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"JANUAR
Újév - Kol 3,17

1 Szombat Újév (Fruzsina) Zsolt 98,1-9 Jak 4,13-15

Újév utáni vasárnap - Jn 1,14
2 Vasárnap Ábel ~solt 138,1-8 1Jn 5,11-13
3 Hétfő Benjámin Ezs 43,16-19 Mk 1,1-13
4 Kedd Leóna 5Móz 33,26--29 Mk 1,14-20
5 Szerda Simon Fil 4,10-20 Mk 1,21-28
6 Csütörtök Vízkereszt (Boldizsár) Ef 3,2-6 Mk 1,29-39
7 Péntek Attila Jn 1,15-18 Mk 1,40-45
8 Szombat Szörény Zak 8,20-23 Mk 2,1-12

Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap - Róm 8,14
9 Vasárnap Marcel Zsolt 89,1-19 Róm 12,1-8

10 Hétfő Ágota Józs 3,5-11 Mk 2,13-17
11 Kedd Melánia Józs 3,12-17 Mk 2,18-22
12 Szerda Ernő Jn 3,22-30 Mk 2,23-28
13 Csütörtök Veronika Mt 4,12-17 Mk 3,1-6
14 Péntek János Jn 10,31-38 lTim l,1-11
15 Szombat Lóránt Jn 5,19-24 lTim 1,12-20

Vízkereszt ünnepe utáni 2. vasárnap - Jn 1,17
16 Vasárnap Gusztáv Zsolt 89,20-38 Róm 12,9-16
17 Hétfő Antal Jer 14,2-9 lTim 2,1-7
18 Kedd Piroska Jer 17,13-17 1Tim 2,8-13
19 Szerda Sára Mt 19,3-9 1Tim 3,1-13
20 Csütörtök I;ábián, Sebestyén Mt 5,17-20 1Tim 3,14--16
21 Péntek Agnes 5Móz 4,5-13 lTim 4,1-11
22 Szombat Artúr Róm 3,19-22 1Tim 4,12-5,2

Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap - Lk 13,29
23 Vasárnap Zelma ~solt 86,1-17 Róm 1,14--17
24 Hétfő Timár Ezs 19,19-25 1Tim 5,3-16
25 Kedd Pál ApCsel 10,21-35 1Tim 5,17-25
26 Szerda Vanda Jn 4,5-14 1Tim 6,1-10
27 Csütörtök Lotár Jn 4,27-42 1Tim 6,11-21
28 Péntek Károly Lk 4,22-30 2Tim 1,1-12
29 Szombat Adél Róm 11,13-22 2Tim 1,13-18

Vízkereszt ünnepe utáni 4. vasárnap - Zsolt 66,5
30 Vasárnap Mártonka Zsolt 125,1-5 2Kor 1,8-11
31 Hétfő Vigilia lMóz 8,1-12 2Tim 2,1-13
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,
FEBRUAR

1 Kedd Ignác Mt 14,22-33 2Tim 2,14--26
2 Szerda Karolin Jer 5,20-22 2Tim 3,1-9
3 Csütörtök Balázs .ApCsel 28,1-6 2Tim 3,10-17
4 Péntek Ráchel ]fán 6,20-28 2Tim 4,1-8
5 Szombat Ágota Ezs 51,4--6 2Tim 4,9-22

Vízkereszt ünnepe utáni 5. vasárnap
- lKor 4,5/b

6 Vasárnap Dorottya Zsolt 92,1-16 1Kor 1,4-9
7 Hétfő Tódor Mt 13,36-43 Tit 1,1-16
8 Kedd Aranka Mt 13,47-52 Tit 2,1-15
9 Szerda Abigél Ez 33,10-16 Tit 3,1-15

10 Csütörtök Elvira Lk 12,54-59 2Móz 1,1-22
11 Péntek Bertold Kol 1,12-23 2Móz 2,1-10
12 Szombat Lidia Lk 13,22-30 2Móz 2,11-25

Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap
- Ezs 60,2

13 Vasárnap Ella Zsolt 124,1-8 2Kor4,6-10
14 Hétfő Bálint ApCsel 26,1-3 2Móz 3,1-22

12-23
15 Kedd Áldáska Jn 12,34-41 2Móz 4,1-17
16 Szerda Julianna Jn 1,43-51 2Móz 5,1-6,1
17 Csütörtök Donát Jn 7,25-30 2Móz 7,1-25
18 Péntek Konrád, Bernadett Mt 16,24-48 2Móz 12,1-20
19 Szombat Zsuzsanna Fil 3,20-4,1 2Móz 12,21-33,51

Hetvened vasárnap - Dán 9,18
20 Vasárnap Álmos Zsolt 106,1-23 1Kor 9,24-27
21 Hétfő Eleonóra 1Sám 15,35/b-16,13 2Móz 13,17-22
22 Kedd Gerzson Fil 1,27-30 2Móz 14,1-14
23 Szerda Alfréd 1Móz 6,9-22 2Móz 14,15-31
24 Csütörtök Mátyás Róm 4,1-5 2Móz 15,1-21
25 Péntek Géza Mt 10,40-42 2Móz 16,1-36
26 Szombat Sándor Lk 17,7-10 2Móz 17,1-16

Hatvanad vasárnap - Zsid 3,15
27 Vasárnap Ákos Zsolt 106,24-48 Zsid 4,12-13
28 Hétfő Elemér Mt 13,10-17 2Móz 18,1-27
29 Kedd (Szökőnap) 5Móz 32,44-47 2Móz 19,1-25
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"MARCIUS
1 Szerda A1bin Mt 13,31-35 2Móz 20,1-21
2 Csütörtök Lujza ApCsel 16,8-15 2Móz 24,1-18
3 Péntek Kornélia Zsid 3,12-4,1 2Móz 32,1-14
4 Szombat Kázmér Zsid 6,4-8 2Móz 32,15-35

Ötvened vasárnap - Lk 18,31
5 Vasárnap Adorján Zsolt 31,1-25 lK or 13,1-13
6 Hétfő A1pár Lk 13,31-33 2Móz 33,1-23
7 Kedd Tamás Jn 8,21-30 2Móz 34,1-10
8 Szerda Zoltán Mt 6,16-21 Mk 11,1-11
9 Csütörtök Franciska, Fanni Hós 4,1-6 Mk 11,12-19

10 Péntek Olimpia, Ildikó Préd 7,13-14 Mk 11,20-26
11 Szombat Aladár Dán 5,1-30 Mk 11,27-33

Invocavit - Böjt 1. vasárnapja - 1Jn 3,8
12 Vasárnap Gergely Zsolt 91,1-16 Zsid 4,14-16
13 Hétfő Krisztián Jak 4,1-10 Mk 12,1-12
14 Kedd Matild Jak 1,12-18 Mk 12,13-17
15 Szerda Nemzeti ünnep Róm 6,12-14 Mk 12,18-27

(KTistóf)
16 Csütörtök Henriette Jn 2,13-22 Mk 12,28-34
17 Péntek Gertrúd Mt 16,21-27 Mk 12,35-37/a
18 Szombat Sándor, Ede Zsid 2,10-18 Mk 12,37/b-44

Reminiscere vasárnapja - Róm 5,8
19 Vasárnap József Zsolt 123,1-4 Róm 5,1-11
20 Hétfő Hubert Zsid 11,8-10 Mk 14,1-11
21 Kedd Benedek Jn 8,21-30 Mk 14,12-16
22 Szerda Katalin Lk 9,18-22 Mk 14,17-25
23 Csütörtök Brúnó 1Móz 14,17-20 Jn 14,1-7
24 Péntek Gábor Gal 4,12-20 Jn 14,8-14
25 Szombat Zsolt Mt 12,38-42 Jn 14,15-26

Oculi vasárnapja - Lk 9,62
26 Vasárnap Elika Zsolt 127,1-5 Ef 5,1-8/a
27 Hétfő Hajnalka 1Kir 19,1-13 Jn 14,27-31
28 Kedd Gedeon Lk 9,51-56 Jn 15,1-8
29 Szerda Jónás Ez 13,17-23 Jn 15,9-17
30 Csütörtök Zalán Jer 20,7-13 Jn 15,18-21
31 Péntek Árpád Lk 12,49-53 Jn 15,22-16,4/a
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"APRILIS
1 Szombat Hugó Mk 8,10-21 Jn 16,4/b-15

Laetare vasárnapja - Jn 12,24
2 Vasárnap Áron Zsolt 132,1-18 2Kor 1,3-7
3 Hétfő Keresztély, Buda, Jn 6,23-29 Jn 16,16-24

Richárd
4 Kedd Izidor Fil 1,15-21 Jn 16,25-28
5 Szerda Vince Jób 9,14-23.32-35 Jn 16,29-33
6 Csütörtök Cölesztin, Vilmos 5Móz 8,2-3 Jn 17,1-5
7 Péntek Herman Jp 10,17-25 Jn 17,6-8
8 Szombat Lídia Am 8,1-12 Jn 17,9-13

Judica vasárnapja - Mt 20,28
9 Vasárnap Erhardt Zsolt 102,1-29 Zsid 5,7-9

10 Hétfő Zsolt Zsid 7,24-27 Jn 17,14-19
11 Kedd Leó 4Móz 21,4-9 Jn 17,20-23
12 Szerda Gyula Jób 19,21-27 Jn 17,24-26
13 Csütörtök Ida Zsid 9,11-15 Mk 14,26-31
14 Péntek Tibor Jn 11,47-54 Mk 14,32-42
15 Szombat Tass Zsid 10,1-10 Mk 14,43-52

