba, ahol Máriáék húzták meg magukat. A nagyobbik
kislány emlékeztette őt a saját gyermekeire. Néha órákig eljátszott vele. Karton-
ból malomjátékot készített, és babszemeket tologattak rajta. A csecsemőt csak
nézte, vágyódó szemekkel. Ha Mária észrevette a sóvár tekintetét, az ölébe tette
a kicsit. Dimitri arcán ilyenkor sugárzott a boldogság. Legtöbbször a család
ebédjéből sem maradt ki. Ha Mária a csikó-tűzhelyen egy kis meleg ételt készí-
tett, Dimitri is kapott belőle.

"Nem eszem el a gyerek elől" - tiltakozott szerénykedve. Aztán mohón fo-
gyasztotta a ritka finomságot. Ő maga alig főzött. A kertészetben, a vízhúzás
közben keresett és talált zöldségmaradványokat ette. Néha a fagyból kaparta ki
őket.

A hosszú hetek együttélésében barátság alakult ki a család és a bolgár fia-
talember között. Józseffel órákig elbeszélgettek. Nagyobb harci zajok elmúltával
pedig együtt mentek fel a pincéből, hogy körülnézzenek, miféle újabb pusztulás
keletkezett a környéken.

Máriát - aki gyönyörű nő volt - tiszteletteljes imádattal vette körül a barát-
tá vált fiú. Leste minden mozdulatát. Nemcsak vizet hozott neki, de a tűzhely
körül is segítkezett. Hordta a szenet, fát. Vigyázott, hogy a parázs soha ne ham-
vadjon el.

Gyakran ült sötét kifejezéssel a tűzhely mellett. Látszott, hogy a tekintete
messze jár. A kifürkészhetetlen távolságon át vágyódott az övéi után. Hollehet-
nek? A titkok sejtelmes homályában hova vesztek el előle? Amikor a szokottnál
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is erősebben lett úrrá rajta az elkeseredés a családja távolléte miatt, feljött a pin-
ce villanytalan, gyertyafényes, mécses szagú szürkeségéből és elindult a kertészet
felé. Kezében a két nagy vödörrel. Nem törődve az életével, mely a harcok mi-
att veszélybe kerülhetett.

Itt érezte jól magát. A tél hidegében megfagyott ágyások között. A már fé-
lig tönkrement kutak közelében. Figyelte a földet át-átszelő régi árkok marad-
ványait. Beléjük képzelte a nyári öntözések által csörgedező kicsi patakokat.
Melyek akkorák voltak csupán, mint egy eke fordította vékony barázda. Képze-
lőereje segítségével azonban az évek során annyiszorfelnagyította már a Marica
folyóhoz hasonló nagy, hömpölygő vízárrá.

A földet most tankcsapások szelték áto Gödrök éktelenítették. A környék
füsttel és kellemetlen égésszaggal volt tele. Ahogy a távolba nézett, látta, hogy a
város több részén lángok csapnak a magasba. Már nem oltották a tüzet a tűz-
oltók. Szinte nem látott életet a föld felszínén. Csak a fegyverek zaja hallatszott.

Amikor azon a környéken átvonult a front, akkor néhány napig Dimitri
sem tudott kimenni a házból. Pedig a tartalékvíz egyrefogyott. Csak ivásra kor-
látozták a fogyasztást.

Aztán elérkezett a vég. A csattogás az utcán egyre erősödött. Harckocsik
moraja zúdult a ház falai közé. Le, a pince zugáig. A családok újra összeborul-
tak a félelemtől. Máriáék is felállították a megszokott élőképet. Az anya ült az
egyetlen széken, ölében a kicsivel. Rájuk borult a tízéves kislány. Sa három, egy-
másba roppanó alak fölé hajolt az apa. Úgy görnyedt föléjük, olyan elszánás-
sal, mintha fel akarná tartani a ház boltozatát. Ha a sors rendeléséből rájuk zu-
hanna az égből - a város felett repülő gyilkos gépekből lehulló bombák egyike.
És csendben imádkozni kezdtek.

Aztán hirtelen megszűnt a zaj. Halálos csend ült a házra. A rémület néma-
ságába süppedt a pincében megbújók elgyengült csapata. Vártak. Senki nem
mert moccanni. Percek teltek el ebben a rémítő pokolban. Végül lábdobogás és
ijesztő ordítozások hallatszottak fentről, a házból. Majd szovjet katonák zúdul-
tak le a szűk lépcsőkön. Kezükben fegyver. Arcuk vad volt. Elszánt. A házról
házra folytatódó kézi tusa anémet csapatokkal embertelenné formálta őket. Az
ő életük vagy haláluk is benne volt a lehetőségekben.

"German, german" - kiabálták a megrémült lakosok felé. Amikor meg-
győződtek róla, hogy békés, civil emberekkel állnak szemben, egy pillanatra
alábbhagyott az ordítozásuk. Minden kabinba benéztek. Aztán intettek, hogy
jöjjenek fel a házba. Józsefet és a házmesterné fiát azonban - kicsi munkára -
magukkal cipelték.

Ez az epizód Mária életében talán még az eddig átélt borzalmaknál is sok-
kolóbb volt. Bármi szörnyűséget át lehet vészelni, ha a család együtt van. Min-
den fájdalom, kín elviselhetőbb, ha a szeretett társ mellettünk van. Ha az élet
fenyegetettsége az egész családra egyszerre érvényes. Együtt meghalni - ha kike-
rülhetetlen - megnyugtatóbb. Nem marad özvegy, árva. Most bekövetkezett a
legdrámaibb pillanat. Itt maradt az anya a két gyermekével, egyedül.
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KÖZJÁTÉK
Józsefet a házmestemé fiával, akit Sanyinak hívtak - két szovjet katona kí-

sérte. Fegyverrel a vállukon vezették őket a Thököly úton, egészen a Róna utcá-
ig. Ott, a két út találkozásánál már nagy tömeget találtak. Jobbára férfiakat. De
nők is akadtak köztük. Civillakosokból verbuválták össze őket az oroszok.
Amikor József meglátta a sok szerencsétlen bekerített embert, azonnal megvilá-
gosadott előtte a helyzet. A győztesek összeszedik a munkabíró embereket és el-
hurcolják őket hadifogolynak. Hirtelen kellett határozni.

Szerencséjére eszébe jutott, hogy van a zsebében egy vöröskeresztes karsza-
lag. Még az ostrom előtt szerezte. Talán még a központi városházán, amikor ott
dolgozott. Arra gondolt, most talán ez a szalag megmentheti az életüket. De
előbb ki kell jutni a tömegből.

Éppen a Róna utca egyik háza előtt álltak.
"Sanyi, fussunk be a házba" - súgta a társának. Fennállt az a veszély, hogy

az őrök elkapják őket. Esetleg agyonlövik. Szerencséjük volt. Nem követte őket
senki. Rövid utat tettek a kapuig, aztán az ismeretlen ház megrongált lépcsőhá-
zában járkáltak fel-alá. Néhány óra elteltével kimentek a kapun. A tömeget ad-
digra már továbbvonszolták a szovjet katonák.

József feltette a vöröskeresztes szalagat a karjára és megindultak az Ame-
rikai út felé. Útközben többnyire szovjet katonákkal találkoztak. Nem bántot-
ták őket. Elfoglalta figyelmüket a házakban talált sokféle kincs. Civil embert
alig láttak. Azok merészkedtek az utcára, akik sebesültjeiket próbálták kárház-
ba szállítani. Vágy a halottaik számára kerestek ideiglenesen kiásható földet.
Józsefék mellékutcákat választottak menekülésük színhelyéül. Féltek. Egyszer
megszólította őket egy katona. Látván a karszalagat József karján, a fogára mu-
tatott. Biztosan fájhatott neki. "Szanitéc, szanitéc" - ezt hajtogatta. József a ke-
zével mutogatott neki, hogy ő nem tud segíteni. A Mexikói út felé mutatott, hogy
arra menjen. Ott van "Hospital".

Szomorú látvány volt, ahogy az emberek rögtönzött hordágyakan cipelték
beteg hozzátartozóikat. Vágy talieskára helyezett, gyalulatlan deszkákból ácsolt
ládákban tolták meghalt szeretteik élettelen testét. Találkoztak egy megdöbben-
tő esettel is. Babakoesi vázára szerelt koporsóval.

Így értek vissza az otthonukba. Fél napig tartó hányattatás után, Isten se-
gítségével. Mégsem adatott meg nekik a hazatérés feletti boldogság háborítatlan
öröme.

A lépcsőházban egy halott feküdt. Dimitri.

A VÉG
Amikor a két férfit elvitték az oroszok, a lakosokan még jobban eluralko-

dott a félelem. Feljöttek a pincéből. A lakásokban nem volt semmiféle kozűze-
mi szolgáltatás. Ablakok sem őrizték az otthon melegét. Február eleje volt. Hi-
deg téli idő. A falak kifagytak. Máriának olyan gáztűzhelye volt, amelyhez gyá-
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ri/ag csatlakozott egy koksszal fűthető kályha. Így hamarosan fűteni tudott
a gyerekeknek a konyhában. Aránylag kicsi ablakát Dimitri segítségével ta-
karókkal tömködte be. Férjéért reszketve ápolgatta a két kislányt. Rendez-
gette a feldúlt lakást. Takarította a sok törmeléket a bútorok közül. Dimitri,
amikor a családfőt elhurcolták, azonnal az ottmaradtak védelmére rendez-
kedett be. Lakása az első emeleten volt, közvetlenül Máriáék felett. Gyak-
ran lejárt hozzájuk azokban az órákban. Figyelte a házban zajló mozgáso-
kat.

A háromnapos szabadrablás iszonyatát talán még szörnyűbb volt elvi-
selni, mint magát az ostromot. A győztes katonák ki-be jártak a lakásokba.
Elvittek mindent, ami megtetszett nekik. Részegek voltak és keresték a nő-
ket. Mária abban reménykedett, hogy a két kislány miatt talán megkímélik
őt a háborgatástól.

Még egy csecsemő is élt a házban. A harmadik emeleten. Mamája csi-
nos fiatal nő volt. Apja távol, valahol a harctéren. Egyik katonának szemet
szúrt a védtelen fiatalasszony. Ő megérezte a veszélyt, s míg a katona a szo-
bát kutatta, felkapta a kicsit pólyástói és kiszaladt a lépcsőházba. A katona
üvöltve, káromkodva utána.

"Segítség, segítség" - ordította a fiatal mama, ahogy Jutott le a lépcsőn
a gyerekkel.

Dimitri a hangoskodásra kilépett első emeleti lakásából. Látta, hogy
üldözött és üldöző már a földszintre értek. Utánuk Jutott és közéjük állt. Ép-
pen Mária lakása előtt állította meg a részeg oroszt. A fiatalasszonyt vissza-
küldte az emeletre. Őmaga, bolgár nyelven veszekedni kezdett a harcossal.
Dimitri állt az ajtó előtt. Attól félt talán, hogy a következő áldozat Mária
lesz. Odasimult az ajtótokhoz és hadakozni kezdett a garázdálkodóval.

Az orosz lőtt. Célzott lövést adott le, egyenesen a férfi szívébe irányítot-
tat. A golyó átment Dimitri testén és belefúródott az ajtótokba. Mária a
kulcslyukon át figyelte az otthona előtt lejátszódott jelenetet. Amikor eldör-
dült a gyilkos fegyver és Dimitri összeesett, a részeg katona kijutott a házból.

A rémült csendben a lakók lassan kimerészkedtek a lépcsőházba.
Dimitri ott feküdt a földszinten, Máriáék ajtaja előtt. Holtan. Néhány csepp
vére az ajtóra freccsent, a többi szétfolyt a kövön. Mária kilépett a lakásból.
Meglátta halott barátját. Zokogni kezdett. Aztán, ahogy a szeretett segítő,
védelmező vére a mozdulatlan test alól egyre jobban folyt és elárasztotta a
bejárat előtti teret, visszament. Ruhát hozott ki, és a fájdalom súlyától meg-
hajolva lassan törölgetni kezdte az ajtóra száradó vért. Mely érte is hullt. Ezt
tudta.

Akkor ért haza József
Dimitrit ideiglenesen a ház kertjében temették el. A bokrok alá, melyek

csupaszok voltak, és dermedtek, mint az emberek szíve. Később kiszállítot-
ták földi maradványait a Kerepesi temetőbe. Ott alussza örök álmát, hősök
és áldozatok között. A harmadik hazájának kijelölt holtak birodalmában.
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Emléke a többi névtelen hőssel együtt lassan feledésbe merül. Csak a go-
lyó az ajtótokban - ma is benne van - tanúsítja, hogy nagy emberek gyakran ép-
pen a legkisebbek között találhatók.