Palmarum - Virágvasárnap - Jn 3,14-15
16 Vasárnap Rudolf Zsolt 88,1-19 Fil 2,5-11
17 Hétfő Enikő 2Móz 12,1-14 Mk 14,53-65
18 Kedd Hma Jn 12,27-33 Mk 14,66-72
19 Szerda Kocsárd Mik 3,9-12 Mk 15,1-15
20 Nagycsütörtök Tivadar 2Móz 24,3-8 Mk 15,16-23
21 Nagypéntek Csilla 2Kor 5,14/b-21 Mk 15,24-41
22 Szombat Anzelm Dán 3,1-18 Mk 15,42-47

Húsvét - Jel 1,18
23 Húsvétvasárnap Béla Mk 16,1-8 1Kor 15,1-11
24 Húsvéthétfő György Mk 16,9-20 1Kor 15,12-20
25 Kedd Márk lKor 5,7-8 1Pt 1,1-12
26 Szerda Ervin Jn 20,1-10 1Pt 1,13-16
27 Csütörtök Arisztid 1Kor 15,19-28 1Pt 1,17-21
28 Péntek Valéria 1Kor 15,35-49 lPt 1,22-2,3
29 Szombat Albertina 1Kor 15,50-58 1Pt 2,4-10

Quasi modo geniti - Húsvét ünnepe utáni
1. vasárnap - lPt 1,3

30 Vasárnap Katalin Zsolt 122,1-9 1Pt 1,3-9
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"MAJUS
1 Hétfő Fülöp, Jakab Kol 2,12-15 1Pt 2,11-17
2 Kedd Zsigmond Róm 13,12-14 1Pt 2,18-25
3 Szerda Irma Un 2,12-17 1Pt 3,1-7
4 Csütörtök Flórián Un 5,4-10/a lPt 3,8-12
5 Péntek Gottfried ~el 7,9-17 1Pt 3,13-17
6 Szombat Frida Ezs 25,8-9 1Pt 3,18-22

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

7 Vasárnap Gizella Zsolt 136,1-26 1Pt 2,21/b-25
8 Hétfő Mihály 5Móz 18,15-19 lPt 4,1-11
9 Kedd Gergely Mt 26,31-35 1Pt 4,12-19

10 Szerda Armin Jn 21,15-19 1Pt 5,1-7
11 Csütörtök Ferenc Ez 34,23-31 1Pt 5,8-14
12 Péntek Pongrác Zsid 13,12-16 1Kor 1,1-9
13 Szombat Szervác ApCsel 20,17-38 1Kor 1,10-17

Jubilate - Húsvét ünnepe utáni 3. vasárnap - Zsolt 66,1
14 Vasárnap Bonifác Zsolt 148,1-14 Lln 5,1-4
15 Hétfő Zsófia Ef 4,17-24 1Kor 1,18-25
16 Kedd Mózes Jób 38,31-38 1Kor 1,26-31
17 Szerda Bánk Lk 20,27-39 1Kor 2,1-5
18 Csütörtök Erik ApCsel 17,22-34 1Kor 2,6-16
19 Péntek Buda Gal 6,14-18 1Kor 3,1-4
20 Szombat Bernát, Felicia Gal 5,1-6 1Kor 3,5-8

Cantate - Húsvét ünnepe utáni 4. vasárnap - Zsolt 98,1
21 Vasárnap Kanstanun Zsolt 149,1-5 Kol 3,12-17
22 Hétfő Júlia Jak 1,17-21 1Kor 3,9-17
23 Kedd Dezső Jak 1,17-21 1Kor 3,9-17
24 Szerda Eszter Jn 6,66-69 1Kor 3,18-23
25 Csütörtök Orbán Mt 21,18-22 1Kor 4,9-16
26 Péntek Fülöp Jel 5,6-14 1Kor 4,17-21
27 Szombat Helga lSám 16,14-23 1Kor 5,1-8

Rogate - Húsvét ünnepe utáni 5. vasárnap
- Zsolt 66,20

28 Vasárnap Emil, Csanád Zsolt 96,1-13 1Tim 2,l-61a
29 Hétfő Keve 1Kir 3,5-15 1Kor 5,9-13
30 Kedd Janka Kol 4,1-6 1Kor 6,1-11
31 Szerda Angéla Lk 11,1-13 1Kor 6,12-20
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"JUNIUS
1 Csütörtök Mennybemenetel Zsolt 47,1-10 Fil 2,6-11

ünnepe (Tünde)
2 Péntek Anna Jn 18,33-38 1Kor 7,1-16
3 Szombat Ildikó Dán 7,2-14 1Kor 7,17-24

Exaudi - Húsvét ünnepe utáni 6. vasárnap
- Zsolt 27,7

4 Vasárnap Kalocsa ~solt 131,1-3 Ef 3,14-21
5 Hétfő Fatime Ezs 41,8-14 1Kor 7,25-40
6 Kedd Norbert Lk 12,8-12 1Kor 8,1-6
7 Szerda Róbert Róm 8,26-30 1Kor 8,7-13
8 Csütörtök Medárd Jn 7,37-39 1Kor 9,1-18
9 Péntek Félix 4'-sid 11,32-40 1Kor 9,19-23

10 Szombat Margit Ezs 41,17-20 1Kor 9,24-27

Pünkösd - Zak 4,6
II Pünkösd- Barnabás Zsolt 100,1-5 ApCsel 2,1-8

vasárnap
12 Pünkösdhétfő Virág Zsolt 150,1-6 1Kor 12,4-11
13 Kedd Tóbiás ApCsel 2,22-39 1Kor 10,1-13
14 Szerda Vazul ApCsel 10,34-43 1Kor 10,14-22
15 Csütörtök Jolán ApCsel 4,8-21 1Kor 10,23-11,1
16 Péntek Jusztin Gal 3,1-5 1Kor 11,2-16
17 Szombat Laura ApCsel 8,14-25 1Kor 11,17-27

Szentháromság ünnepe - Ézs 6,3
18 Vasárnap Arnold Zsolt 145,1-21 Róm 11,33-36
19 Hétfő Gyárfás 4Móz 6,22-27 1Kor 11,28-34
20 Kedd Rafael Péld 1,20-28 1Kor 12,1-11
21 Szerda Alajos 9f 4,1-6 1Kor 12,12-26
22 Csütörtök Paulina Ezs 44,21-23 1Kor 12,27-31/a
23 Péntek Zoltán Ef 1,3-14 lKor 12,31-13,7
24 Szombat Iván ApCsel 19,1-7 1Kor 13,8-13

Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap
- Lk 16,10

25 Vasárnap Vilmos Zsolt 133,1-3 1In 4,16/b-21
26 Hétfő János, Pál Jer 36,1-32 1Kor 14,1-12
27 Kedd László Jón 1,1-10 1Kor 14,13-25
28 Szerda Levente Jón 2,1-11 1Kor 14,26-33/a
29 Csütörtök Péter, Pál Mt 9,35-38; 10,1-7 1Kor 14,33/b-40
30 Péntek Pál Jer 15,10-21 1Kor 15,1-11
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"JULIUS
1 Szombat Tibold Préd 12,1-8 1Kor 15,12-19

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap - Mt 11,28
2 Vasárnap Ottokár Zsolt 36,1-13 Ef 2,17-22
3 Hétfő Kornél Préd 4,17.5,1-6 1Kor 15,20-28
4 Kedd Ulrik Mt 10,7-15 1Kor 15,29-34
5 Szerda Emese ApCsel 20,7-12 1Kor 15,35-49
6 Csütörtök Ézsaiás Un 3,13-18 1Kor 15,50-58
7 Péntek Cirill Jón 3,1-10 1Kor 16,1-12
8 Szombat Teréz Jer 3,14--17 1Kor 16,13-24

Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap - Lk 19,10
9 Vasárnap /léronika Zsolt 128,1-6 1Tim 1,12-17

10 Hétfő Amália Mt 9,1-8 Mk 3,7-12
11 Kedd Lili Bír 10,6-16 Mk 3,13-19
12 Szerda Izabella Lk 15,11-24 Mk 3,20-30
13 Csütörtök Jenő Lk 19,1-10 Mk 3,31-35
14 Péntek Eörs Jón 3,10.4,1-11 Mk 4,1-9
15 Szombat Henrik Jn 6,37-40 Mk 4,10-12

Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap - Gal 6,2
16 Vasárnap Zalán Zsolt 144,1-15 Róm 14,10-13
17 Hétfő Elek Jn 8,3-11 Mk 4,13-20
18 Kedd Frigyes Jak 1,19-25 Mk 4,21-25
19 Szerda Emília Jak 3,13-18 Mk 4,26-29
20 Csütörtök Illés Róm 12,17-21 Mk 4,30-34
21 Péntek Dániel ~óm 15,1-7 Mk 4,35-41
22 Szombat Mária Magdolna Ezs 30,18-22 Mk 5,1-20

Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap - Ef 2,8
23 Vasárnap Lenke Zsolt 73,1-28 1Kor 1,18-25
24 Hétfő Krisztina Lk 14,25-33 Mk 5,21-34
25 Kedd Jakab Lk 9,51-56 Mk 5,35-43
26 Szerda Anna Róm 13,8-10 Mk 6,1-6
27 Csütörtök Olga 1K.ir 19,19-21 Mk 6,7-13
28 Péntek Ince Lk 9,18-26 Mk 6,14--29
29 Szombat Márta Mt 19,27-30 Mk 6,30-44

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap - Ézs 43,1
30 Vasárnap Judit Zsolt 139,1-18 Róm 6,3-11
31 Hétfő Oszkár lMóz 7,1-22,8,1-11 Mk 6,45-52
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AUGUSZTUS
1 Kedd Péter 2Móz 14,8-9; 15-31 Mk 6,53
2 Szerda Lehel ApCsel 8,26-39 Mk 7,1-16
3 Csütörtök Csilla Gal 3,26-29 Mk 7,17-23
4 Péntek Domokos Kol 2,6-10.12-13 Mk 7,24--30
5 Szombat Vajk Jel 3,1-6 Mk 7,31-37

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap - Ef 2,19
6 Vasárnap Berta Zsolt 134,1-3 ApCsel 2,41-47
7 Hétfő Ibolya 2Móz 16,32-35 Mk 8,1-10
8 Kedd László 2Móz 19,3-8 Mk 8,11-13
9 Szerda Emőd Fil 2,1--4 Mk 8,14--21

10 Csütörtök Lőrinc Lk 9,10-17 Mk 8,22-26
11 Péntek Tibor Jn 6,47-51 Mk 8,27-33
12 Szombat Klára Jel 19,6-9 Mk 8,34--9,1

Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap - Ef 5,8-9
13 Vasárnap Ipoly Zsolt 53,1-7 Ef 5,8-14
14 Hétfő Ozséb Róm 6,19-23 Mk 9,2-10
15 Kedd Mária Gal 6,7-10 Mk 9,11-13
16 Szerda Ábrahám Kol 1,3-11 Mk 9,14--29
17 Csütörtök Anasztáz Mt 7,13-21 Mk 9,30-37
18 Péntek Ilona Fil 2,14-18 Mk 9,38-41
19 Szombat Huba Fil 1,6-11 Mk 9,42-50

Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap - Lk 12,48/b
20 Vasárnap István kir. ünnepe Zsolt 141,1-10 Fil 3,7-11
21 Hétfő Sámuel 1Kir 3,16-28 Mk 10,1-12
22 Kedd Menyhért Péld 8,12-21 Mk 10,13-16
23 Szerda Farkas Lk 16,10--13 Mk 10,17-27
24 Csütörtök Bertalan Ez 3,17-19 Mk 10,28-31
25 Péntek Lajos Jer 1,11-19 Mk 10,32-45
26 Szombat Róza Mt 7,24-27 Mk 10,46-52

Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap
- Zsolt 33,12

27 Vasárnap Szilárd Zsolt 142,1-8 Róm 11,25-32
28 Hétfő Ágoston Róm 11,1-15 Jer 1,1-10
29 Kedd Lilla 5Móz 32,7-12 Jer 1,11-19
30 Szerda Róza 1Kir 21,1-16 Jer 2,1-13
31 Csütörtök Erika Jer 16,14-17 Jer 3,1-10
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SZEPTEMBER
1 Péntek Egyed JSir 1,1-12-21 Jer 3,19-4,4
2 Szombat Rebeka Mt 23,34-39 Jer 6,9-21

Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap - 1Pt 5,5
3 Vasárnap Hilda Zsolt 94,1-23 Ef 2,4-19
4 Hétfő Rozália Mt 23,1-12 Jer 7,1-15
5 Kedd Viktor 1Sám 17,38-51 Jer 7,21-28
6 Szerda Zakariás Lk 7,1-10 Jer 9,22-23
7 Csütörtök Regina ApCsel 12,18-25 Jer 14,1-16
8 Péntek Mária Lk 22,24--30 Jer 15,10-21
9 Szombat Ádám Ez 17,22-24 Jer 18,1-12

Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap - Ézs 42,3
10 Vasárnap Erik Zsolt 147,1-20 ApCsel 9,1-9
11 Hétfő Teodóra Mt 12,9-21 Jer 19,1-13
12 Kedd Szabolcs ApCsel 14,8-18 Jer 20,7-18
13 Szerda Ludovika ApCsel 3,1-10 Jer 21,1-14
14 Csütörtök Szerénke Jak 5,13-16 Jer 23,1-8
15 Péntek Enikő Mt 8,14--17 Jer 25,1-14
16 Szombat Edit Lk 4,38-44 Jer 25,15-31

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap - Mt 25,40

17 Vasárnap Hajnalka Zsolt 129,1-8 u« 4,1-12
18 Hétfő Titusz 2Sám 9,1-11 Jer 26,1-19
19 Kedd Vilma 5Móz 22,20-26 Jer 29,1-14
20 Szerda Csendike 2Móz 22,20--26 Jer 29,1-14
21 Csütörtök Máté ~pCsel 6,1-7 Jer 30,1-3; 31,1-14
22 Péntek Móric I;:zs 58,7-12 Jer 31,18-20; 31-32
23 Szombat Tekla Am 5,4--7; 10-15 Jer 36,1-32

Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap
- Zsolt 103,2

24 Vasárnap Gellért ~solt 146,1-10 Róm 8,14-17
25 Hétfő Kleofás Ezs 40,15-26 Jer 37,1-21
26 Kedd Jusztina Gal 5,16-23 Jer 38,1-13
27 Szerda Labore 1Thessz 1,2-10 Jer 38,14--28
28 Csütörtök Vencel 3Móz 9,22-10,5 Jer 39,1-14
29 Péntek Mihály Jel 12,7-12 Jer 40,7-16
30 Szombat Jeromos 2Thessz 2,13-17 Jer 41,1-18
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"OKTO BER
Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap - 1Pt 5,7
1 Vasárnap Malvin Zsolt 65,1-14 1Pt 5,5-11
2 Hétfő Petra Lk 12,22-32 Jer 42,1-22
3 Kedd Helga 1Kir 17,7-16 Jer 43,1-13
4 Szerda Ferenc ApCsel 27,21-37 Jer 44.1-14
5 Csütörtök Aurél Péld 30,5-9 Jer 45,1-5
6 Péntek Brúnó 2Thessz 3,6-13 JSir 1,1-11.17-22
7 Szombat Arnália Lk 6,20-26 JSir 3,1-33

Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap - 2Tim 1,10
8 Vasárnap Etelka Zsolt 135,1-21 2Tim 1,7-10
9 Hétfő Dénes 2Sám 12,15-24 JSir 3,34-44.55-59

10 Kedd Gedeon Jób 5,17-26 JSir 5,1-5.16-22
11 Szerda Fenyőke Zsid 12,4-11 2Kor 1,1-7
12 Csütörtök Miksa Jak 1,2-12 2Kor 1,8-11
13 Péntek Kálmán Zsid 10,35-39 2Kor 1,12-24
14 Szombat Helén Jak 5,9-11 2Kor 2,1-11

Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap - 1Jn 5,4
15 Vasárnap Teréz Zsolt 42,1-12 Róm 10,9-17
16 Hétfő Gál Zsid 11,1-7 2Kor 2,12-17
17 Kedd Hedvig Un 4,4-11 2Kor 3,1-11
18 Szerda Lukács IMóz 32,23-32 2Kor 3,12-18
19 Csütörtök Luciusz Ezs 49,7-13 2Kor 4,1-6
20 Péntek Irén Jn 9,35-41 2Kor 4,7-12
21 Szombat Orsolya Zsid 11,23-31 2Kor 4,13-18

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap -lJn 4,21
22 Vasárnap Előd Zsolt 119,25-32 Róm 14,17-19
23 Hétfő Nemzeti ünnep Ef 5,15-21 2Kor 5,1-10

(Gyöngyi)
24 Kedd Salamon Mt 5,17-22 2Kor 5,11-15
25 Szerda Blanka Mt 5,23-26 2Kor 5,16-21
26 Csütörtök Dömötör Jak 2,1-8 2Kor 6,1-10
27 Péntek Szabina Mt 22,34-46 2Kor 6,11-7,1
28 Szombat Simon Jak 2,8-13 2Kor 7,2-16

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap - Jer 17,14
29 Vasárnap Jenő Zsolt 119,33-40 Ef 4,22-32
30 Hétfő Farkas Fil 2,12-17 2Kor 8,1-5
31 Kedd Reformáció ünnepe Róm 3,21-28 2Kor8,6-15
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NOVEMBER
1 Szerda Marianna Mik 7,18-20 2Kor8,16-24
2 Csütörtök Achilles 4Móz 12,1-15 2Kor 9,1-5
3 Péntek Győzö 2Móz 15,22-27 2Kor 9,6-13
4 Szombat Károly Júd 20-25 2Kor 10,1-11

Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap - Mik 6,8
5 Vasárnap Imre Zsolt 120,1-7 1Thessz 4,1-8
6 Hétfő Lénárd 5Móz 27,11-26 2Kor 10,12-18
7 Kedd Rezső 2Móz 18,13-27 2Kor 11,1-6
8 Szerda Gottfried ryIaI2,13-16 2Kor 11,7-15
9 Csütörtök Tivadar Enekek 8,6/b-7 2Kor 11,16-33