"Így éltem. Hogy halok meg?
Milyen lesz pusztulásom?
A föld elárul. Magához ölel.
A többi kegyelem. "

(Pilinszky János: A többi kegyelem)

Lenhardtné Bertalan Emma

Temetés Gömörszöllősön

Gondolatok egy temetésről, hát nem furcsa dolog ez? Egy szomorú alkalom-
ról írni, nem eltévesztett dolog? A kérdésre tagadóan kell válaszolnom és azt
mondani, hogy egyáltalán nem. Egy temetés is lehet szép, elámihat sok min-
dent. Minden szónál ékesebben beszél pl. arról, hogy a gyászolók mit éreznek a
szívükben. Képmutató-e sírásuk, vagy a lélek mélyéből fakad-e a gyászuk és fáj-
dalmuk. De egy temetés nemcsak a hozzátartozókról mond el egyet s mást, ha-
nem igen gyakran az egész faluról. Volt már esetem, hogy egy szál magam áll-
tam oda a koporsó mellé énekelni, mert nem akadt senki más, akivel ezt együtt
lehetett volna csinálni. De volt temetésem jóval több esetben, amikor éreztem
azt, hogy a gyülekezet kíséri el a halottját. Olyankor az égbolt volt felettünk a
templom kárpitja, és akik a koporsót körülállták, egy szívvel-lélekkel voltak
együtt. Ilyen temetésem volt Gömörszöllősön! Egy kilencvenhat esztendős, idős
férfit temettünk. De kár lenne arra gondolni, hogy bizonyára lézengtek a teme-
tésén. Ellenkezőleg! A kétszáz lelkes faluból csaknem másfélszázan ott voltak.
Jóllehet, először kellett ebben a faluban temetnem, azért rögtön kaptam kánto-
ri segítséget az énekléshez. Evangélikus és református énekeket énekeltünk.
Többek között arról prédikáltam, hogy a kérdés most már eldőlt, vajon az idős
férfi eléri-e a századik esztendőt. Nem érte el, de amit elért, az is nagy idő. Ak-
kor kezdett élni, amikor a gőzgép hasznosításán törték a fejüket az emberek, és
íme akkor halt meg, amikor már a Holdra jár az ember. Nemcsak körülötte, ha-
nem benne is sok minden történt közben. Ennek végeredménye mégsem az lett,
hogy megutálta volna az életet. Most is szeretett élni, jóllehet egyre lassabban
rótta a lépéseket. De ezt az idős embert nem küldték a szociális otthonba. Az-
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zal a szép szóval szólítgatták, hogy atyuska. Nem hiszem, hogy akaródzana va-
lakinek is meghalnia, akit így szólítanak.

Korábbi látogatásaim során többször is beszélgettem vele, hosszú élete titkát
firtatva. Ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelyik arra kényszerült, hogy mun-
kát keresve, kivándoroljon Amerikába. Ő is megjárta Amerikát, kétszer is.
Szénégetőként kereste keserves kenyerét. Meg volt győződve arról, hogy azért élt
hosszú életet, mert annak idején az erdőben lakott, egyszerű földkunyhóban.
Most amikor meghalt, egy olyan temetőbe került, amely egy zöldellő domboldal,
ahonnan be lehet látni az egész faluba, ahol a madárdal szinte állandóan szól.
Bizonyára meg lenne vele elégedve, ha látná, hogy a sírja egy virágzó hársfa alá
került, hiszen ilyen helyre vágyott mindig. Valamit megértett ebből az az énekes
madár is, amelyik a temetés énekszüneteiben, minthogyha csak ő is hozzátar-
tozna az éneklő gyülekezethez, maga is elénekelte búcsúénekét.

Ebben a faluban nem kell nagyon keresgélni az embereket a sírásáshoz vagy
a koporsó kiviteléhez. Bőven akad váll és kéz, amelyik az elhunyt felé ezt a szol-
gálatot szívesen és ingyen elvégzi. Szervezettség, egybetartozás, együttérzés, osz-
tozás örömben, de gyászban is, mindezeket tapasztalni, ez tette széppé ezt a szo-
morú alkalmat.

Mivel olyan családban halt meg a szórványhívünk, amelyikben nincs több
evangélikus, a végén arra tereltem a szót, hogy sajnos ezzel a családdal is be kell
fejeznem az érintkezést. Mire a házigazda meglepetésemre azt mondotta, sőt el-
lenkezőleg! Szeretné, hogyha nem kerülném el őket ezután sem, mert hogyha éj-
félkor zörgetnék be hozzájuk, akkor is nagy örömmel fogadna.

Illett ez az utóhang ehhez a temetéshez!

Völgyes Pál

REMÉNYlK SÁNDOR:

Utolsó munkás

A nap leszáll, és szőlőhegyed ormát
Aranyozza az alkony, Istenem.
Munkásaidat látom fenn mozogni,
Apró bogárkák, serény hangya-népek,
Ki kapál, ki vesszőt metsz, ki szüretel.
Munkálkodjatok, míg nappal vagyon:
Mondtad selküldted mindannyiokat.
Mentek. Ki hajnalban, ki délelőtt, ki délben.
Vereitékűk hullt zord szőlőhegyedre,
Es felszállt áldozati páraként
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.s: virágillat lett: édes öntudat
Es boldog, tiszta lelkiismeret.
Hogy sürögnek ott fenn a húnyó napban,
Aranyként csillan szürke hangya-testük,
Már készülődnek lassanként haza, -
Egy óra még, és itt van a sötét.

L~ötét,sötét: hogy száll a szörnyű szó,
Ejszaka: hogy suhognak szárnyaid,
Mily félelmes vagy, mily irtózatos,
Még annak is, ki dolgozott napestig,
Hát még annak, kit elhagyott a hajnal,
Es elhagyott a délelőtt s a dél,
S kit a hanyatló nap is így talál:
Hivalkodva és haszontalanul.

Alltam valami messze piacon,
Es tarka rongyként ráztam lelkemet,
Igy tűnt a hajnal, így futott a dél,
Es így jött rám a késő alkonyat.
Utolsó munkás és utolsó óra - -
Most itt állok a szőlőhegy tövén,
Napszámodba szegődnék, Istenem.
Egy óra még, és itt van a sötét.

Ezt az utolsó órát add nekem.

REMÉNYlK SÁNDOR:

Szereinélek mellenragadni ...
Ember, akárki légy -
Ha államfő, népvezér, sorsot-forgatá kormány kormányosa vagy,
Ha forradalmár, ellenforradalmár, hadiszerkészítő vagy,
Ha akármilyen hatalom van a kezedben - annyival inkább:
Szeretnélek mellenragadni!
Szemedbe nézni igéző, iszonyatos fekete nézésseI
Sokáig, végtelen sokáig -
S szeretném megkérdezni azután tőled:
Tu d od - e vajjon, hogy meghalsz?
Tudod-e vajjon?
Nem úgy, ahogy tudni szokás,
Nem azzal az olykori, vagy mindennapi, de mindíg távoli tudással,
Nem azzal, hogy persze, egyszer mindnyájan meghalunk,
En is, hogyne, de talán mégis hamarabb a másik,
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Nem így, ahogy tudni szokás,
Hanem azzal az egészen személyes, közeli borzadással,
Teljes bizonyossággal, mely most az én szívemben van:
Ember, meghalunk rákban, vagy tüdősorvadásban,
Vtlgyszívbajban, vagy vesebajban, vagy gutaütésben,
Válogatott fajaiban az újonnan felfedezett betegségeknek,
Vtlgyvégelgyengülésben az emberi kor legvégső határán,
Kimondhatatlan szenvedések után - ágyban párnák között is!

Ember, akárki légy -
Gondoltál-e valaha már erre, a gondolatnak
Azzal a teljes tökéletességével,
Amellyel most én erre gondolok,
Gondolok iszonyodva,
Amde a borzalomnak
lvfilliomodrészét sem bírom kifejezni?
Agyban, párnák között is így -
Résztvevő emberek, orvosok, ápolótestvérek között is így -
Természetes halállal!

Természetes hát a halál?
Szűkségszerű, de nem természetes.
Agyban, párnák közt sem természetes.
Végelgyengülésben, az emberi kor legvégső határán sem az.
Nézz magadba ember, akárki légy,
Az én mostani nézésemmel nézz magadba.
S tagadd, ha tudod ezt!

Mióta vagy, mióta embervilág létezik,
Egyetlenegy ellenséged van csupán ember neked: a halál.
Egyetlenegy: aki ellen küzdeni, reménytelenül bár: méltó feladat -
Ifa ugyan érték valóban ez az élet
Es isteni ajándék, amint papjaid nem győzik hirdetni eléggé. -

S te mit cselekszel?
Mit cselekszel időtlen idők óta?
Egyetlen ellenséged pártjára álltál,
A halál szövetségesévé szegődtél önmagad ellen,
Mióta Kain Abelt agyonütötte,
Ember/éted embervértől véres hajnala óta.
Nem elég neked a természetes halál iszonyúsága,
Nem elég a himlő, kolera, pestis, minden dögvész kaszája.
Kiegyenesítetted a halál természetes görbe kaszáját,
Mögéje álltál szuronyerdeiddel,
Mögéje tankjaiddal, tengeralattjáróiddal, repülőgépeiddel.
Aratását megezerszerezted.
ló munkát és hihetetlenül gyors munkát végeztetsz vele.
Agyrémeid, melyeket világnézeteknek nevezel,
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Melyektől világod jobbrafordulását várod,
Melyek tövét vér-óceánokkal áztatod:
Nem érik meg egyetlen ember egyetlen kiontott csepp vérét sem soha!

Ember, akárki légy -
Gondoltál-e már igazán arra, hogy közeleg a vég,
Az enyém, a tiéd, az övé, mindannyiunké?
Közeledik ~z embervilág embervértől véres napnyugovása -
Az utolsó Abel és az utolsó Kain
Egyetlenegy utolsó rettentő baltacsapással
Egymást űtik agyon.
5..a porondon a te őrületed hű szövetségese,
Oröktől való egyetlen, könyörtelen ellenfeled marad csupán
Egyedül?!!

1936

RAB ZSUZSA:

Miatyánk

Mi Atyánk! Ki vagy a mennyekben!
Ott vagy, igen, de jönnél egyszer le a földre,
lépdelnél végig közöttünk, lehelne rád nyirkos
kapuboltok szemétszaga, néznél be udvari ablakokon
a szobákba, ahol feldöntött pálinkásüvegek közt
egypontra merednek az asszonyok!

Szenteltessék meg a te neved!
Mindenható vagy, add hát, hogy megszenteltessék
az ember neve is. Gyarlónak, halandónak itélted,
azért volt neki mindegy, mit cselekszik a földön.

Jöjj ön el a te országod!
De melyik az? Hiszen múlandó életünkben annyiszor
mondták nekünk: ez a te országod, ez a te országod,
annyiszor, jaj, annyiszor!

Legyen meg a te akara tod,
mint a mennyben, úgy itt a földön is!

Mennynek és földnek törvénye ha egy lehetne!
De hogy országolnánk mennyei módon a földön?
Te segítesz? Vágy tűzesőt zúditasz megint Sodomára?
Kiszemelted-e Lótjaidat?
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A mi mindennapi kenyerünket
add meg minékünk ma!

A napit, de mi a holnapit kívánjuk, a holnaputánit!
Legyilkoljuk érte a földjeinket, mérget vetünk
vadjaidnak, madaraidnak, emelünk kongó kőkockákat
fáid zöld kontya helyébe, s majd a kenyér-meddő föld
minket mérgez meg az itélet éjszakáján.

És bocsásd meg a mi vétkeinket,
Honnan kezdjük a felsorolást? Az anyaméhtől?
Futja-e életünkből végigmotyogni vétkeinknek
fekete lajstromát? Mégis tekints, ha nagyságos
dolgod engedi, mi apró jóságainkra is - tőled
valók-e? vagy törettetéseinktől? Voltunk néha
azért irgalmasak is, legyen az egy szemer
a serpenyőben!

Mik épp e n mi ism e g b o c s á t IInk
az ellenünk vétkezőknek!

Ha aképpen, akkor jaj nekünk és jaj
az ellenünk vétkezőknek! Mert mi nehezen
bocsátunk meg, de hisz érted, e sáros földön
nekünk nehezebb.

És ne vígy minket a kisértésbe,
Ezek már rég nem a te kisértéseid, hiszen azok
olyan ősiek, hogy edzettségünk megbirkózik velük.
Nem isteni és nem ördögi kisértések ezek,
hanem valaki langyos szívüé, aki odaférkőzött
tüzed közé s az ördög jege közé. Alig ismerjük
még, azért veszedelmes.

de ,§zabadíts meg minket a gonosztól!
O az, ő! Az előbbi, a langyos! Tőle szabadíts meg!
A Gonosztól!

Mert tiéd az ország
és a hatalom és a dicsőség,

Nem egy az ország az országlással,
nem egy a hatalom a hatalmassággal,
nem egy a dicső a dicsőséggel.
Add, hogy egy legyen,
tedd, hogy úgy legyen,

mindörökké.
Ámen.



TÚRMEZEI ERZSÉBET:

Amerre most jár
Annyi szivben felébred valami
hivogató vágy: útrakelni egyszer.
Jámi, amerre Jézus lába járt.
Látni a Golgotát látó szemekkel.
Hallgatni az olajfák suttogó
beszédét ... azt a titkos, bús beszédet.
A szent helyen, hol imádkozva vérzett,
belenézni a holdas éjszakába.
Ellátogatni Kis Betániába,
mindenüvé, amerre elhaladt.
És lélekben királlyá gazdagodni
a szent, ezeremlékű út alatt.