10 Péntek Réka Ef 5,25-32 2Kor 12,1-10
11 Szombat Márton Mt 22,23-33 2Kor 12,11-18

Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap - 2Kor 6,2
12 Vasárnap Jónás Zsolt 90,1-17 Róm 14,7-9
13 Hétfő Szaniszló Lk 11,14-23 2Kor 12,19-21
14 Kedd Klementina Mt 24,15-28 2Kor 13,1-4
15 Szerda Lipót Mt 24,29-35 2Kor 13,5-13
16 Csütörtök Ottmár Mt 24,36-42 Filem 1-25
17 Péntek Jenő 2Thessz 2,1-12 Mk 13,1-13
18 Szombat Ödön Mt 24,43-51 Mk 13,14-23

Szentháromság ünnepe utáni utolsóelőtti vasárnap
- 2Kor 5,10

19 Vasárnap Erzsébet Zsolt 51,1-21 Róm 8,18-23
20 Hétfő Jolán Lk 19,11-28 Mk 13,24-37
21 Kedd Olivér 1Móz 19,12-19 2Pt 1,1-11
22 Szerda Cecília Lk 13,1-9 2Pt 1,12-21
23 Csütörtök Kelemen Lk 21,11-19 2Pt 2,1-22
24 Péntek Emma Jel 2,8-11 2Pt 3,1-9
25 Szombat Katalin Jel 20,11-15 2Pt 3,10-18

Szentháromság ünnepe utáni utolsó vasárnap
- Lk 12,35

26 Vasárnap Csongor Zsolt 39,1-14 fel 21,1-7
27 Hétfő Tünde Lk 12,42-48 Ezs 56,1-8
28 Kedd Stefánia Zsid 12,12-21 .t;:zs57,14-21
29 Szerda Noé Zsid 12,22-29 .t;:zs57,14-21
30 Csütörtök András Ez 43,1-7/a Ezs 59,1-13/a

14



DECEMBER
1 Péntek Elza Jel 21,10-27 $,zs 59,15!b-21
2 Szombat Aranka Jel 22,1-5 Ezs 60,1-11

Ádvent 1. vasárnapja - Zak 9,9
3 Vasárnap Olivia Zsolt 24,1-10 lift 21,1-9
4 Hétfő Borbála Hab 2,1-4 ~zs 60,15-22
5 Kedd Vilma Mik 2,1-5.12-13 ~zs 61,1-6
6 Szerda Miklós Jel 22,12-21 Ezs 61,7-11
7 Csütörtök Ambrus Zsid 10,19-23 ~zs 62,1-5
8 Péntek Mária Jn 18,33-38 ~zs 62,6-12
9 Szombat Ernőke Jel 5,1-14 Ezs 63,7-16

Ádvent 2. vasárnapja - Lk 21,28
10 Vasárnap Judit Zsolt 68,1-21 l;k 21;25-33
11 Hétfő Árpád Zsid 6,9-12 ~zs 63,17-64,3
12 Kedd Gabriella Jel 2,1-7 ~zs 64,4-11
13 Szerda Luca Jel 3,7-13 ~zs 65,1-16/a
14 Csütörtök Szilárdka Hag 2,1.3-9 ~zs 65,16!b-25
15 Péntek Johanna Jel 3,14-22 ~zs 66,5-14
16 Szombat Etel Mt 24,1-14 Ezs 66,18-24

Ádvent 3. vasárnapja - Ézs 40,3.10
17 Vasárnap Lázár Zsolt 68,25-36 Mt 11,2-10
18 Hétfő Estike Mt 11,11-15 Lk 1,1-17
19 Kedd Viola Mt 3,1-12 Lk 1,18-25
20 Szerda Csaba Lk 3,1-14 Lk 1,26-38
21 Csütörtök Tamás ApCsel 13,15-25 Lk 1,39-56
22 Péntek Zénó Hós 14,6-10 Lk 1,57-66
23 Szombat Viktória Lk 7,29-35 Lk 1,67-80

Ádvent 4. vasárnapja - Fil 4,4-5
24 Vasárnap Ádám, Éva Zsolt 130,1-8 Lk 1,46-55
25 Hétfő Karácsony ünnepe Zsolt 93,1-5 Lk 2,1-14
26 Kedd Karácsony 2. napja Zsolt 98,1-9 Lk 2,15-20

(István)
27 Szerda János Jn 5,31-40 Lk 2,21-24
28 Csütörtök Kamilla 1Krón 17,15-27 Lk 2,25-35
29 Péntek Dávid Jn 3,16-21 Lk 2,36-40
30 Szombat Anikó Un 3,1-6 Lk 2,41-52

Karácsony utáni vasárnap - Óév este - Zsolt 103,8
31 Vt:zsárnap Szilveszter Zsolt 121,1-8Róm 8,31-39
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"A JUBILEUM EVE

Az elengedés esztendeje
Örömünnep, amely egy teljes esztendőn át tart? Ezt el sem tudjuk kép-

zelni! Unnepnapokhoz szoktunk, nem ünnepévekhez! A leghosszabb ünne-
pünk karácsony és húsvét; amilyen gyorsan elérkezik azonban ez a két-há-
rom nap, olyan sietve tova is tűnik. Csupán egy lélegzetvétel nyi idő az, ami-
kor kicsit megváltozik körülöttünk az élet minősége, és talán - ha mi is akar-
juk - magunk is megváltozunk. Néhány pillanat megállásra késztet a hét-
köznapok forgatagában, és megérint valami minket az örökből, a változat-
lanból. Ajándékba kapjuk a teljesség kicsiny töredékét.

Az ünnep az ég és föld találkozása. Isten mosolya földünkre ér. Bera-
gyogja a világot, megcsillan életünk apró tükörcserepein. Unnep nélkül egy-
szerűen nem tudunk élni.

Isten a teremtés hajnalán, a kezdetekkor helyet készített az ünnep szá-
mára a világ rendjében. A hetedik nap a nyugalom napja lett. Választott
népének adott rendelkezése mind a mai napig érvényes, nem évült el. Már
akkor, az Oszövetség régen-volt eseményeiben kitűnt, hogy Izrael e tekin-
tetben is nagyon különbözik az őt körülvevő népektől, azoknál ugyanis is-
meretlen volt a hetedik nap megszentelése.

A nyugalom napja a hétnapos ciklussal meghatározta ennek a ma-
roknyi népnek az életét. A hetes szám újból és újból előtűnik az Oszövet-
ség lapjain: szent szám ez, a teljességet, tökéletességet, Isten jó rendjét je-
lenti.

Jahve, aki IzraelIsteneként mutatkozik be az Ószövetségben, az ünne-
pek idején és a velük összekapcsolódó kultuszban egészen közel lép népé-
hez. Izrael Isten rendelkezéseinek engedelmeskedik és teljesíti azokat.
Fennmaradásának feltétele ez.

Isten törvényében, a Tórában valójában az életben maradás útját adja
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tudtul népének. A törvényelsősorban nem a tilalomfákat, szigorú előíráso-
kat jelenti, amelyek megfélemlítik, szűk korlátok közé zárják és gúzsba kö-
tik az embereket, hanem benne Isten emberszeretete, segítő szándéka nyil-
vánul meg. A tóra így az ünnepek vonatkozásában is a megmaradást, az Is-
tennel való kapcsolatban maradást, az élet minőségének növelését segíti
elő: ez a legfontosabb.

Arról is olvasunk a Tórában, hogy minden hetedik esztendőben
szornbat-év köszönt be Izrael számára. A megígért földön, ahol Isten né-
pe otthonra talál, legyen nyugalma a szántóföldnek is minden hetedik esz-
tendőben, Jahve nyugalomnapjához hasonlóan! Mózes harmadik könyvé-
nek 25. részében ezt olvassuk: "Meződet ne vesd be, és szőlődet ne mesd
meg ... Amit a föld nyugalma idején terem, táplálékul lesz neked, szolgádnak
és szolgálódnak, a nálad tartózkodó napszámosnak és idegennek, meg jószá-
godnak és a földeden élő állatoknak. Ez a termés lesz az eledeletek." (3Móz
25,4-7) ,

Isten ígéretet tesz, hogy népe nem fog éhezni: "En majd rátok árasztom
áldásomat a hatodik esztendőben, és három esztendőre való fog teremni. Ami-
kor a nyolcadik esztendőben vetni fogtok, még a régi tennésből esztek; egészen
a kilencedik évig, amig beérik annak termése, a régiből esztek." (3Móz
25,21-22) ..

Hétszer hét év után az ötvenedik esztendő a Nagy Orömünnep éve. Ju-
bileum-évnek, Jóbel-évnek nevezik ezt az ünnepet. Ez a kifejezés: "jóbel" a
héber "tülök" szóból ered, amelyet a nagy engesztelés ünnepnapján, a hete-
dik hónap tizedikén fújtak meg a papok, az ötvenedik esztendőben. 3Móz
25-ben arról olvasunk, hogy az ország minden lakosa számára "felszabadu-
lást" hirdettek: mindenki visszajuthatott eredeti birtokához, eladott javait
visszakaphatta, valamint visszatérhetett nemzetségéhez. Az eladósodás mi-
att, kényszerűségből napszámosként, netán rabszolgaként dolgozó zsidók és
jövevények a Jubileurn-év alkalmával felmentést kaptak kötelezettségeik
alól, és újra szabad ernberekként élhettek. "

Jahve, az egyetlen Ur, egyedüli birtokosa a szántóföldnek is, hiszen O
adta ajándékba az ígéret földjét Izraelnek. Ezért senki sem adhatja el és
nem is vesztheti el a "birtokát" végérvényesen. Isten gondot visel népére:
ezért a szegények segítése minden zsidó közös ügye, amely egyben Jahve ir-
galmának emberi síkon történő megvalósulása.

Az elengedés esztendeje a bibliai hagyomány szerint gazdasági, társa-
dalmi és szociális vonatkozású intézkedések sorát foglalta magában, és az
emberi együttélés normáit az igazságosság, jogosság és a szeretet alapján
határozta meg. Az ötvenedik esztendő a jövő felé való nyitottságot, az új
kezdet lehetőséget jelképezte. Hasonló intézményt és intézkedéseket az
ókori Közel-Kelet társadalmaiban mind ez idáig nem ismerünk.

Az Oszövetségben azonban sehol nem találunk arra egyetlen utalást
sem, hogy Jubileum-évre sor került volna, csupán a Jubileumok könyvében,
az úgynevezett .Kis Genezis" -ben olvashatunk arról, hogy Izrael történetét
50 éves ciklusokra osztották fel. Ez az irat nem része a bibliai kánonnak.
Kr. e. 153 és 105 között íródott, hátterében a Makkab ' törté-
nelmi és teológiai látásmódja áll. ~..«~\.lD. ETEM.,--.(1. t-
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A szombat-év, vagyis a hetedik esztendő megünneplésével kapcsolat-
ban azonban már több utalást találunk az Oszövetségben, így például SMóz
31,10-ben, Nehemiás könyvében (Neh 10,32), a Krónikákban (2Krón
36,21), valamint az Otestamentumon kívül a Makkabeusok könyvében és
Josephus Flavius történetírónál.

Nem mondhatunk semmi biztosat arra nézve, hogy milyen jelentősé-
ge volt a Jubileum évének Izrael számára a bibliai időkben. Valószínűleg
a babiloni fogságból hazatérő zsidóság útkeresés ének, valamint az ígéret
földje iránt támasztott igényének tükröződését láthatjuk itt. Izrael kivá-
lasztottság-tudatának gondolata is felismerhető az ötvenedik évvel kap-
csolatos intézkedések mögött, ugyanakkor az a reménység is hangot kap,
amely a fogság időszakának teológiai gondolkodásában egyre nagyobb
szerepet játszik: Jahve Izrael Istene, szabadító Ura, aki egyedül képes ar-
ra, hogy egy történelmi katasztrófa megrázkódtatása után népével újra
újat kezdjen.

Ahhoz, hogy Izrael szemében "szent" lehessen és csupán egyedül Tő-
le függjön. Jahve szolgájának szabadságára rendeltetett. Ez a szabadság a
törvény megtartásában, az Isten előtti élet létformájában válik valósággá.
Izrael története ennek a szolgai szabadságnak és szabad szolgaságnak ál-
landó feszültségében folytatódik tovább. Isten, nép és ország így tehát
összefügg, egymással egy egységet alkot. A Jubileum-év őszintén szólva ki-
csit utópisztikus rendelkezései e teológiai látásmód megnyilvánulásainak
tekinthetők.

Az ötvenedik esztendő örömünnep: tartsátok azt szentnek! - olvassuk
3Móz 2S,12-ben. Hogyan válhat ez az ige számunkra, keresztyének számára
is útmutató rendelkezéssé, tanáccsá? Hiszen olyan nagy a történelmi távol-
ság az ószövetségi kor zsidósága és a harmadik évezredbe lépő keresztyén-
ség között! Mi lehet a kapcsolópont, ami összefoghat két utat, két történel-
met, két népet?

A keresztyén ség en belül a korai időszaktói kezdve egyre erősödött an-
nak az igénye, hogy ószövetségi mintára Jubileum-éveket hirdessen meg az
egyház az ötvennel és százzalosztható számú években. A középkor egyik
legnevezetesebb Jubileum-éve 1300-ban volt, amelynek alkalmából teljes
búcsút hirdetett VIlI. Bonifác pápa. A keresztesháborúkkal, valamint az
apostolok sírjaihoz történő zarándoklatokkal együtt bizonyos végidő-várás
is jelentkezett, amely még inkább fokozta az ünnep jelentőségét. A közép-
korban gyakorivá vált Jubileum-évek teológiai félresiklásait a reformáció
igyekezett korrigálni.

Századunkban legutóbb 1975-ben VI. Pál hirdetett szent évet, melynek
vezérmotívuma a béke és megbékélés volt. Katolikus testvéreink a 2000.
esztendőben ezt a gondolatot szeretnék továbbvinni, és kifejezik azt a re-
ménységüket, hogy az évezred fordulója alkalom lehet arra, hogy sok régi
seb gyógyulhasson, emberek közti békétlenség, jogos sérelmek, adósságok,
mulasztások, vétkek Isten színe előtt és a felebarát szeretetének jegyében
megoldást, megbocsátást találjanak.

Evangélikusokként mi is hangot adhatunk annak a reménységünknek,
hogy ez az előttünk álló esztendő is, amikor Jézus Krisztus 2000. születés-
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napját ünnepli a világ keresztyénsége - Isten szeretetének, irgalmának éve
lehet. Olyan örömünnep, amely a közénk már Jézusban eljött Isten-ország
egyre teljesebb jelenlétét, az emberek közti testvéri közösség épülését hoz-
hatja el erre a földre - akár a mi nagyon emberi, csekély szolgálatunkon ke-
resztül is. Es ebben a gyönyörű ünnepben az ég és a föld valóban összeér
majd ...

Varga Gyöngyi

Hirdess örömet!
(3Móz 25)

Megszólaltak a kürtök Hararéban, az Egyházak Világtanácsa nyolca-
dik nagygyűlésén tavaly decemberben - így kezdődött a világtalálkozó. Mit
hirdetett a kürtszó? Kettős ünnepet. Ezek jegyében zajlott az egész világ-
gyűlés. Otvenéves volt az EVT a nagygyűlés idején, jubileumi találkozót
hirdettek tehát a kürtök. Az évezred utolsó ökumenikus világgyűlését ren-
dezték, amelyrninden figyelmét a közelgő 2000. év, a jubileumi esztendő fe-
lé fordította. Orömünnepet hirdettek tehát a kürtök - a jubileumi esztendő
öröm ünnepét. Amikor a 2000. évet köszöntjük, mindenekelőtt ezt az örö-
möt, a nagy örömünnepet kell megéreznünk. Gondolatban megszólalhat-
nak a kürtök, mindannyian úgy kezdhetjük ezt az esztendőt, ahogy
Hararéban kezdődött a jubileumi nagygyűlés. Megfújják a kürtöket: öröm-
ünnepet hirdetnek.

Van-e okunk az örömre?

Többször, többféle összefüggésben olvastuk Hararéban 3Móz 25-öt,
azt az ószövetségi szakaszt, amely az ötvenedik esztendőt, a nagy örömün-
nep évét elénk rajzolja. Hiába keresünk ebben a szakaszban valami rendkí-
vüli alapot az örömre. Semmi különleges szerencse nem érte Izrael népét.
Nem arattak hadi sikereket, nem tört rájuk mesés gazdagság. Még csak
olyan állapotban sem volt közösségük, hogy valami tökéletes béke és rende-
zettség uralta volna. Nem találunk olyan konkrét okot, ami a nagy öröm
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alapja lett volna. Azért nem, mert az ember örömének nem csak kézzel fog-
ható alapja lehet. Orömtől foszt juk meg magunkat, ha elhisszük, hogy csak
annak lehet öröme, aki elvitte a jackpotot, aki jó úton halad afelé, hogy min-
den terve bejöjjön, minden vágya teljesüljön, akinek kezére játszanak a kö-
rülmények, nincs hiánya semmiben, a környezetében minden ember úgy vi-
selkedik, ahogy azt ő szeretné és elvárná, nincsenek gondjai, se filléresek, se
lelkiek - és lehetne folytatni a sort, amelyet kék tenger, barnára sült, fiatal,
kirobbanó erejű, szép emberek, párás poharak és divatos sportok szoktak
képi formába önteni. Tudomásul kell vennünk, hogy árad felénk egy olyan
hullám, ami az örömöt és nevetést nagy szerencséhez, gondtalansághoz,
szépséghez és fiatalsághoz kötöttnek hirdeti. Nem hiszem, hogy ez ellen az
életérzéshullám ellen dühödten tiltakoznunk kellene, életünkből, televí-
ziónkból, közvetlen környezetünkből hisztérikusan kellene kirekesztenünk,
mint akik félnek: ha közel jön hozzájuk ez a hullám, bizton elsodorja őket.
Többet ér, ha felfedezzük azt az örömre való okot, alapot, ami másképp bár,
de felfedezhető, mégiscsak felfedezhető 3Móz 25-ben, a jubileumi év, a
nagy örömünnep fejezetében.

Miféle öröm a jubileumi év öröme?