Nekem ez a vágy idegen maradt.
Más volt a vágyam: Nőtt ... növekedett ...
lett belőle sóvárgás, akarat,
követelés: egyedül arra menni,
amerre Jézus lába most halad.

Nem. von a régi csodák földje.
uj csodák életföldje vár.
Feltámadást, erőt ujjongva hirdet
a százvirágba zsendülő határ.
S az élő Krisztus feltámadva jár.
Magyar nyomort gyógyítoEdestestvérem
vak szemét nyitja szinre, fényre meg.
S bár útait szememmel el nem érem,
a lelkemen sejtésük átremeg.

Mért mennék messze, idegen vidékre
keresni, földi útja merre vitt?
Most akarom a lépteit követni:
az élő Krisztus élő lépteit.

TÚRMEZEI ERZSÉBET:

Igen,Atyám
Igen, Atyám. Most már csak arra vágyom,
hogy amig fekszem itt a betegágyon,
Te nagyon meg tudj növekedni bennem,
s taníts meg újra kisgyermekké lennem.
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Könnyű keresztem hogyne hordanám,
örömmel, békén. Igen, Atyám.

Igyen, Atyám. Most már csak arra kérlek,
ne haragudj, hogy amért fel nem érlek,
hogy amért utaid homály borítja
és nem találom, hol a próbák nyitja,
nem tudja rögtön mondani a szám
örömmel, békén: Igen, Atyám.

Keresztülhúztad, amit én akartam.
Felfedted bennem, amit eltakartam.
Minden erőmet szélbe szórtad széjjel.
Kerestem, - nincs már ... betakart az éjjel.
Csak a hit égett, fényt ragyogva rám:
köszönöm néked ... igen, Atyám.

Olyan jó gyenge, erőtlennek lenni.
Olyan jó magam egészen letenni.
Olyan jó tudni, hogy semmit se érek,
semmit se bírok, gyarló földi féreg,
- kegyelem minden! Hogyne mondanám
hittel az áment: Igen, Atyám.

Igen, Atyám. Gyönge, erőtlen bárány,
pihenek most már jó Pásztorom vállán,
s O szelíden visz az úton előre,
híves forrásra, kies legelőre.
S hála dalával telik meg a szám.
Köszönöm néked. Igen, Atyám.

TÚRMEZEI ERZSÉBET:

Halászok a tengeren
Este volt. A habok zúgtak.
S kivetettem én a hálót
künn az élet tengerén.
Kivetettem és bevontam,
kincsre mégse leltem én.
Kivetettem újra, újra.
Vágytól zengett a szívem,
vágyból volt a hálóm szőve,
s nem maradt benn semmi sem.
Mindörökre üresen
kivetettem és bevontam.
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Szelíden és szeretettel
járt a parton Valaki.
Valaki hatalmas hálót
vetett a tengerre ki.
De O lelkeket halászott
s értük drága árt adott.
Piros véren vette őket
s járt utánuk nem törődve
fáradsággal, szenvedéssel,
mígnem egyre rátalált.
Az életnek tengerére



kivetette hálaját
Jézus, a lelkek halásza.

Búsan ültem ott a parton,
mikor éppen arra járt.
Ures, fáradt volt a lelkem,
mert soha semmit se leltem,
hálóm semmit nem hozott.
Rámtekintett. rámtalált.
Szeretete hálaját
rámfonta szelíd kezekkel,
s mikor immár rabja lettem,
ígyparancsolt csendesen:

" Vedd a hálód, gyermekem
és siess, evezz a mélyre. "
Felsírt bennem a panasz:
" Uram, annyit fáradoztam
s mindörökre hasztalan.
Kivetettem és bevontam
hálómat a tengeren.
Sötéten, vígasztalan
kellett látnom üres voltát.
A békesség, a boldogság,
hálómat mind elkerülték.
Nagy, hiú próbálkozások
hitemet is elrabolták ...
De ... kivetem mégis mostan
parancsolatodra, Mester."

Kieveztem a tengerre.
Jézus mondta. Kieveztem.
Fénylő tükrű, mély vizekre
üres hálóm kivetettem.
Jézus küldött mély vizekre.
Kivetettem, - vontam, vontam,
mindhiába! Kiemelni
nem bírta már két kezem.
Kinccsel lett tele a hálóm!

Kegyelemmel lett tele!
Oröm drágagyöngyös terhe
húzta le a mély fele.
Hahó, kik ott fáradoztok
künn a parton hasztalan,
sötéten, vigasztalan
üres hálókat emeltek:
ide, ide, ide jertek!
Segítsetek kiemelni
teli hálóm kincseit!
Hahó! Jöjjetek a mélyre!
Hisz az élet tengere
kincsben kiapadhatatlan.
S hol a mélye, hol a kincse,
Jézus tudja egyedül.
Jézushoz jöjj és halássz!
Ki ott fáradsz szakadatlan
s kincseket sosem találsz,
ki ott könnyesen, kietlen,
néma partokon bolyongsz:
jöjj a Jézus közelébe,
jöjj sietve és ne késs.
Jöjj és tele lesz a hálód,
szakadásig tele lesz.
Roskadozva emeled.
Boldogságod megtalálod.
Békességed megleled.

Este, újra este lett.
Habok zúgnak, szél mesél.
Halkan, némán hull a könny
nyűtt, üres hálók felett.
Csak a Jézus daloskedvű
halászai ajakán
zeng a diadalmas ének:
" Telt hálókat emelünk.
Győztesen zeng a dalunk.
O, evezzetek a mélyre,
s énekeljetek velünk!"
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BODROG MIKLÓS ZSOLTÁRFORDÍTÁSAI .

Honvágy Isten templomára

42-43. zsoltár

Miként szarvas eped patak friss vizére,
lelkem úgy vágyódik hozzád, Istenem.
Istenre szomjazom, az élő Istenre -
mikor mehetek már s jelenhetek meg
Isten szine előtt?

Könnyem lett kenyerem éjjel és nappal,
mert folyton azt hallom:
"Hol késik a te Istened?!"
Erre gondolok selömlik lelkem:
hogyan vonultam a sűrű seregben,
vándoroltam az Isten házához
örömrivalgással, dicsérettel,
ünneplő tömegben.

Miért csüggedsz el, lelkem,
mért nem nyughatsz bennem?
Bízzál Istenben - magasztalom még őt,
orcám szabadítóját, Istenemet!

Szomorú vagyok, rád gondolok hát
aIordán s Hermon vidékén, a Micár hegyen.
Ozön zúg özönre: vízeséseid hangja -
tarajos hullámaid átzúdultak fölöttem.
Nappal hűségét küldi ki Jahve,
éjjel éneke van velem:
imádság életem Istenéhez.
Ezt mondom neki: Sziklaszálam,
miért feledkeztél el rólam,
miért kell gyászban járnom
szorongató ellenség miatt?
Csontomat őrli gyötrőim gúnyja -
untalan ezt mondják: "Hol késik Istened?"

Miért csüggedsz el, lelkem,
mért nem nyughatsz bennem?
Bízzál Istenben - magasztalom még őt,
orcám szabadítóját, Istenemet!

154



Ítélj meg, Isten, pereld peremet
hűtelen nép ellen,
alattomos csalóktói ments meg!
Mert te vagy oltalmazó Istenem -
miért kell gyászban élnem
gyötrő ellenség miatt?!
Küldd el világosságodat, igazságodat,
azok vezessenek, s vigyenek el
szent hegyedre, hajlékaidba.
Hadd járuljak Isten oltárához,
ujjongó örömöm Istenéhez,
s dicsérjelek citerával, Isten, ó Istenem!

Miért csüggedsz el, lelkem,
mért nem nyughatsz bennem?
Bízzál Istenben - magasztalom még őt,
orcám szabadítóját, Istenemet!

Bűnbó1 menekvés
51. zsoltár

Könyörülj, Istenem, hiszen kegyelmes vagy,
bocsásd meg hitszegésem nagy irgalmadda!.
Moss ki bűnömből teljesen,
tisztíts meg vétkembő!.
Hűtlen voltam, tudom,
vétkem előttem lebeg.
Végtére is ellened vétkeztem
azzal, ami előtted gonosztett.
Kiviláglik: beszéded igaz,
végzésed méltányos.

Bizony én bűnben fogantam,
vétekben melengetett anyám,
ám neked a hű szív tetszik,
bensőmben bölcsességre oktatsz.
Hints meg izsóppal, és tiszta leszek,
hánál fehérebb, ha feloldozo!.
Arassz rám örömöt, vígságot,
csontig hatót, hogy megújuljak!
Fordítsd el orcádat vétkeimtől,
töröld el minden bűnömet!
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Teremtsd újjá szívemet, Istenem,
hadd legyen lelkem megint erős!
Ne taszíts el orcád elől,
szent lelkedet ne vond meg tőlem.
Add meg ismét üdvöd örömét,
segíts, hogy lelkem készséges legyen.
Hadd tanítsam utadra a hűtleneket,
hogy bűnösök térjenek hozzád.

Vér tapad kezemhez, ments meg,
szabadító Istenem,
s ujjongva hirdetem igazságodat.
Nyisd meg, Uram, ajkamat,
hadd zengjem dicséretedet!
Mert nem véresáldozat tetszik neked,
égőáldozatomat sem kedvelnéd.
Istennek kedves áldozat a töredelmes lélek,
a megtört és meggyötört szívet,
ó Isten, nem veted te meg.

Légy kegyes Sionhoz,
építsd Jeruzsálem kőfalait.
Akkor elfogadsz igaz áldozatokat,
égő- és egészáldozatot,
akkor bikaáldozat lesz oltárodon.

Feloldozásért
130. zsoltár

Mélységből kiáltok hozzád,
Uram, halld meg hangomat!
Figyelj föl könyörgő szavamra!
Ha a vétkeket számon tartod, Jahve,
ki állhat meg előtted?
Am te meg is bocsáthatsz,
hogy féljenek téged!
Várom az Urat,
lelkem csupa remény,
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ígéretében bízom.
Ot lesem sóvárogva,
jobban, mint őrszem a hajnalt,
mint őrszem a hajnalt.
Izráel, Jahvéra nézz,
mert övé az irgalom:
árad belőle a bocsánat.
És ő meg is váltja
minden bűnéből Izráelt.
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László esperes Tel.: 66 325-524 - Aradi András Péter igazgató lelkész
Tel.: 66 322-597 - Németh Mihály másodlelkész Tel.: 66 321-490 - Kutyej
Pál Gábor segédlelkész Tel.: 66 443-071 - Békéscsaba-Erzsébethely: 5600
Erzsébethely, Szántó Kovács u. 1. Tel.: 66328-890 - Kutyej Pál lelkész -
Telekgerendás
Gerendás-Csorvás (Társult Egyházközség): 5925 Gerendás, Kossuth u. 4.
Tel.: 66249-199 - Baranka György lelkész - Baranka Mária segédlelkész
Gyoma: 5500 Gyomaendrőd, Fő u. 49. - Kondoros gondozza!
Gyula: 5700 Gyula, Béke sugárút 29. Tel.: 66 361-554 - Liptákué Gaj-
dács Mária segédlelkész - Elek, Komádi
Kondoros: 5553 Kondoros, Hősök u. 24. Tel.: 66 388-875 - Kondor Péter
lelkész
Medgyesegyháza: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 3. Tel.: 68 440-178 -
Veres Csaba Endre segédlelkész - Pusztaottlaka
Mezóöerény I. Kerületi Evangélikus Egyházközség: 5650 Mezőberény l.,
Kossuth tér 6. Tel.: 66 352-040 - Bátovszky Gábor segédlelkész
Mezóöerény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség: 5650 Mezőberény II
Luther tér 3. Tel.: 66 352-726 - Feyér Sándor lelkész - Békés
Mezőtúr: 5400 Mezőtúr, Damjanich u. 41. Tel.: 56 352-437 - Köhler Jű-
lia gyülekezeti munkatárs Tel.: 66 352-194

* A vékony betűvel írott helységek nevei az egyes egyházközségek leány- és fiók-
egyházait jelölik.
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1.3 Nyugat-Békési Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2. Tel.: 68412-402; Fax:
68412-003
Esperes: Ribár János Tel.: 68412-003
Egyházmegyei felügyelő: Benkő Pál Tel.: 68412-579
Ambró7jalva-Csanádalberti-Pitvaros: 6916 Ambrózfalva, Luther u. 15.
Tel.: 62298096 - Tótkomlós gondozza!
Csabacsüd: 5551 Csabacsüd, Petőfi u. 40. Tel.: 66 311-748 - Láng Pál se-
gédlelkész
Hódmezővásárhely: 6800 Hódmezővásárhely, Márton u. 1. Tel.: 62342-
152 - Takács János lelkész
Nagybánhegyes-Magyarbánhegyes: 5669 Nagybánhegyes, Erzsébet király-
né u. 16~Pusztaföldvár gondozza! - Lászlóné Házi Magdolna helyettes
lelkész Tel.: 68422-027
Nagyszénás: 5931 Nagyszénás, Szabadság út 34. Tel.: 68444-571 - Kele-
men Péter segédlelkész - Gádoros, Eperjes
Orosháza: 5900 Orosháza, Thék Endre u. 2. Tel.: 68412-402 - Ribár Já-
nos esperes, igazgató lelkész Tel.: 68412-003 - Kovács László hitoktató
lelkész Tel.: 68411-320 - Skorka Katalin segédlelkész Tel.: 68472-165-
Csanádapáca, Kardoskút, Rákóczitelep, Szentetornya
Pusztajöldvár: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 30. Tel.: 68 422-027 -
Lászlóné Házi Magdolna lelkész
Szarvas (Otemplom): 5541 Szarvas, Vasút u. 10. Tel.: 66 313-153 - Nobik
Erzsébet lelkész - Demján Sándor gyülekezeti munkatárs Tel.: 66 312-
086
Szarvas (Újtemplom): 5540 Szarvas, Szabadság út 70. Tel.: 66 .~13-131 -
Deme Zoltán lelkész - Deméné Gede Erika lelkész - Kardos, Orménykút
Szentes: 6600 Szentes, Páva u. 7. Tel.: 63 311-398 - Pathó Gyula lelkész-
Nagymágocs
Tiszajöldvár: 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 5. Tel.: 56 470-398 - Pathó
Gyula lelkész Tel.: 63 311-398
Tótkomlós: 5940 Tótkomlós, Luther u. 1. Tel.: 68 385-768 - Gyekiczky Já-
nos lelkész Tel./Fax: 68 460-820 - Blatniczky János Dániel segédlelkész
- Blatniczkyné Hammersberg-Ganzstuch Júlia segédlelkész - Vandlik
Pál segédlelkész - Mezőhegyes, Battonya