Nem a tárgyak és nem a sorsok öröme. Az ünnep öröme. A hetedik nap
- ez áll a kezdőponton. A hetedik év - folytatódik a ritmus. Hétszer hét év,
majd az ötvenedik esztendő - ez a ritmus következő egysége, a jubileumi év.
Mi is az ünnep? Annak a ritmusnak felfedezése és felvétele, ami az Isten
munkájának, teremtő aktusának ritmusa. Lüktetni kezd a fülemben, dobol-
ja az ujjam, rámozdul a lábam. Ritmus. Fenséges, örök, megnyugtató és
pezsdítő; felemelő. Harmonikus. Akkor kezd mozdulni bennem, amikor rá-
érzek Isten munkájának tempójára, rendezettségére, szépségére és mindig
meglévő. megbízható jelenlétére. Az élet ritmusa ez. Nem rohan, nem ful-
lad ki és nem áll le, nem hagy ki. Hozzá illeszkedik minden. Ami hozzáil-
leszkedik, az él. Aki fölveszi a ritmust, az kezdi megsejteni, milyen is az élet.
Milyen szép, ízes, gazdag. Elárasztja fény és betakarja sötét. Melegíti szik-
rázó nap és frissíti ropogós, fehér hó. Vannak szinte szárnyaló, nagy örömei
és vannak mély, tömör bánatai. Van könnye, van nevetése. Van kezdete és
van vége. Fölfelé ívelése és leszálló ága. Ritmusa. Szent ritmusa. Nem vélet-
lenek kergetik benne egymást, hanem Isten dolgozik benne, rajta, mögötte,
érette. Ha ráérzünk Isten ritmusára, akkor tudunk élni. Ha beleilleszke-
dünk ebbe a ritmusba, akkor kezdjük sejteni, milyen is, mennyire szép is és
még sokkal szebb az élet. Hét nap, hét év, hétszer hét év. Az Oszövetség em-
bere ráérzett erre a ritmusra. Ezért hívta az ötvenedik esztendőt a nagy
örömünnep évének. Jubileumi évnek. Megszólaltak a kürtök és örömöt hir-
dettek.
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Mit segít mindebben a meghirdetett ünnep?

Van egy ismerősöm. Fiatal, lelkes, radikális korában nem szerette az
ünnepeket. Nem szerette, ha meghirdették, hogy most a szeretetnek, most
a megújuló életnek, most a közösségnek van ünnepe. Hazugnak érezte ezt
a szinte beprogramozott előírást. Mint amolyan jó idealista, így füstölgött
magában: nekem ne a naptár és főként ne a köré gyülemlett, harsogó üzlet
írja elő, hogy most kell szeretnem a hozzátartozóim at és épp most kell el-
áradnia bennem a békességnek. Valóban: lehet az ünnep rögzített idejével
becsempészni az életünkbe annak tartaimát? Biztosan nem. Szükségünk
van azonban segítségre. Az ünnepi időszakok segítenek felkészíteni a lel-
künket. Van valami titokzatos erejük, ami segít nekünk abban, hogy kiemel-
kedjünk a hétköznapok kopogós egyformaságából. Az ünnepi szél az ünnep
tartaimát hozza felénk. Nem erőszakosan. Ha nagyon bezárkózunk, nem
fogjuk megérezni. Ha nagyon meglovagolják a reklám és az üzlet éhes ügy-
nökei, könnyen elrabolhatják tőlünk. A 2000. év könnyen áldozatául eshet
egy ilyesfajta rablásnak. Olyan csömörünk lehet a sok hamis hangú harang-
tói, hogy már az igazit sem akarjuk hallani. Jó lenne azonban, ha mégis se-
gítene nekünk a naptár, a számolt, meghirdetett, rögzített ünnep abban,
hogy nagyon figyeljünk: hátha meghalljuk Isten munkájának, lépteinek, te-
vékenységének ritmusát. Hátha fülünkbe, ujjunkba, lábunkba lopózik ez a
ritmus, hátha ráérzünk, hátha meghalljuk valahol belül. Eshátha megszólal
az ünnep harsonája a mi számunkra is: ünnepet hirdetek. Orömöt hirdetek.
Az életet, amelyet akkor lehet igazán élvezni, ha megsejtjük a titkát, a rné-
lyét, a lényegét. A forrását. Ha ráérzünk Isten ritmusára. Erjen hát el min-
ket ez az ünnep! A jubileumi év. Es hirdessen örömöt. Igazit és megmara-
dót.

Szabóné Mátrai Marianna
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Hirdess szabadulást!
(3Móz 25)

.De holtvágányra döcögött-e
vajon a veres villamos?
Eljárt-e az idő fölötte,
és holtvágányra döcögött-e
vajon a veres villamos?"

(Kányádi Sándor:
Kuplé a vörös villamos ról)

Vegyük a fáradságot, lapozzuk fel a Bibliánkban Mózes 3. könyvét, és
olvassuk el annak 25. fejezetét - az egészet! Ha ezt elmulaszt juk, bizony
könnyen megeshet, hogy értetlenül olvassuk az alábbiakat, esetleg fel is há-
borodunk a lélekben való, egyéni megszabadulás megszokott gondolatát
hiányolva.

* * :]:
Hernády Gyula írónk nem volt katona, mégis kijutott neki háromévnyi

orosz hadifogság.
- Egyszerűen beállítottak a hadifoglyok sorába - emlékezik egy riport-

ban. - Abban a pillanatban elkezdtek hazudozni, hogy van papír, igazolás ar-
ról, hogy hazamehetünk.

- Es elhitték? - kérdi a riporter. - Mindenki elhiszi. A zsidók elhitték, a
németek elhitték, az oroszok elhitték. Mindenki mindig elhiszi. Lényegében a
diktatúráknak, a hatalomnak mindig az a manipulativ ereje, hogy az emberi
psziché olyan, hogy állandóan el akarja hinni a jót.

Hernády Gyula is hitt a szabadulást hirdető ígéreteknek. El is vitték le-
plombált marhavagonban Szevasztopolba három évre.

:;:* *
Jó az a világ, amelyben élünk? - Buta kérdés - gondolhatjuk akár in-

dulatosan is. Hiszen a világ jóval nagyobb és tarkább labda annál, hogy ilyen
együgyű kérdések mentén lerajzolhassuk. Mégis, a földről, tulajdonról szó-
ló bibliai törvényeken tűnődve, ilyen ostoba kérdések tolulnak föl az ember-
ben.

Jó az a világ, amelyben élünk? Igen, mondjuk sokan a nagy gombóc ár-
nyasabb felén. Mert szeretnénk ezt hinni. Mert gyermekeink vannak, és
unokáink vannak, és különben is: nekünk ez jutott. S mert mindig és min-
denki el akarja hinni a jót. Es gyorsan eszünkbe jut a "fejlődés" ezernyi jele,
melyek életünket kényelmesebbé teszik: hűtőszekrény és autó, gázfűtés és
internet. Am mind többen válnak bizonytalanná, s kérdik még csak halkan,
hogy vajon az áhított amerikás-európás "növekedés" nem rákos burján-
zás-e? Mert ugyanezek a gépek és lehetőségek egyre gyorsabbá és idegeseb-
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bé, lelketlenebbé és betegebbé préselik az emberek tömegeit. S ott vannak
a másfajta jelek is, amelyekről - unokáinkra gondolva - hallani sem szere-
tünk: pusztuló földek, halott vizek, éhségtől elszáradó milliók (nemcsak a si-
vatagok terjeszkednek - a nyomortanyák is), árvizek, földrengések és meg-
állíthatatlanul szaporodó emberiség ...

Jó az a világ, amelyben élünk? Mind többen látják úgy, hogy a mi állan-
dó gyarapodásra berendezett világunkban csak az emberiesség nem gyara-
podik. Hogy korunk varázsszavai, úgy mint demokrácia, szabadság, fejlődés,
globalizáció, csak a bolygónyi méretű Nagy Szemfényvesztés egyre rongyo-
sabb kellékei lettek. S mára már alig-alig leplezik a győztesnek vélt kevesek
vak mohóságát.

David Korten amerikai közgazdász így fr le egy ismerős jelenséget" Tő-
kés társaságok világuralma" című művében (könyvét a Nobel-díjas Desmond
Tutu, dél-afrikai anglikán érsek napjaink kötelező olvasmányának minősí-
tette): "A világ egyre inkább kettéválik: azokra, akik fényííző bőséget élveznek,
és azokra, akik emberhez méltatlan szegénységben, szolgaságban és gazdasági
bizonytalanságban élnek. Mig a felsőszintíí vállalati vezetők, bankárok, pénz-
ügyi spekulánsok, sportcsillagok és hírességek több millió dolláros évi jövede-
lemmel bírnak, addig a világ népességéből mintegy egymilliárd kétségbeesett
küzdelmet folytat azért, hogy megéljen kevesebb mint napi egy dollárból. Nem
kell Afrika távoli sarkába menni ahhoz, hogy megtapasztaljuk ezeket az egyen-
lőtlenségeket. New York szivében, lakásom korzetében naponta látom: csillogó,
sofőr által vezetett, beépített bárszekrénnyel és televízióval ellátott hatalmas li-
muzinok szállítják elegánsan öltözött utasaikat a divatos, drága éttermekbe, mi-
alatt hajléktalan koldusok bújnak össze a járdán, vékony takarókkal védve ma-
gukat a hidegtől. "

* * *
.De a hetedik esztendőben legyen teljes nyugalma a földnek, az ÚR nyu-

galmának napjához hasonlóan ... " Micsoda szépséges gondolat, az Istentől
megáldott Rend mondata! Mintha elsüllyedt templomok orgonái zúgnának
e mondatokban fájón, értünk, valahonnan nagyon mélyről. Hol vagyunk
már ettől a szentséges rendtől? Hová estünk attól az ősi világtól, amely a Te-
remtő rendjéhez akart igazodni? Ahol a Földanyát is megillette az UR nyu-
galma, a Szombat Eve, miként az igavonó barmot és gazdáját is ...