1.4 Pesti Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 1071 Budapest, Damjanich u. 28/B Tel./Fax: 322-2806
Esperes: Szirmai Zoltán Tel./Fax: 322-2806
Egyházmegyei felügyelő: Pintér Győző Tel.: 216-4822
Angyalföld: 1134 Budapest, Kassák L. u. 22. Tel./Fax: 320-8207 - ifj.
Kendeh György lelkész - Marossy Attila segédlelkész
Cinkota: 1164 Budapest, Batthyány 1. u. 53. Tel.: 400-0441 - Blatniczky
János lelkész
Deák tér: 1052 Budapest, Deák tér 4. Tel.: 317-3413 - D. dr. Harmati Bé-
la püspök - Zászkaliczky Péter igazgató lelkész - ifj. Cselovszky Ferenc
lelkész - Gerőfi Gyuláné segédlelkész
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Fasor: 1071 Budapest, Damjanich u. 28/B Tel./Fax: 322-2806 - Szirmai
Zoltán esperes - Dr. Muntagné Bartucz Judit lelkész e-mail:
jmuntag@freemail.c3.hu -Kendeh Kirchknopf Péter segédlelkész
Ferencváros: 1096 Budapest, Thaly K. u. 28. Tel.: 215-5795 - Dr. Rédey
Pál nyugdíjas helyettes lelkész Tel.: 331-4459
Józsefváros: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 51. Tel.: 317-1803 - Kertész
Géza lelkész
Kispest: 1196 Budapest, Templom tér 1. Tel.: 282-2377 Levelezési cím:
1195 Budapest, Nagysándor József u. 41. - Széll Bulcsú lelkész Tel./Fax:
378-0859
Kó1Jánya: 1102 Budapest, Kápolna u. 14. Tel.: 262-7683 - Fabiny Tamás
lelkész - Bolla Arpád nyugdíjas helyettes lelkész
Pesterzsébet: 1204 Budapest, Ady E. u. 89. Tel.: 283-0148 Fax: 283-0148-
Györi János Sámuel lelkész - Györiné Opauszky Mária segédlelkész
Pestszentlőrinc: 1183 Budapest, Kossuth L. tér 3. Tel.: 290-6408 - Györi
Gábor lelkész - Pestszentimre
Pestújhely-Újpalota: 1152 Budapest, Templom tér - Szabó István helyet-
tes lelkész Tel.: 306-6646
Rákoskeresztúr: 1173 Budapest, Bakancsos u. 2. Tel./Fax: 256-4224 - Kósa
László lelkész e-mail: kosalasz@freemail.c3.hu - Szebik Károly segéd-
lelkész
Rákospalota: 1152 Budapest, Régi Fóti út 73. Tel.: 389-0758 - Veperdi
Zoltán helyettes lelkész Tel.: 306-4468 - Szabó István kisegítő lelkész
Tel.: 306-6646
Rákosszentmdud»: 1161 Budapest, Hősök tere 1. Tel.: 405-4877 - Dr.
Karner Agoston lelkész - Börönte Márta segédlelkész Tel.: 403-3589
Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség: 1081 Budapest, Rákóczi út 57/A
'Iel.: 333-6478 - Cselovszky Ferenc nyugdíjas lelkész Tel.: 315-2503
Ujpest: 1043 Budapest, Leibstück M. u. 36-38. Tel.: 389-0912 - Blázy La-
jos lelkész
Zugló: 1147 Budapest, Lőcsei út 32. Tel.: 383-3984 - Tamásy Tamás lel-
kész - Tamásy Tamásné lelkész

1.5 Dél-Pest Megyei Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 2373 Dabas, Luther u. 14. Tel./Fax: 29368-174
Esperes: Koczor Tamás Tel./Fax: 29 368-174
Egyházmegyei felügyelő: Bárdossy Tamás Tel.: 53 373-828
Alberti: 2730 Albertirsa, Pesti út 106. Tel.: 53 370-179 - Roszik Mihály
helyettes lelkész - Fischi Vilmos segédlelkész
Cegléd: 2700 Cegléd 1., Bercsényi u. 2. Tel.: 53 317-886 - Véghelyi Antal
lelkész
Dunaharaszii: 2330 Dunaharaszti, Damjanich u. 33. - Andorka Eszter se-
gédlelkész Tel.: 24 462-602
Gyón: 2373 Dabas, Luther u. 14. Tel./Fax: 29368-174 - Koczor Tamás es-
peres - Koczorné Heinemann Ildikó segédlelkész
[rsa: 2730 Albertirsa, Luther u. 3. Tel.: 53 370-600 - Bárdossy Tibor lel-
kész
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Maglód: 2234 Maglód, Sugár u. 79. Tel.: 29325-555 - Péter Attila segéd-
lelkész, Péterné Benedek Agnes segédlelkész
Mende: 2235 Mende, Andrássy u. 7. Tel.: 29438-690 - Péteri gondozza!
- Simonfay Ferenc nyugdíjas lelkész
Monor-Bénye-Káva (Társult Egyházközség): 2200 Monor, Bajza u. 2. Tel.:
29410-108
Nyáregyháza: 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 13-15. Tel.: 29 490-025 -
Adámi László lelkész - Dánszentmiklós, Ujlengyel
Péteri-Gyömrő (Társult Egyházközség): 2209 Péteri, Petőfi u. 62. Tel.: 29
314-016 - Dr. Foltin Brúnó lelkész
Pilis: 2721 Pilis, Kossuth J;". u. 34. Tel.: 29 498-134 - Krámer György se-
gédlelkész, Pángyánszky Agnes segédlelkész
Szolnok: 5000 Szolnok, Verseghy park 1. Tel.: 56 341-422 - Véghelyi An-
tal helyettes lelkész Tel.: 53 317-886
Tápiószentmárton: 2711 Tápiószentmárton, Fő u. 1. Tel.: 29 423-029 -
Kustra Csaba lelkész - Farmos, Nagykáta, Tápiószele
Vecsés: 2220 Vecsés, Károly utca 24. Tel.: 29 350-371- Rezessy Miklós lel-
kész - Gyál, Ullő

1.6 Észak-Pest Megyei Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. Tel./Fax: 28 400-417
Esperes: Detre János Tel.: 28 400-417
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Roncz Béla Tel./Fax: 28 400-612
Acsa: 2683 Acsa, Petőfi u. 4. Tel.: 27 340-004 - Mekis Adám lelkész - Er-
dőkürl
Aszád: 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. Tel.: 28400-417 - Detre János es-
peres
Csomád: 2J61 Csomád, Kossuth u. 88. Tel.: 28 366-553 - Eszlényi László
lelkész - Orbottyán
Csömör: 2141 Csömör, Petőfi u. 26. Tel.: 28445-030 - Solymár Péter lel-
kész - Kistaresa
Csővár: 2615 Csővár, Petőfi u. 2. Tel.: 27 340-055 - Mekis Ádám helyet-
tes lelkész Tel.: 27 340-004 - Bachát István nyugdíjas helyettes lelkész-
Pene
Domony: 2182 Domony, Fő u. 117. Tel.: 28403-375 - Baranyai Tamás lel-
kész - Váeegres
Dunakeszi: 2120 Dunakeszi, Verseny u. 2. Tel.: 27341-159 - Mónus Lász-
ló helyettes lelkész - Alsógöd, Felsőgöd, Sződliget
Fót: 2151 Fót, Petőfi u. 1. Tel.: 27362-350 - Dr. Cserhátiné Szabó Izabel-
la lelkész - Mogyoród
Galgagyörk: 2681 Galgagyörk, Rákóczi út 18. Tel.: 27 329-062 - Pintér
János lelkész - Váekisújfalu ,
Gödöllő: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 2. Tel.: 28410-484 - Blázy Arpád
lelkész - Veresegyház
Hévízgyörk: 2192 Hévízgyörk, Templom tér 3. Tel.: 28 436-405 - János
Zsuzsanna lelkész
Iklad: 2181 Iklad, Temető u. 1. Tel.: 28 403-296 - Babka László lelkész
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Nagytarcsa: 2142 Nagytarcsa, Sztehló Gábor u. 1. Tel.: 28 450-177 -
Smidéliusz Gábor segédlelkész - Bálint Józsefné gyülekezeti munkatárs
-Pécel
Vác: 2600 Vác, Eötvös u. 1. Tel.: 27311-452 - ifj. Detre János lelkész -
Rád

1.7 Somogy-Zalai Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 8856 Surd, Hősök tere 15. Tel./Fax: 93 377-015
Esperes: Smidéliusz Zoltán Tel.: 93 377-015, e-mail:
smidelz@freemail.c3.hu
Egyházmegyei felügyelő: Nagybocskai Tamás Tel.: 82352-331
Balatonboglár-Hács-Somogyvámos (Társult Egyházközség): 8699
Somogyvámos, Fő u. 28. Tel.: 85 340-737 - Aradi György segédlelkész -
Hács-Kisberény, Balatonlelle, Balatonszemes, Fonyód - Ordacsehi, Len-
gyeltóti - Buzsák
Csurgó: 8840 Csurgó, Basakuti u. 2. Tel.: 82471-968 - Dénes Ilona lelkész
Ecseny és környéke: 7457 Ecseny, Templom u. 105. Tel.: 82 457-472 -
Sikes Attila lelkész - Bonnya, Memye, Polány, Somogyszil
Gyékényes: 8851 Gyékényes, Szabadság tér 1. - Smidéliusz Zoltán espe-
res Tel.: 93 377-015
Iharosberény-Vése (Társult Egyházközség): 8725 Iharosberény, Rákóczi
u. 9. Tel.: 82 494-072 - Halász Sándor helyettes lelkész - Iharos,
Pogányszentpéter, Marcali
Kaposvár: 7400 Kaposvár, Kossuth u. 39. Tel.: 82312-693 - Szemerei Já-
nos lelkész
Keszthely és környéke: 8360 Keszthely, Deák F. u. 18. Tel.: 83 312-206 -
Nagyné Szeker Eva lelkész - Tapolca, Hévíz, Sümeg
Kötcse: 8627 Kötcse, Templom u. 7. - Smidéliusz András helyettes segéd-
lelkész Tel.: 84310-549 - Balatonszárszá
Nagykanizsa-Szepetnek: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 37. Tel.: 93 311-
320 - Deme Dávid lelkész - Szőkedencs
Nemespátró: 8856 Nemespátró, Rákóczi u. 6. - Smidéliusz Zoltán espe-
res Tel.: 93 377-015
Porrogszentkirály: 8858 Porrogszentkirály, Fő u. 46. Tel.: 82 472-036 -
Sikter János lelkész - Barcs, Csurgónagymarton, Nagyatád, Porrog,
Porrogszentpál, Somogyszob
Pusztaszentlászlá: 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u. 116. - Baloghné
Szemerei Mária lelkész Tel.: 92316-648 - Pusztaederics
Sand: 8824 Sand, Kanizsai u. 21. - Deméné Smidéliusz Katalin lelkész
Tel.: 93311-320 - Pat
Siófok: 8600 Siófok, Fő u. 220. Tel.: 84310-549 - Smidéliusz András he-
lyettes segédlelkész
Surd: 8856 Surd, Hősök tere 15. Tel.: 93 377-015 - Smidéliuszné Drobina
Erzsébet lelkész - Liszó
Tab és környéke: 8660 Tab, Kossuth L. u. 57. Tel.: 84320-039 - Verasztó
Sándor lelkész - Verasztóné Mosoni Edit lelkész - Bábonymegyer, Lulla,
Somogydöröcske, Somogymeggyes, Torvaj
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Zalaegerszeg: 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 1. Tel.: 92312-764 - Balogh
András lelkész Tel.: 92316-648 - Barlahida, Lenti
Zalaistvánd: 8933 Zalaistvánd, Arany J. tér 2. Tel.: 92384-364 - Vajda Ist-
ván lelkész - Zalaszentgrót

1.8 Tolna-Baranyai Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 7150 Bonyhád, Dózsa u. 67. Tel./Fax: 74452-975
Esperes: Krahlíng Dániel Tel./Fax: 74451-774
Egyházmegyei felügyelő: Andorka Arpád Tel.: 74317-502
Bonyhád-Hidas: 7150 Bonyhád, Dózsa u. 34. Tel./Fax: 74 452-975 -
Krahlíng Dániel esperes - Hegedűs Attila segédlelkész - Alsónána,
Bátaapáti
Dombóvár-Kaposszekcső-Csikóstőttős (Társult Egyházközség): noo
Dombóvár, Bezerédj u. liA Tel.: 74465-826 - Aradi András lelkész
Egyhdzaskozár: 7347 Egyházaskozár, Rákóczi u. 1. Tel.: n 459-092 -
Koskai Erzsébet lelkész - Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás, Tófű
Gyönk és környéke (Társult Egyházközség): 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.
Tel.: 74 448-013 - Beke Mátyás segédlelkész - Társegyházak: Belecska,
Hőgyész, Keszőhidegkút, Szárazd, Varsád
Györköny-Bikács (Társu It Egyházközség): 7045 Györköny, Fő u. 493.
Tel.: 75 352-408 - Dr -.Zsednai Józsefné Herdliczka Eva lelkész - Pálfa
Kölesd: 7052 Kölesd, üreg u. 5. Tel.: 74336-328 - Szabó Pál lelkész
Majos-Mucsfa (Társult Egyházközség): 7187 Bonyhád-Majos, V u. 90.
Tel.: 74452-542 - ifj. Cserháti Sándor lelkész - Kismányok
Mohács-Magyarbóly-Siklós (Társult Egyházközség): 7700 Mohács, Deák
tér 4. Tel.: 69311-602 - Németh Pál lelkész - Némethné Tóth Ildikó lel-
kész - Borjád, Ivándárda, Szederkény
Paks-Dunaföldvár (Társult Egyházközség): 7030 Paks, Kossuth L. u. 29.
Tel.: 75 310-320 - Szabó Vilmos Béla lelkész
Pécs és környéke: 7621 Pécs, Dischka Gy. u. 6. Tel.: n 315-749 - Varsányi
Ferenc lelkész - Sefcsik Zoltán segédlelkész - Szabados Regina segéd-
lelkész - Komló, Pogány, Vasas
Sárszentlőrinc: 7047 Sárszentlőrinc, Petőfi u. 45. Tel.: 75 333-110 - Karl
Jánosné Csepregi Erzsébet lelkész
Szekszárd-Zomba (Társult Egyházközség): 7100 Szekszárd, Luther tér 1.
Tel.: 74 311-653 - Johann Gyula lelkész; e-mail: johann@mail.matav.hu
Tamási és környéke: 7090 Tamási, Kossuth tér 18. Tel.: 74 471-457 -
Honthegyi Zsolt gyülekezeti munkatárs - Nagyszokoly
Tengelic: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 22. Tel.: 74432-624 - Füller Mihály
segédlelkész
Tolnanémedi: 7083 Tolnanémedi, Fő u. 38. - Honthegyi Zsolt gyülekeze-
ti munkatárs Tel.: 74471-457 - Gyönk gondozza!
Váraija-Nagymányok: 7354 Váralja, Kossuth u. 117. Tel.: 74 459-231 -
Ocsai Zoltán lelkész - Izmény. Máza

163



164

2. ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET
Püspöki Hivatal: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 394-
2448, 394-2335
Fax: 394 2440, e-mail: north.district@lutheran.alarmix.net
D. Szebik Imre püspök - Farkasházi Ferenc kerületi felügyelő: Tel.: 34
380-025 - Labossa Lajos püspökhelyettes Tel.: 34 316-201 - Szemerei
Zoltán kerületi pénztáros - Dr. Török Gábor kerületi jogtanácsos - Sár-
kány Tibor megbízott püspöki titkár - Giezi Ferencné kerületi tisztvise-
lő - Dr. Müller Miklósné kerületi tisztviselő - Sass Gáborné kerületi
tisztviselő - Csáki István alkalmazott - Csáki Istvánné alkalmazott - Vas
János kerületi gépkocsivezető

2.1 Borsod-Hevesi Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 3534 Miskolc Ill., Vár u. 7. Tel./Fax: 46 379-422
Esperes: Veczán Pál Tel./Fax: 46 379-422
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Meskó László Tel.: 46 374-837
Amót-Ujcsanálos: (Társult Egyházközség): 3713 Arnót, Petőfi u. 96/B
Tel.: 46 327-937 - Oláh Zoltán helyettes lelkész
Diósgyőr: 3534 Miskolc Ill., Vár u. 7. Tel./Fax: 46 379-422 - Veczán Pál
esperes
Diósgyőr-Vasgyár: 3533 Miskolc, Topiczer J. u. 1/B Levelezési CÍm: 3509
Diósgyőr, Pf. 734. Tel.: 46413-451 id. Deme Károly nyugdíjas helyettes
lelkész
Eger: 3300 Eger, Vörösmarty u. 28. Tel.: 36 313-119 - AIdan Béla Sándor
lelkész - Aldanné Balogh Eva segédlelkész
Fancsal-Hemádvécse: 3855 Fancsal, Rákóczi u. 43. Tel.: 46387-862 - Pé-
ter Jenő lelkész
Hatvan: 3000 Hatvan, Úttörő u. 5. Tel.: 37342-199 - Dr. Barcza Béla lel-
kész - Gyöngyös
Miskolc: 3530 Miskolc, Hunyadi u. 8. Tel.: 46 346-807 - Sándor Frigyes
lelkész - Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi másodlelkész
Ozd-Putnok (Társult Egyházközség): 3600 Ozd, Váci M. u. 12. Tel.: 48
471-563 - Tóth Melinda lelkész Levélcím: 3600 Ozd, Damjanich u. 152.
Tel.: 48473-708
Sajókaza: 3720 Sajókaza, Rákóczi u. 1. Tel.: 48 355-001 - Balázs Tibor
lelkész Tel.: 48415-045
Tállya-Abaújszántó (Társult Egyházközség): 3907 Tállya, Kossuth u. 1. -
Veczán Pál esperes Tel.: 46 379-422

2.2 Budai Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 1114 Budapest, Bocskai út 10. Tel./Fax: 361-2159
Esperes: Szeverényi János Tel./Fax: 385-0820
Egyházmegyei felügyelő: dr. Győri József Tel.: 365-4731

.Budafok: 1221 Budapest, Játék u. 16. Tel.: 226-0638 - Solymár Gábor lel-
kész
Budahegyvidék: 1126 Budapest, Tartsay V. u. ll. Tel.: 356-6551- Bácskai
Károly lelkész e-mail: bacskai@freemail.c3.hu-Bácskainé Vári Kriszti-
na segédlelkész



Budaörs: 2040 Budaörs, Szabadság u. 57. - Endreffy Géza segédlelkész
Tel.: 20 928-9955
Budavár: 1014 Budapest, Táncsics M. u. 28. Tel.: 356-9736 - D. Szebik
Imre püspök - Balicza Iván igazgató lelkész - Bencze Imre lelkész -
Benczéné Szabó Márta kisegítő lelkész
Budavári Német Ajkú Egyházközség: 1014 Budapest, Táncsics M. u. 28.
Levelezési cím: 1022 Budapest, Pajzs u. 1. Tel.: 356-9736 - Dietrich
Tiggemann lelkész Tel.: 326-7483
Csepel: 1215 Budapest, Katona J. u. 35. Tel.: 277-6762 - Lehoczky Endre
lelkész
Csillaghegy: 1039 Budapest, Mátyás kir. u. 31. Tel.: 368-6118 - Donáth
Lászlö lelkész - Thurnay Béla gyülekezeti munkatárs Tel.: 26 361-867
Erd: 2030 Erd, Thököly u. 19/A Tel.: 23 367-191-lttzés István lelkész
Kelenföld: 1114 Budapest, Bocskai u. 10. Tel.: 361-2159 - Szeverényi Já-
nos esperes Tel./Fax: 385-0820 - Csepregi András lelkész - Ferenczy Er-
zsébet lelkész - Schulek Mátyás lelkész - Joöb Máté segédlelkész Tel.:
385-0244 - Orosz Gábor Viktor segédlelkész
Nagybörzsöny: 2634 Nagybörzsöny, Kossuth u. 57. Tel.: 27 378-113 -
Thuránszky István segédlelkész
Obuda: 1034 Budapest, Dévai B. M. tér 1. Tel./Fax: 368-6893 - Bálintné
Varsányi Vilma lelkész - Lénárt Viktor segédlelkész
Pesthidegkút: 1029 Budapest, Ordögárok u. 9. Tel.: 397-5403 - Fodor Vik-
tor helyettes lelkész
Szentendre: 2000 Szentendre, Bükköspart - Magassy Sándorné Csonka
Zsuzsanna helyettes lelkész Tel.: 26 301-150

2.3 Fejér-Komáromi Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel./Fax: 34 316-201
Esperes: Labossa Lajos esperes Tel.: 34316-201
Egyházmegyei felügyelő: Sztruhár András Tel.: 34361-354
Bakonycsernye: 8056 Bakonycsernye, Dózsa u. 1. Tel./Fax: 22413-024 -
Szarka István lelkész - Szarkáné Haga Eva segédlelkész
Bakonyszombathely: 2884 Bakonyszombathely, Kossuth u. 38. Levelazési
cím: 2884 Bakonyszombathely, Pf. 10. Tel.: 34359-313 - Völgyes Pál he-
lyettes lelkész
Bokod: 2855 Bokod, Fő u. 25. Tel.: 34490-535 - Csonkáné Szabó Magda
lelkész
Csákvár-Csabdi-Bicske (Társult Egyházközség): 8083 Csákvár, Luther u.
9. Tel.: 22255-001 - Albert Gábor diakónus lelkész
Esztergom: 2500 Esztergom, Simor J. u. 82. Tel./Fax: 33 311-876 - Szabó
László lelkész
Gyúró: 2464 Gyúró, Thököly u. 22. - Füke Szabolcs lelkész Tel.: (Tordas)
22467-518
Hánta-Ászár-Kisbér (Társu It Egyházközség): 2879 Hánta, Kossuth u. 41.
- Völgyes Pál helyettes lelkész Tel.: (Bakonyszombathely) 34 359-313
Komárom: 2900 Komárom, Mártírok u. 10. Tel.: 34 343-664 - Ihász Beat-
rix segédlelkész
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Lajoskomárom: 8136 Lajoskomárom, Batthyány u. 9. Tel.: 25 241-820-
Decmann Tibor lelkész - Enying
Nagyveleg: 8065 Nagyveleg, Kossuth u. 17. Tel.: 22 409-606 - Ferenczy
Andrea segédlelkész
Oroszlány: 2840 Oroszlány, Alkotmány u. 48. Tel.: 34361-669 - Molnár
József lelkész
Pusztavám-Mór: 8066 Pusztavám, Kossuth u. 127. Tel.: 22417-223 - Kapi
Zoltán diakónus lelkész
Sárbogárd: 7003 Sárbogárd, Köztársaság u. 200. - Decmann Tibor helyet-
tes lelkész Tel.: (Lajoskomárom) 25 241-820
Súr: 2889 Súr, Petőfi u. 41. - Bakonycsérnye gondozza!
Szák: 2865 Szákszend, Dózsa Gy. u. 39. - Selmeczi Lajos lelkész -
Vérteskethely
Szend: 2856 Szákszend, Csillag u. 17. Tel.: 34 371-596 - Selmeczi Lajos
lelkész Tel.: 34 383-819
Székesfehérvár: 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 1. Tel.: 22313-697 -
Bencze András lelkész
Tata: 2890 Tata, Bárány u. 2. Levelezési cím: 2890 Tata, Váralja u. 2. Tel.:
34 380-005 - Frankó Mátyás lelkész
Tatabánya: 2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel./Fax: 34 316-201 - Labossa
Lajos esperes
Tordas: 2463 Tordas, Szabadság út 132. Tel.: 22467-518 - Füke Szabolcs
lelkész