Egy 1911-ben született tanulmány mondja a Szentírás földtörvényeiről.
"Ha lehetővé tennék, hogy az angol munkás minden hét évben egyszer egy évet
az egyetemen hallgathatna jogot és irodalmat, az körülbelül megfelelne annak,
amit a szombat éve a régi hébereknek nyújtott." Humanizmust és emberi mél-
tóságot sűrűn emlegető "fejlett" világunkban már kérdezni is nevetséges,
hogy vajon manapság melyik tőkés társaságnak jutna eszébe, hogy megadja
bérrabszolgáinak azt, ami a 3000 évvel ezelőtt élteknek megadatott? S me-
lyik mai tulajdonos ne nézne őrültként vagy inkább gonosztevőként arra, aki
50 évenként vissza akarná állítani az eredeti tulajdonviszonyokat? A Szent
nevében, és a Nagy Orömünnep jegyében, amikor szabadságot kell hirdetni
az ország minden lakójának. Mert a szolgáid nem a tieid, hanem az URéi.
Es mindened az URé, mert te csak zsellér, jövevény vagy ezen a földön: nem
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birtokos, csak bérlő. Hol vagyunk ma már az emberiességnek ettől az isteni
rendjétől, amely nem a vagyont, hanem a szegényt védte?

* *' *'

"Hajtsátok végre rendelkezéseimet, akkor biztonságban lakhattak azon a
fijldön!" - mondja azU'R. De világunk új arcának formálói nem hallják az
UR rendelkezéseit. Uj igéket szólnak, szabadságot hazudnak a Nagy Piac
rabszolgáinak, ~ mi mindig hiszünk nekik, mert mindig és mindenki el akar-
ja hinni a jót. Es nincs nyugalma tőlünk a földnek, gépekkel és mérgekkel
nyomorítjuk - amíg lassan el nem hagy bennünket a föld. Es nem hirdetnek
szabadulást a szegényeknek - ezért ha majd egyszer megindul a tízrnilliárd-
nyi szegény áradata, senki és semmi nem állíthatja meg őket féltett kert je-
ink előtt ...

Kovácsné Tóth Márta

t

A vendégház szentelése Albertiben

S VENDÉGHÁZ
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.... ~ ..
OROKSEGUNK

... az istentisztelet

A jeles 2000. évben nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az egyház
egyik alapvető életmegnyilvánulása, az istentisztelet, végigkísérte a két év-
ezredet, állandó formálódásban és a változó világgal szüntelen kölcsönha-
tásban.

Igen, így is fogalmazhatunk: örökségünk az istentisztelet. Ez az állítás
azonban nagyon gazdag háttértartalommal rendelkezik. Az örökség lehet
ajándék és teher, használható és csupán múzeumi kirakattárgy, csodálnivaló
és hasznos egyaránt.

Amit mi, mai magyar keresztények vasárnapról vasárnapra, alkalomról
alkalomra istentiszteletként megélünk, az belekapcsol egy hatalmas lánco-
latba, részesévé tesz egy elképzelhetetlenül nagy közösségnek. Húsz évszá-
zad világkereszténysége és tíz évszázad magyar egyháza áll mögöttünk, de
ugyanúgy magunk mellett érezhetjük a jelen kor kereszténységének öt világ-
résznyi széles táborát. Vajon a templomba belépve, tudatosul-e bennünk ez
a megtartó, ugyanakkor elkötelezést jelentő közösség?

Az örökség azt jelzi: nem mi és nem is a mi korunk találta ki az isten-
tisztelet formáit, paramétereit, s mindenekelőtt tartaimát. Hosszú folyamat-
ba lépünk bele minden egyes ünneplésünkkel. Tudom, nem könnyű ezt a
huszadik század végi, huszonegyedik század eleji mindent újítani, maga ki-
találni akaró ember számára. Akár úgy van, akár nem, hajlamos a régit, az
örökséget ódivatúnak, elavultnak, hasznavehetetlennek tartani - hisz' csak
az a jó, amit most, frissiben fedeztünk fel. Pedig fel lehetne fedezni a múl-
tat is, sőt rádöbbenhetnénk, hogy az igazán értékes régi kincsek hallatlanul
frissnek, élőnek, korszerűnek tűnnek. Rá-rácsodálkozom, mennyire elemi
erővel szólal meg olykor egy 1600 éves imádság, vagy egy másfél ezer éves
liturgikus szöveg. Talán azért, mert az akkori igényesség nem "egyszer hasz-
nálatos" termékekben gondolkodott. .. Talán azért, mert a világ- és egyház-

25



történelem hullámai úgy csiszolják meg a liturgia gyémántdarabjait, hogy
azok csak valódi értékként maradhatnak az utókorra.

Nem csak az idő múlása, s a történelem kohója, hanem az egyház gya-
korlata is alakítgatta, formálta a liturgiát, valahogy úgy, mint a tenger hullá-
mai a parti sziklákat. Néha ebből csodálatos formák alakultak ki, néha - saj-
nos - lemorzsolódtak értékek is.

Ha elmélyedünk az egyetemes istentisztelet-történet századaiban, s ha
nagyító alá vesszük a magyar liturgia kialakulását és látható-láthatatlan
mozgásait, akkor rájövünk, hogy az egyház Urának sa bizonyságtevők felle-
gének gazdag párbeszéde zajlott, zajlik ezen a hosszú úton.

Mint minden fejlődésben, találunk itt is torzulásokat, tévutakat, néhol
zsákutcákat. A nagyszerű az, hogy nem egy-egy elszánt, az ügyért rajongó
ember, hanem az egyház egészének közössége alakította ki a végeredmé-
nyeket. Ez a tény a letéteményese annak az igényességnek, amely nem a sa-
ját gondolatok térnyerését, hanem a fölülről való lelkületet, az indíttatások
és gondolatok sorát valósította meg. Kulcskifejezés ez: "fölülről való". Mert
az istentisztelet történetében, a kétezer év alatt hozzánk érkezett örökség-
ben az a maradandó, amiben Isten ajándékait fogadtuk el és arra válaszol-
tunk. A látványos kísérletek, az emberi gondolat-katedrálisok, a mutatós
szertartások elenyésztek, de kikristályosodott az, amit Isten és az ember, az
Atya és a gyermek egymással való mély párbeszéde hozott. Igy vált az egy-
ház vérévé az a sok bibliai mondat, amely a környezetéből kiemelve is az
örök evangéliumot szólaltatta meg G,Dicsőség a magasságban Istennek és a
földön békesség"; "Uram, irgalmazz"; "SzefJt vagy Urunk"; "Ime az Isten bárá-
nya"; "Kegyelem nektek és békesség" stb.). Igy formálódtak át bibliai történe-
tek párbeszédei imádsággá G,maradj velünk Urunk, mert esteledik"; "Uram,
nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj"; "Boldogok, akik hallgatják és
megtartják Isten beszédét" stb.). Az egyház közösségének kontrollja, a bi-
zonyságtevők fellegének tanúskodása, az egyéni csöndességből felszakadó,
s a közösség ajkára vett mondatok és imádságtöredékek mind-mind gazda-
gították az istentiszteleti élet egészét. A nagy ékszer egyes gyöngyszem ei
vagy drágakövei fellelhetők az örökség mai formájában és újra összeszedhe-
tők, amikor a világkereszténység sokszínű, de töredezett családja egymásra
talál.

Isten gondviselését fedezzük fel, amikor tudatosan kutat juk saját né-
pünk s a magyar kereszténység speciális örökségét az istentiszteleti életben.
Ennek az ezer évnek a kincse is igen gazdag. Az államalapítás után és a ma-
gyar reformáció korában egyaránt elindult egyfajta sajátos fejlődés és for-
málódás. Mindkét ponton átvettük a világkereszténység kincseit és élveztük
örökségét, de hozzátettük a magunk színeit is. Igy alakult ki az a gazdag
anyag, amely része ugyan a keresztény világörökségnek, de egyéni kincse Jé-
zus Krisztus magyar népének. Bizonyára ezen az úton is bőven akadtak té-
vedések. De van miért hálát adni, és van mit felmutatni! A magyar istentisz-
teleti örökség zenei anyaga, csodálatos, költői értékű énekei és liturgikus
szövegei, nemegyszer az eredetit túlszárnyaló fordításai méltó ak az egyete-
mes egyház kincseihez.

Mindezt végiggondolva, nem fenyeget az a veszély, hogy múzeummá
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válnak az istentiszteleteink? Nem lesz ódon levegőjű, csak visszafelé tekin-
tő az örökségből táplálkozó istentiszteleti életünk? Nincs túlságosan meg-
kötve a kezünk, amikor a mait, a magunkét, a korszerűt akarjuk hozzáten-
ni, vagy megformálni?