2.4 Gyor-Soproni Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 9123 Kajárpéc, Fő u. 12. Tel./Fax: 96 378-372
Esperes: Jankovits Béla Tel./Fax: 96 378-372
Egyházmegyeifelügyelő: Szabó György Tel.: 96355-129
Agfalva: 9423 Agfalva, Fő u. 88. Tel.: 99 330-264 - Makovnikné Hüffner
Györgyi helyettes lelkész
Beled: 9343 Beled, Arpád tér 7. Tel.: 96257-199 - Béres László lelkész
Bezi-Enese: 9162 Bezi, Arany János u. 18. - Farkas Ervin segédlelkész
Bőny: 9073 Bőny, Ady Endre u. liA Tel.: (Győr) 96439-381
Csorna: 9300 Csoma, Köztársaság u. 10. Tel.: 96 262-396 - 'Iubán József
segédlelkész
Farád: 9321 Farád, Győri u. 76. Tel.: 96 279-121 - Szűcs Kálmán lelkész
Felpéc: 9122 Felpéc, Kossuth u. 4. - Kardos József helyettes lelkész Tel.:
(Tét) 91?461-170
Győr (Oregtemplom): 9025 Győr II. Petőfi tér 2. Tel.: 96 320-312 -
Lackner Pál igazgató lelkész - Jánosa Attila lelkész Tel.: 96 321-312 -
Lacknerné Puskás Sára segédlelkész - Ráskai Ferenc gyülekezeti mun-
katárs
Győr-Nádorváros: 9024 Győr III. Liezen M. u. 41. Tel.: 96 439-381-lttzés
Gábor lelkész - Ernszt Cecília segédlelkész
Győrság: 9084 Győrság, Országút u. 14. - Ittzés Gábor helyettes lelkész
Tel.: (Győr-Nádorváros) 96439-381
Győrszemere: 9121 Győrszemere, Bakonyér u. 49. - Kardos József helyet-
tes lelkész Tel.: 96 461-170
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Győrújbarát-Ménjőcsanak: 9081 Győrújbarát, Tanácsház u. 3. Tel.: 96355-
003 - Hanvay László lelkész
Kajárpéc: 9123 Kajárpéc, Fő u. 12. Tel./Fax: 96 378-372 - Jankovits Béla
esperes
Kisbabot: 9133 Kisbabot, Dózsa Gy. u. 24. Tel.: 96284-108 - Kardos Jó-
zsefhelyettes lelkész Tel.: 96461-170 - Kardos Zsuzsanna lelkészi mun-
katárs - Mérges
Lébény: 9155 Lébény, Iskola u. 2. Tel.: 96360-013 - Koháry Ferenc lel-
kész
Mórichida: 9131 Mórichida, Fő u. 149. Tel.: 96 369-041 - Kardos József
helyettes lelkész Tel.: 96 461-170 - Kardos Zsuzsanna lelkészi munka-
társ -Arpás
Mosonmagyaróvár-Rajka-Hegyeshalom-Levél: 9200 Mosonmagyaróvár,
Magyar u. 33. Tel.: 96211-453 - Kiss Miklós lelkész
Nemeskér: 9471 Nemeskér, Fő u. 106. Tel.: 99 365-205 - Magassy Zoltán
diakónus lelkész
Rábaszentandrás: 9316 Rábaszentandrás, Kossuth u. 32. - Béres László
helyettes lelkész Tel.: (Beled) 96257-199
Rábcakapi-Tárnokréti: 9165 Rábcakapi, Fő u. 71. - Thbán József segéd-
lelkész Tel.: (Csoma) 96 262-396
Sopron: 9400 Sopron, Bünker János Rajnárd köz 2. Tel.: 99 311-568 -
Zügn Tamás lelkész - Gabnai Sándor segédlelkész - Wolfgang Sprügel
segédlelkész - Kerstin Sprügel segédlelkész - Alpár Gejza kisegítő lel-
kész Tel.: 99 314-047 - Balf, Harka
Sopronbánjalva: 9400 Sopronbánfalva, Lomb u. 1. Levelezési cím: 9400
Sopron, Zerge u. 13. Tel.: 99 331-231 - Buczolich Márta segédlelkész
Szakony: 9474 Szakony, Fő u. 48. - Fatalin Helga lelkész Tel.: (Bük) 94
358-782
Szilsárkány: 9312 Szilsárkány, Kiss Ferenc u. 16. - Szűcs Kálmán helyet-
tes lelkész Tel.: (Farád) 96 279-121
Tét: 9100 Tét, Fő u. 23/A Tel.: 96 461-170 - Kardos József lelkész
Vadosja: 9346 Vadosfa, Kossuth u. 13. Tel.: 96 253-509 - Rác Dénes lel-
kész - Rácné Megyaszai Enikő lelkész

2.5 Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 160/A Tel./Fax: 42444-
206
Esperes: Bozorády Zoltán Tel.: 42444-206
Egyházmegyei felügyelő: Abaffy Zoltán Tel.: 52431-812
Debrecen: 4025 Debrecen, Miklós u. 3. Tel.: 52320-745 - Nagy Zoltán lel-
kész
Kölcse: 4965 Kölcse, Kölcsey u. 22. Tel.: 44 377-201- Labossa László lel-
kész
Nagycserkesz: 4445 Nagycserkesz, Vasvári Pál út 83. Tel.: 42 244-907 -
Boncsérné Pecsenya Anna lelkész
Nyíregyháza: 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. Tel.: 42 410-027 -
Bozorády Zoltán esperes Tel.: 42444-206 - Laborczi Géza igazgató lel-
kész Tel.: 42 410-083 - Bozorády Zoltánné lelkész Tel.: 42 444-206 -
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Bartha István lelkész Tel.: 42410-252 - Laborcziné Sztankó Gyöngyi lel-
kész Tel.: 42410-083 - Krska Mária segédlelkész Tel.: 42404-021
Nyiregyhdza-Kertváros: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 21. Tel.: 42 342-
104 - Magyar László lelkész Tel.: 42-312-674
Nyírszó1lős: 4432 Nyírszőllős, Kollégium u. 72. Tel.: 42470-433 - Győrfi
Mihály diakónus lelkész

2.6 Nógrádi Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 36. Tel./Fax: 35 301-580
Esperes: Kalácska Béla Tel.: 35 301-580
Egyházmegyei felügyelő: Hornyák Endre
Balassagyarmat: 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 36. Tel./Fax: 35 301-
580 - Kalácska Béla esperes - Hamza Kinga Dalma segédlelkész
Bánk: 2653 Bánk, Hősök tere 12. Tel.: 35 342-103 - Szelga-Tőkés Sándor
helyettes lelkész
Bátonyterenye-Pásztó: 3078 Bátonyterenye, Zrínyi u. 6. - Selmeczi Lajos
Péter segédlelkész Tel.: (Sámsonháza) 32 393-063
Bér: 3045 Bér, Luther tér 1. Tel.: 32486-054 - Klucsik János diakónus
lelkész Tel.: 23415-063
Bokor: 3066 Bokor, Szabadság u. 47. - Kalácska Béla helyettes lelkész
Tel.: (Balassagyarmat) 35 301-580
Egyházasdengeleg: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 31. Tel.: 32 487-
119 - Szmolár Attila segédlelkész
Felsőpetény: 2611 Felsőpetény, Ságvári u. 12. Tel.: 35 360-037 - Zólyomi
Mátyás lelkész ,
Galgaguta: 2686 Galgaguta, Gábor Aron u. 1. Tel.: 35 378-271 - Seben
István lelkész
Ipolyvece: 2699 Ipolyvece, Dózsa Gy. u. 90. Tel.: 35 367-386 - Zólyomi
Mátyás helyettes lelkész Tel.: 35360-037
Kétbodony: 2655 Kétbodony, Tó u. 21. Tel.: 35 355-743 - Benkő Ferenc dia-
kónus lelkész
Legénd: 2619 Legénd, Dózsa Gy. u. 73. - Seben István helyettes lelkész
Tel.: (Galgaguta) 35 378-271
Lucfalva: 3129 Lucfalva, Zrinyi u. 1. Tel.:32394-009 - Megyaszai László lelkész
Nógrád: 2642 Nógrád, Szondi út 15. Tel.: 35 362-462 - Szőkéné Bakay Be-
~trix segédlelkész
Osagárd: 2616 Osagárd, Rákóczi u. 18. Tel.: 35 360-225 - Szolga Tőkés
Sándor lelkész
Salgótarján: 3100 Salgótarján, Salgó u. 4. Tel.: 32312-671- Deme Károly
lelkész
Sámsonháza: 3074 Sámsonháza, Béke u. 1. Tel.: 32 393-063 - Selmeczi
Lajos Péter segédlelkész
Szécsény: 3170 Szécsény, Haynald u. 3. - Deme Károly lelkész Tel.:
(Salgótarján) 32312-671
Szirák: 3044 Szirák, Kossuth u. 1. Tel.: 32487-119 - Szmolár Attila se-
gédlelkész Tel.: 32 487-119
Szűgy: 2699 Szügy, Rákóczi u. 55. Tel.: 35 344-319 - Záborszky Csaba lel-
kész
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Terény: 2696 Terény, Arany J. u. 22. Tel.: 35 348-582 - Gulácsiné Fabulya
Hilda lelkész
Vanyarc: 2688 Vanyarc, Táncsics u. 4. Tel.: 32484-078 - Szabó András lel-
kész

2.7 Vasi Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 9900 Körmend, Thököly u. 21. Tel./Fax: 94410-474
Esperes: választás alatt.
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Nagy János Tel.: 95 420-214
Alsóság: 9500 Celldömölk II., Somogyi B. u. 29. Tel.: 95 421-795 - Vető
István lelkész
Boba: 9542 Boba, József A. u. 24. Tel.: 95 439-044 - Rostáné Piri Magda
lelkész
Bük: 9737 Bük, Jókai u. 4. Tel.: 94358-782 - Fatalin Helga lelkész
Celldömölk: 9500 Celldömölk, Ostffy Mihály tér 4. Tel.: 95 420-058 -
Sághy András lelkész - Pintér János kisegítö lelkész - Lampért Gábor
segédlelkész
Csönge: 9513 Csönge, Dózsa Gy. u. 12. - Garas Krisztina segédlelkész
Gérce: 9672 Gérce, Kossuth telep 1. Tel.: 95 476-107 - Horváth Ferenc
diakónus lelkész
Kemenesmagasi: 9522 Kemenesmagasi, Berzsenyi Lénárt tér 7. - Kovács
Imre lelkész Tel.: (Vönöck) 95 458-047
Kemenesmihályfa: 9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi u. 22. - Kovács Im-
re lelkész Tel.: (Vönöck) 95 458-047 .
Kissomlyó: 9555 Kissomlyó, Kossuth u. 94. Tel.: 95 458-219 - Cserágí Ist-
ván lelkész
Körmend: 9900 Körmend, Thököly u. 21. Tel.: 94410-474 - Pöcze István·
lelkész
Kőszeg: 9730 Kőszeg, Gyöngyös u. 29. Tel.: 94360-181- Ittzés János lel-
kész
Nagygeresdi 9664 Nagygeresd, Petőfi u. 62. Tel.: 94388-127 - Asbőthné .
Pécsinger Eva lelkész
Nagysimonyi: 9561 Nagysimonyi, Kossuth u. 1. Tel.: 95 440-042 - Horváth
Ferenc diakónus lelkész
Nádasd: 9915 Nádasd, Kossuth u. 66. Tel.: 94424-223 - Rác Miklós lel-
kész
Nemescsé-Mesilen-Acsád (Társult Egyházközség): 9739 Nemescsó,
Péterffy u. 46. Tel.: 94368-033 - Szakos Csaba segédlelkész
Nemeskolta: 9775 Nemeskolta, Szabadság u. 51. - Solymár Péter segéd-
lelkész
Ostffyasszonyfa: 9512 Ostffyasszonyfa, Ady E. u. 9. - Garas Krisztina se-
gédlelkész "
Orimagyarósd: 9933 Orimagyarósd, Ady E. u. 8. Tel.: 94426-109 - Loós
Csaba diakónus lelkész
Répcelak-Csánig: 9653 Répcelak, Bartók B. u. 44. Tel.: 95 370-607 -
Verasztó János lelkész, Verasztóné Magyar Melinda segédlelkész
Sárvár: 9600 Sárvár, Sylvester u. 3. Tel.: 95 320-473 - Gyarmati István
lelkész
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Szentgotthárd-Őriszentpéter: 9970 Szentgotthárd, József A. u. 14/A Tel.:
94 380-822 - Loós Zsuzsanna segédlelkész
Szombathely: 9700 Szombathely, Körmendi u. 2. Tel.: 94313-002 - Pintér
János nyugdíjas lelkész - Gregersen Labossa György segédlelkész
Uraiúifalu: 9651 Uraiújfalu, Petőfi u. 24. Tel.: 95 345-087 - Menyes Gyu-
la lelkész - Menyesné Uram Zsuzsa segédlelkész
Vönöck: 9516 Vönöck, József A. u. 10. Tel.: 95 458-047 - Kovácsné Tóth
Márta lelkész
Zsédeny-Hegyfalu: 9631 Hegyfalu, Hunyadi u. liA - Gyarmati István he-
lyettes lelkész Tel.: (Sárvár) 95 320-473

2.8 Veszprémi Egyházmegye Evangélikus Egyházközségei
Esperesi Hivatal: 8100 Várpalota, Thúry György tér 1. Tel./Fax: 88 470-
386
Esperes: Pintér Mihály Tel./Fax: 88 470-386
Egyházmegyei felügyelő: Kiss Attila Tel.: 88411-279
Ajka: 8400 Ajka, Kossuth u. 2/B Tel.: 88311-340 - Győr Sándor lelkész
Bakonyszetuiászlá: 8431 Bakonyszentlászló, László király u. 1. Tel.: 88
465-418 - Ordög Endre lelkész - Ordögné Hanvay Enikő lelkészi mun-
katárs _
Bakony tamási: 8555 Bakony tamási, Széchenyi u. 3. - Ördög Endre lel-
kész Tel.: (Bakonyszentlászló) 88465-418 - Ordögné Hanvay Enikő lel-
készi munkatárs Tel.: (Bakonyszentlászló) 88465-418
Csikvánd: 8534 Csikvánd, Kossuth u. 46. Tel.: 89347-807 - Weltler Sán-
dor helyettes lelkész
Csögle: 8495 Csögle, Rákóczi u. 160. - Kovács Etelka lelkész Tel.:
(Marcalgergelyi) 89342-041
Dörgicse-Kővágóörs-Balatonfüred: 8244 Dörgicse, Fő u. 49. Tel.: 87 444-
348 - Riczinger József lelkész
Gecse: 8543 Gecse Levelezési cím: 8500 Pápa, Dózsa Gy. u. 32. - Görög
Zoltán lelkész Tel.: (Homokbödöge) 89 313-693
Homokbödöge: 8563 Homokbödöge, Jókai u. 27. Levelezési cím: 8500 Pá-
pa, Dózsa Gy. u. 32. Tel.: 89313-693 - Görög Zoltán lelkész
Kapoles: 8294 Kapolcs, Kossuth u. 18/A - Kiss János lelkész - Tel.:
Kemeneshőgyész-Magyargencs (Társult Egyházközség): 8516
Kemeneshőgyész, Ady E. u. 23. Tel.: 89 346-538 - Schermann Gábor lel-
kész
Kerta-Zalagalsa (Társult Egyházközség): 8492 Kerta, Dózsa Gy. u. 45/A
- Karsay Lajos helyettes lelkész Tel.: 88 233-055 - Zalagalsa:
Somlószőlős gondozza! 8483 Somlószőlős, Kossuth u. 107. - Polgárdi
Sándor lelkész
Lovászpatona: 8533 Lovászpatona, Kossuth u. 44. Tel.: 89 345-080 -
Mesterházy Zsuzsa segédlelkész
Malomsok: 8533 Malomsok, Kossuth u. 16. Tel.: 89 347-807 - Weltler
Sándor helyettes lelkész
Marcalgergelyi-Szergény: 9534 Marcalgergelyi, Dózsa Gy. u. 1. - Kovács
Etelka lelkész - Tel.: 89 342-041
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Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalja-Zánka: 8271 Mencshely, Kossuth u.
24. - Miháesi Lajos diakónus lelkész
Mezó1ak: 8514 Mezőlak, Kossuth u. 54. Tel.: 89348-243 - Veress István
segédlelkész
Nagyalásony-Dabtony (Társult Egyházközség): 8484 Nagyalásony, Kos-
suth u. 80. - Karsay Lajos helyettes lelkész Tel.: 88 233-055 -
Karakászorcsög, Nemesszalók
Oskü: 8191 Oskü, Fő u. 8. Tel.: 88497-302 - Stermeczky András segéd-
lelkész
Pápa: 8500 Páp a, Széchenyi u. 15. Tel.: 89 324-360 - Koczor György lel-
kész és Koczor Györgyné segédlelkész
Sikátor: 8439 Sikátor, Kossuth u. 18. - id. Magassy Sándorné diakónus
lelkész Tel.: 88 449-017
Somlószó1ős: 8483 Somlószőlős, Kossuth u. 107. Tel.: 88 276-123 -
Polgárdi Sándor lelkész
Takácsi: 8541 Takácsi, Petőfi u. 64. - Koczor György helyettes lelkész
Tel.: (Páp a) 89 324-360
Tés: 8109 Tés, Petőfi u. 22. - Szilas Attila helyettes lelkész Tel.: 88 469-
243
Vanyola: 8552 Vanyola, Vajda Péter u. 4. - Mesterházy Zsuzsa segédlel-
kész Tel.: (Lovászpatona) 89 345-080
Várpalota: 8100 Várpalota, Thúry György tér 1. Tel./Fax: 88 470-386 -
Pintér Mihályesperes
Veszprém: 8200 Veszprém, Arany J. u. 20. Tel.: 88421-618 - Isó Zoltán
lelkész - Isó Dorottya másodlelkész - Hegedűs Lajos kisegítő lelkész

3. ORSZÁGOS EGYHÁZI IRODA
1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 317-5567, 317-5496 Fax: 317-072
e-mail:orszagos@lutheran.alarmix.net
Szervezési Osztály: Dr. Görög Tibor főosztályvezető Tel.: 317-0842 - Dr.
Novobátzkyné Dr. Nagy Paula jogtanácsos Tel.: 317-5567/123-as mellék-
Hámori Enikő titkárnő Tel.: 317-5567, 317-5496 - Szövérfi Endre gond-
nok - Szövérfi Mária gondnok
Gazdasági és Pénzügyi Osztály: Szemerei Zoltán főosztályvezető Tel.: 317-
6413 - Peskó Zsuzsa titkárnő Tel.: 429-2030 - Kendeh Györgyné Tel.:
429-2031 - Csoszánszky Károlyné Tel.: 429-2032 - Menus Józsefné Tel.:
3)7-5567/116-os mellék - Károlyi Rita Tel.: 317-5564 - Fax: 317-6413
Epítési és Műemléki Osztály: Dr. Inotayné Lukáts Judit osztályvezető Tel.:
429-2033 - Bócsai Zsuzsanna titkárnő Tel.: 317-5567/111-es mellék -
Fax: 317-0770
Ingatlanrendezési Osztály: Helfrich Péter osztályvezető Tel.: 429-2034 -
Bócsai Zsuzsanna titkárnő Tel.: 317-5567/111 mellék - Fax: 317-0770
Oktatási Osztály: Mihályi Zoltánné osztályvezető Tel.: 429-2035 - Fax:
317-0770
Ifjúsági Osztály: Szigethyné Szenteczki Katalin ifjúsági referens Tel.: 429-
2037 - Boda Zsuzsanna gyermekreferens Tel.: 429-2037, e-mail: zsbo-
da@freemail.c3.hu - Fax: 317-0770
Női missziá osztálya: Bebovszkyné Pintér Márta, Tel.: 317-5567/106.
Nyugdíjosztály: Kósa László ügyvivő lelkész Tel.: 256-4224

171



-Qiakóniai Osztály: ifj. Kendeh György ügyvivő lelkész Tel.: 320-8207
Okumenikus és Külügyi Osztály: 1085 Budapest, Puskin u. 12. Tel./Fax: 266-
5532 - Szirmai Zoltánné osztályvezető e-mail: szirmai@lutheran.alar-
mix.net - Schulek Edit előadó
Országos Sajtóosztály: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel./Fax: 317-5478, 317-
1108 - Tóth-Szöllős Mihály osztályvezető e-mail: tothsz@lutheran.alar-
mix.net Rezessy Miklósné főkönyvelő - Széchenyi Gizella könyvelő -
Kelemen Tiborné könyvelő - Rezessy Szabolcs tervező szerkesztő e-mail:
rezessy@lutheran.alarmix.net - Rezessy Anita boltvezető - Dr. Pálfy
Miklósné adminisztrátor - Földi Istvánné alkalmazott
Egyházi folyóiratok: ..
Evangélikus Elet: 1085 Budapest, Ullői út 24. Tel./Fax: 317-5478, 317-1108
- Tóth-Szöllős Mihály főszerkesztő
Lelkipásztor: 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 363-6451 - Dr.
Szabóné Mátrai Marianna szerkesztő
CREDO-Evangélikus Műhely: 1052 Budapest, Deák tér 4. Tel.: 337-8966-
Dr. Hafenscher Károly .~zerkesztő
Hang: 1085 Budapest, Ullői út 24. Tel.: 317-1671
Országos Menekültügyi Szolgálat: 1151 Budapest, Bogáncs u. 36. Tel.: 306-
6646 - Szabó István ügyvivő lelkész
Országos Egyházzenei Osztály: 1052 Budapest, Deák tér 4. Tel.: 317-3413-
Kamp Salamon zenei igazgató (kórusügyek) Tel.: 23 372-328 - Trajtler

. Gábor zenei igazgató (orgonaügyek) Tel.: 337-9959
:$ánlorképZfflntézet: 2151 Fót, Berda J. u. 3. Tel.: 27 360-093 - Bencze Gá-
. bor igazgató - Milán Gábor gondnok

Börtönmissziói Szolgálat: 1036 Budapest, Lajos u. 113. Tel.: 368-2278 - id.
Görög Tibor ügyvivő lelkész ..
Kórházmissziói Szolgálat: 1085 Budapest, Ullői út 24. Tel.: 429-2036 -
Bachorecz Katalin ügyvivő kórházIelkész, Lukovíts Eszter segédlelkész
Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet: J085 Budapest, Ullői út 24. Tel.: 429-2038,
Fax: 317-0770 - Pángyánszky Agnes ügyvivő lelkész e-mail: pangyan@-
lutheran.alarmix.net
Evangélikus Rádiómisszió - Evangélikus Missziói Központ: 1164 Budapest,
Batthyány Ilona u. 38-40. Tel./Fax: 400-3057, e-mail: evmis-
@mail.matav.hu - Gáncs Péter országos evangélizációs és missziói lelkész
Tel.: 400-3058
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat: 6230 Soltvadkert, Graetzer u. 1. - Káposz-
ta Lajos ügyvivő lelkész Tel.: 78 381-037 ..
Országos Kommunikációs Osztály: 1085 Budapest, Ullői út 24. Tel.: 317-
5567/130-as mellék - Nagy László tv-szerkesztő - Tőth-Szöllős Mihály rá-
diószerkesztő Tel.: 317-5478
Internet Munkacsoport: 1121 Budapest, Mártonhegyi út 22/D Tel.: 395-5321
- Bogdányi Gábor referens e-mail: bogdanyirg'csi.com
Országos Levéltár: 1085 Budapest, Ullői út 24. Tel.: 317-1826, e-mail:
eol@c3.hu - Czenthe Miklós igazgató - Böröez Enikő tudományos mun-
katárs - Kovács Krisztina levéltáros - Gáncs Aladár tudományos munka-
társ - Dr. Zsigmondy Arpád tudományos munkatárs - Kertész Botond tu-
dományos munkatárs

172



Országos Könyvtár: 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 317-2532, e-mail:
h8818hub@ella.hu - Dr. Mányoki János igazgató - Dr. Hubert Gabriella
tudományos munkatárs - Selmeczi Pálma könyvtáros
Országos Műzeum, Gyűjteményi Tanács: 1052 Budapest, Deák tér 4.
Tel./Fax: 317-4173 - Dr. Fabiny Tibor igazgató - Kinczler Irén alkalma-
zott - ifj. Harmati Béla László tudományos munkatárs - Liedemann
Akos gondnok

4. ZSINATI IRODA
1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 317-5290
Dr. Györi József zsinati gazda - Boros Miklós zsinati gazdahelyettes

5. EVANGÉLIKUS FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Evangélikus Hittudományi Egyetem
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 363-6451, 383-4537; Fax: 363-
7454 - Dr. Szabó Lajos rektor - Szűcs Andrásné Prőhle Lívia főtitkár (52
mellék) - Zirneáné Matos Eva titkárnő (51-es mellék) - Lengyelné Ju-
hász Magdolna gazdasági vezető (56-os mellék) - Oravecz Mária élelme-
zésvezető (56-os mellék) - Zirnea Kornél műszaki vezető (20-as mellék)
Oszövetségi tanszék

Dr. Muntag Andor tanszékvezető (58-as-mellék) - Dr. Hausmann Jutta
, tanár (57-es mellék)

lJjszövetségi tanszék
Dr. Cserháti Sándor tanszékvezető J17-es mellék) - Fabiny Tamás ta-
nár . - --

Egyháztörténeti tanszék - _ ..
Dr. Fabiny Tibor tanszékvezető (55-ös mellék) - Dr. Csepregi Zoltán
tanár (34-es'mellék)' _ ".

Rendszeres teológiai tanszék
Dr. Reuss András tanszékvezető (ll-es mellék)

Gyakorlati teológiai tanszék
Dr. Szabó Lajos tanszékvezető (59-es mellék)

Vallás- és társadalomtudományi tanszék
Dr. Szentpétery Péter megbízott tanszékvezető (12-es mellék)

Egyházzenei tanszék
TrajtIer Gábor tanszékvezető (19-es mellék) - Finta Gergely tanár -
Csorba István megbízott előadó

Modern nyelvi lektorátus
Szentpétery Marianne vezető (35-ös mellék)

Gyakorlati Intézet
Dr. Szabóné Mátrai Marianna vezető (37-es mellék), e-mail:
matrai@lutheran.alarmix.net

Latin nyelv
Bódi Emese tanár (51-es mellék) - Dr. Selmeczi János tanár (19-es
mellék)

Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 363-6451- Sullayné Szigetvári Il-
dikó könyvtárvezető (54-es mellék) - Herzog Csaba könyvtáros (15-
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ös mellék) - Jylliné Mássik Mária könyvtáros (54-es mellék) - Budavá-
ri Eva könyvtáros (15-ös mellék)
Evangélikus Teológus Otthon
1147 Budapest, Lőcsei út 32. Tel.: 363-6451, 383-4537; nyilvános tel.:
220-8418 - Zászkaliczky Pálotthonigazgató (23-as mellék)

6. EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMOK ÉS KOLLÉGIUMOK
Aszód (Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma és Kollégiu-
ma):
2170 Aszód, Régész u. 34. Tel.: 28 400-611 Fax: 28 400-612 - Dr. Roncz
Béla igazgató
Békéscsaba (Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakkö-
zépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény): 5600 Békéscsaba,
Szeberényi tér 2. Tel./Fax: 66454-511, Tel.: 66453-603 - Povázsay Mihály
igazgató
Bonyhád (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégi-
um): 7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4. Tel./Fax: 74 451-719 - Sántha
Lászlóné igazgató
Deák tér (Deák téri Evangélikus Gimnázium): 1052 Budapest, Sütő u. 1.
Tel.: 317-3963, Fax: 266-5375 - Schulek Mátyás igazgató
Fasor (Budapesti Evangélikus Gimnázium): 1071 Budapest, Városligeti
fasor 17-21. Tel.: 321-1200 - Dr. Tárnok Dezső igazgató Tel.: 322-4406
Győr (Evangélikus Gimnázium, Altalános Iskola és Ovoda): 9025 Győr,
Péterfy S. u. 2. Tel.: 96 329-987 Tel./Fax: 96 314-363 - Jancsó Kálmánné
igazgató
Nyíregyháza (Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium): 4400
Nyíregyháza, Szent István u. 17-19. Tel.: 42410-031, Fax: 42410-032-
Dr. Bánszki István igazgató ,
Orosháza (Orosházi Evangélikus Altalános Iskola és Gimnázium): 5900
Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 1. Tel.: 68 411-771 - Jantos Istvánné igazgató
Sopron (Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum)): 9401
Sopron, Széchenyi tér ll. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 77. Tel./Fax: 99
312-250,99314-547 - Dr. LampérthGyula igazgató
Sopron (Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi
Szakközépiskola): 9400 Sopron, Deák tér 51. Tel./Fax: 99 311-767 -
Boór Katalin igazgató

6.1 A Magyarországi Evangélikus Egyház Kollégiumai
Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiumai: 1077 Budapest,
Rózsák tere 1. Tel.: 351-0522 - Gaál Jánosné igazgató Tel./Fax: 342-9369;
nyilvános telefon/diákok elérhetősége: 351-6486
Luther Otthon: 1138 Budapest, Vizafogó u. 2-4. Tel.: 34-8617 - Gyori
Gábor otthonlelkész - gondnok: Tel.: 349-9386; nyilvános telefon/diákok
elérhetősége: 351-6486
Nyíregyházi Kollégium (Luther Márton Kollégium): 4400 Nyíregyháza,
Béla u. 1. Tel.: 42410-601, Fax: 42410-601 - Tar Jánosné igazgató
Sopron (Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon): 9401 Sopron,
Mátyás király u. 21. Tel.: 99 320-210, 99 320-211 - Bágyiné Mezősí
Adrienn igazgató
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7. ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Alberti (Alberti Evangélikus Általános Iskola): 2730 Albertirsa, Pesti u.
110. Tel.: 53 370-448
Győr (Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda): 9025 Győr,
Péterfy S. u. 2. Tel.: 96329-987 - Jancsó Kálmánné igazgató
Nyíregyháza (Evangélikus Altalános Iskola): 4400 Nyíregyháza, Arany
János u. 7. Tel.: 42406-601 - Takáts Ferenc igazgató
Orosháza (Orosházi Evangélikus Altalános Iskola és Gimnázium): 5900
Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 1. Tel.: 68411-771 - Jantos Istvánné igazgató
Sopron (Evangélikus Altalános Iskola): 9400 Sopron, Hunyadi János u.
8-10. Tel.: 99311-681 - Rajnai Károly igazgató
Veszprém (Protestáns iskola): 8200 Veszprém, Budapest u. ll. Tel.: 88
427-700 - Varga Gábor igazgató

8. EVANGÉLIKUS ÓVODÁK
Alberti (Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodája): 2730 Albertirsa,
Pesti út 108. Tel.: 53 370-388 - Mag Pálné vezető óvónő
Irsa (Irsai Evangélikus Egyházközség "Mustármag" Ovodája): 2730
Albertirsa, Arany János u. 2. Tel.: 53 371-765 - Murár Endréné vezető
óvónő
Celldömölk (Evangélikus Egyház Keresztyén Óvodája): 9500 Celldö-
mölk, Baross u. 34. Tel.: 95 421-796, - Limpárné Darabos ,Mária óvónő
Győr (Evangélikus Gimnázium, Altalános Iskola és Ovoda): 9025
Győr, Péterffy S. u. 2. Tel.: 96 312-429 - Jancsó Kálmánné igazgató -
Acs Györgyné vezető óvónő ,
Nagytarcsa (Szivárvány Evangélikus Keresztyén Ovoda): 2142
Nagytarcsa, Rákóczi u. 50. Tel.: 28451-055 - Fodorné Pecznyik Zsuzsa
vezető óvónő
Orosháza (Hajnal Evangélikus Óvoda): 5900 Orosháza, Hajnal u. 7.
Tel.: 68 412-879 - Révészné Tóth Erzsébet vezető óvónő
Soltvadkert (Evangélikus Óvoda): 6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer Ist-
ván út 1. Tel.: 78 482-400 - Lakatosné Hachbold Eva vezető óvónő
Szarvas (Bacsó Béla utcai Evangélikus Óvoda): 5540 Szarvas, Bacsó B.
u. 13. Tel.: 67312-946 - SzrnkánéSolymosi Rózsa vezető óvónő
Tótkomlós (Evangélikus Egyházi Ovoda): 5940 Tótkomlós, Aradi u. 2.
Tel.: 68460-821 - Vlplak Lászlóné mb. vezető óvónő
Vác (Váci Evangélikus Ovoda): 2600 Vác, Rákóczi u. 17. Tel.: 27311-
806 - Babka Zsuzsanna vezető óvónő
Várpalota (Evangélikus Keresztyén Óvoda): 8100 Várpalota, Jókai u.
10. Tel.: 88471-204 Lassú Tamásné vezető óvónő

9. EVANGÉLIKUS SZERETETOTTHONOK
Albertirsa (Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon)
2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 7. Tel.: 53 370-259 - Roszik Mihály nyug-
díjas lelkész - Matyovszki Jánosné otthonvezető
Balassagyarmat (Evangélikus Szeretetház)
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 22. - Kalácska Béla esperes, igaz-
gató lelkész Tel./Fax: 35 301-135 - Selmeczi Jánosné otthonvezető
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Békéscsaba (Evangélikus Szeretetotthon )
5600 Békéscsaba, Berényi út 125. Tel.: 66325-056 - Kutyej Pál igazgató
lelkész - Szente Béláné otthonvezető
Börcs (Evangélikus Szeretetház)
9152 Börcs, Petőfi u. 46. - Weltler Rezső igazgató lelkész
Budapest (Sarepta Budai Evangélikus ..Szeretetotthon)

1029 Budapest, Báthori u. 8. (Ordögárok u. 9.) Tel.: 376-8590 -
Sztojanovics András igazgató lelkész - Medvegy Zsuzsanna otthonve-
zető - Filippínyi Jánosné főnővér - Ottlyk Márta hitoktató
Egészségügyi Gyermekotthon
~.029Budapest, Báthori u. 8. Tel.: 275-8251
Oregek Otthona ..
1029 Budapest, Ordögárok u. 9. Tel.: 376-8590
Oregek Otthona
1021 Budapest, Modori u. 6. Tel.: 200-7976
Nyugdíjas Lelkészek Otthona
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 193/A Tel.: 397-5522, 397-5523
Nővérotthon
1029 Budapest, Máriaremetei út 73. Tel.: 275-7327

Budapest (Nyugdíjas Egyházi Alkalmazottak Otthona)
1085 Budapest, Ullői út 24. Tel.: 317-2533 - SzéU Bulcsú igazgató lelkész
- Missura Tiborné otthonvezető
Budapest (Mandák Mária Evangélikus Szeretetot~hon),:·· ,
1086 Budapest, Karácsony S. u. 3f-33. Tel.: 21O'~3411:,,-:'-K~tt€sz Qélla .
igazgató lelkész ~. . . '._ .
Gyenesdiás (Magyarországi Evangélikus Egyház;' .Kapernaum' Szerétet-
intézménye) '. .' .' •
8315 Gyenesdiás, Béke u. 43. Tel.: 83 316-103, 83 314-545 -'-Smídélíusz
Zoltán esperes, igazgató lelkész - Szabó Ferencné otthonvezető
Győr (Evangélikus Szeretetház)
9025 Győr, Péterffy S. u. 5. Tel.: 96 320-440 - WeItIer Rezső igazgató lel-
kész - Kiskos Pálné otthonvezető
Kerepestarcsa (Evangélikus Papnék, Johannita Szeretetotthon)
2143 Kistarcsa, Szent László u. 2. Tel.: 28470-090,28473-853 - Solymár
Péter igazgató lelkész - Bácskai Magdolna otthonvezető
Kiskőrös (Jó Pásztor Evangélikus Szeretet otthon)
6200 Kiskőrös, Rákóczi F. u. 165. Tel.: 78 412 313 - Szabóné Piri
Zsuzsánna igazgató lelkész - Moravcsik Ferencné otthonvezető
Kondoros (Kondorosi Nyugdíjasház - Evangélikus Egyház)
5553 Kondoros, Endrődi út 2. Tel.: 66 389-134 Fax: 66 388-875 - Kondor
Péter igazgató lelkész - Medvegy Zsuzsanna otthonvezető
Lajoskomárom (Agape Evangélikus Szeretetotthon)
8136 Lajoskomárom, Jókai u. 8. Tel.: 25 240-130 - Decmann Tibor igaz-
gató lelkész - Csisziné Reizinger Anikó megbízott otthonvezető
Mezóöerény (II. kerületi Evangélikus Egyház Idősek Napközi Otthona)
5650 Mezőberény, Jeszenszki út 21. Tel.: 66352-222 - Feyér Sándor István
igazgató lelkész - Dóczy Piroska otthonvezető
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Nyíregyháza (Emmaus Evangélikus Szeretetotthon)
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 160/A Tel.: 42444-206 - Bozorády
Zoltán igazgató lelkész - Mezősiné Mohácsi Eva otthonvezető
Nyíregyháza (Elim Evangélikus Egészségügyi Gyermekotthon)
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 21. Tel.: 42 342-104 - Magyar László
igazgató lelkész - Bogár Agnes otthonvezető
Pécs (Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon)
7623 Pécs, Szabadság u. 18. Tel.: 72 314-946 - Varsányi Ferenc igazgató
lelkész - Juhász Eszter otthonvezető
Szarvas (Evangélikus Szeretetotthon Ó-templom)
5540 Szarvas, Béke u. 15. Tel.: 66313-153 - Nobik Erzsébet igazgató lel-
kész - Demján Sándor otthonvezető
Szarvas "Betánia" Uj-templom; Evangélikus Szeretetotthon
5540 Szarvas, Dózsa Gy. u. 56. Tel.: 66 210-998 - Deme Zoltán igazgató
lelkész - Deme Zoltánné otthonvezető
Szarvas "Immánuel" Új-templomi Evangélikus Szeretetotthon
5540 Szarvas, Hunyadi u. 10. Tel.: 66 215-964 - Deme Zoltán igazgató lel-
kész - Deme Zoltánné otthonvezető
Tótkomlós (Evangélikus Egyházi Szeretetotthon)
5940 Tótkomlós, Fő u. 43. Tel.: 68 385-644, Fax: 68460-820 - Gyekiczky
János igazgató lelkész - Lancsa Pálné otthonvezető

10. EVANGÉLIKUS KONFERENCIAl ÉS MISSZIÓI KÖZPONTOK
Evangélikus Missziói Otthon
8624 Balatonszárszó, Jókai u. 41. Tel.: 84 362-936 - Dr. Rédey Pálné ve-
zető
Kapernaum
8315 Gyenesdiás, Béke u. 43. Tel.: 83316-103 - Szabó Ferencné vezető
Béthel Missziái Otthon
2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12. Tel.: 26 375-218 - Szeverényi János
esperes, igazgató lelkész - Varga Gábor otthonvezető
Evangélikus Vendégház
8400 Sopron, Zerge u. 26. Tel.: 99 316-214 - Welter Rezső igazgató lel-
kész - Klell Erzsébet vezető
Evangélikus Oktatási Központ
8253 Révfülöp, Füredi út 2.

11. EGYÉB MUNKAÁGAK
Evangélikus Diakonissza Anyaház
9075 Győr, Petőfi tér 4.
FEBE Evangélikus Diakonissza Egyesület
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 193.
Túrmezei Erzsébet főnökasszony Tel.: 376-8610 - Madocsai Miklós lel-
kész ,Tel;: 201-7210 - Herzog Csaba segédlelkész Tel.: 351-5918

FEBE anyaház
1071 Budapest, Hűvösvölgyi út 193. Tel.: 376-8610
FEBE otthon
1122 Budapest, Maros u. 25. Tel.: 356-5216
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3235 Mátraszentimre-Bagolyirtás, Jókai u. 7-9. Tel.: 37376-483
Siló Társasotthon és Onálló Elet Központ
2081 Piliscsaba, József A. u. 7. Tel.: 26373-423 - Dr. Gadó Pál otthon-
vezető

Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIE) Iroda
1085 Budapest, Horánszky u. 26. Tel.: 267-0587
Magyarországi Luther Szövetség
9025 Győr II., Petőfi tér 2. Tel.: 96320-312 - Dr. Reuss András lelkészi
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