Az örökség akkor igazi kincs, ha megismerjük, értékeljük, használjuk
sőt gazdagít juk. Ezért munkálkodunk az új Agendán, ezért próbálkozunk
hitünk liturgiában való újrafogalmazásával, ezért keressük a még jobbat, a
még szebbet.

A kereszténység gazdag közösség. Kincse nem pénzben, aranyban, még
csak nem is szellemi értékekben mérhető. Még nehéz időben, szűkös körül-
mények között is lehetünk - Pál apostol szavait kölcsönvéve - szegények, de
sokakat gazdagítók. Az egyház igazi kincse az evangélium, s az istentisztelet
akkor istentisztelet, ha ez az evangélium szólal meg és talál visszhangot. Az
istentisztelet vasárnap ról vasárnapra újra élővé tett és tovább gyarapított
öröksége mutatja az egyház igazi gazdagságát. Ebből a kincsből élve oszto-
gathatjuk gazdagon a hétköznapokban Isten végtelen szeretetének "aktuá-
lis" ajándékait.

Hafenscher Károly (ifj.)

... az építészetben

Evangélikus templomaink építészetét alapvetően az a kettősség hatá-
rozza meg, amely egyrészt a közös keresztyén építészeti hagyománnyal,
másrészt a lutheri hitelvek szerint átalakított belső térrel jellemezhető. Az
államalapítás milleniumára emlékezve különös jelentőségű számunkra a
közös építészeti hagyományhoz való kötődés, mert így az építészet nyelvén
fejeződik ki lutheránus történelmünk és az egyetemes keresztyénség törté-
netének szerves egymásra épülése. Az építészetén, amely a művészet meg-
nyilvánulási formái között a történelem során rendszerint vezető szerepet
játszott.

Viszonylag kevés olyan evangélikus templomunk van a mai Magyaror-
szágon, ahol az épület önnön fizikai valójában tanúskodik a középkori litur-
gikus hely folytonosságáról. Ilyen középkori eredetű evangélikus templo-
mot találunk többek közt Lovászpatonán, Bakonyszentlászlón, Dabrony-
ban, Kővágóörsön, Mencshelyen, Béren, Cinkotán. Vaskos falszerkezeteik
és feszített nyílásarányaik, valamint újkori eredetű belső kialakításuk között
markáns a különbség, ez a sokrétűség talán érzékelteti lutheránus templom-
építészeti hagyományaink gazdagságát és mélységét.

Orökségünk között a legnagyobb azoknak az evangélikus templomok-
nak a száma, amelyek közvetlenül a Türelmi Rendelet előtt vagy után épül-
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tek. Gyakori közöttük a leegyszerűsített de mégis jól tagolt, szerkezeti és
funkcionális szempontból erősen redukált megoldás, ahol alig észrevehető-
en tűnnek elő az épület rejtett értékei. Külső felépítésükben e templomok
rendszerint a korabeli általánosan elterjedt barokk falusi templomformát
követik, amely magas, többszintes torony testből és hosszanti elrendezésű
templomtérből épül össze. Ez a külső megjelenés szintén őrzője az egyik ké-
ső Arpád-kori falusi templomformának. A külsőt tekintve visszafogott for-
málás, valamint a belső elrendezés már sokkal inkább levezethető az ellen-
reformáció korának egyházjogi körülrnényeiből és építési előírásaiból, to-
vábbá a lutheri elvekből, árulkodik az építőközösségek igényeiről, lehetősé-
geiről és hagyományairól.

Európa régióinak, és ezen belül Magyarországnak a XVIII. században
kibontakozó lutheránus templomépítészetét - a közös keresztyén gyökerek-
hez való kötődésen túl- elsősorban a sokszínűséggel jellemezhetjük. Luther
inkább a templomban végzendő liturgia teológiai megalapozását tekintette
elsődlegesnek, sokkal kevesebbet foglalkozott magával az épülettel és a li-
turgikus tér problémájával. A liturgia meghatározása rendszerint a püspök
vagy a területileg illetékes választott egyházi törvényhozó testület hatáskö-
rébe tartozott, ezért a templomépítészet, a templombelső kialakítása tükrö-
zi azt a sokszínűséget, amely az egyetemes k~resztyén örökségből, valamint
a lutheranizmus földrajzi, történeti lehetőségeiből és kötöttségeiből adódik.
Egy Nyugat-Magyarországon fölépített torony nélküli, magtár-formájú, fa
belsőjével meleget sugárzó templom, vagy a Dél-Dunántúl tornyos-hosszha-
jós, belül gazdagon díszített karzatos terei, továbbá az AJföld tekintélyt pa-
rancsoló tornyai és a református templomok kal rokon belsői - és a sort foly-
tathatnánk - mind tanújelei gazdag tradícióinknak, protestáns kultúránk
magyar és európai beágyazottságának. Lelkészeink és tehetős pa trónus föl-
desuraink külföldi tanulmányaik során építészeti élményekkel, esetleg épí-
tési ismeretekkel is gazdagodtak, és talán az általuk behozott szakkönyvek
is hozzájárultak egyes európai protestáns templomépítészeti tendenciák itt-
honi gyors elterjedéséhez. Orökségünk megőrzése ezért nemcsak saját tra-
dícióink, hanem nemzeti kultúránk megtartása szempontjából is fontos.
Műemlék templomaink megőrzésében a sok tennivaló között csak egy cso-
portot emelnék ki, talán a leginkább veszélyeztetettekét: annak a száznál
több XVIII. század végi templomnak a körét, amelyek állagukban, szerke-
zeteikben sokszor elavultak, de tradícióink legfontosabb hordozói. Szaksze-
rű helyreállításuk nemcsak a templomot használó gyülekezetnek érdeke,
hanem nemzetünké is: kultúránk fontos emlékei.

Örökségünk megőrzésében fontos az építészeti tradíciók megtartása és
tudatosítása - a modern építészet világában is. A rendszerváltozás óta új
életre kelt hazai evangélikus templomépítészet tendenciáiban és tehetséges
alkotóinak munkáiban is felismerhetjük ezeket a vonásokat: a lutheri teoló-
giának megfelelő elvi térforma keresését és megfogalmazását; az oltár, szó-
szék (ambo) és keresztelőkú t egy fókuszba helyezését; a karzatos belső te-
rek átformált megjelenítését; európai protestáns minták és helyi hagyomá-
nyok ötvözését. Talán az ismert példák felsorolását mellőzhetjük és e né-
hány szempont is elegendő annak jelzésére, hogy új templom tervezésekor
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a szokásos feltételek teljesítésén túl a rátermett építész munkájának milyen
további dimenziói lehetnek. Az építészeti örökség megőrzése és továbbadá-
sa közös munkát jelent: gyülekezetek, lelkészek, egyházi vezetők, világi in-
tézmények, építészek és szakemberek együttmunkálkodását, amely a hívek
közösségének építéséhez is hozzájárul.

Krahling János

... az egyházművészetben

Ha azt a szót halljuk, hogy egyházművészeti örökségünk, úrvacsorai kely-
hek, oltárképek, gyertyatartók és oltárterítők jutnak az eszünkbe. Emlékek
száraz felsorolása és csoportosítása helyett azonban sokkal fontosabbnak
tartom a fogalmak tisztázását, hiszen az örökség elsősorban nem tárgyi, ha-
nem szellemi, kulturális örökséget jelent (melynek csupán másodiagos je-
gyei a fennmaradt tárgyi alkotások).

A lutheranizmus (tágabb értelemben a protestantizmus) és a művésze-
tek kapcsolatának elemzésekor felvetődik egy másik kérdés is, melynek tisz-
tázására szintén szükségünk van: lehet-e egyáltalán szó protestáns művé-
szetről, vagy helyesebb lenne inkább a művészetek protestáns megközelíté-
séről beszélni?

Ezek nagyon izgalmas kérdések, melyek azonban olyan sokrétű prob-
lémát vetnek fel, amelynek beható és részletes tárgyalása a megadott kere-
tek miatt itt most nem áll módomban. Igy néhány kultúrtörténeti korszak
kiragadásával és példaként állításával szeretném elemezni az evangélikus
egyházművészet periódusait, ami ha nem is ad végleges választ az előbbi
kérdésre, de reményeim szerint a tárgyalt részletekkel hozzájárulhat a prob-
léma teljesebb megértéséhez.

Tág értelemben, a lutheranizmus örökségének tekinti a kereszténység
egészének reformáció előtti művészetét. Ha azonban a reformáció művé-
szetekre gyakorolt hatását vizsgáljuk, azt kell lássuk, hogy az régiónként, sőt
országonként is eltérő. Magyarország is ezek közé az országok közé tarto-
zik. Közép-Európában az egyházművészet igen színes és gazdag kulturális
alapokra épült. Gazdagságát a soknemzetiségű összetételének köszönheti.
Magyar, német, szlovák gyülekezetek éltek és élnek egymás mellett, hatnak
és hatottak egymásra. A különböző, kultúrájukat és hagyományaikat őrző,
de magukat mégis "hungarusnak" valló népek sajátos Kárpát-medencei kul-
túrát alakítottak ki. A belsőépítészetre ez éppen úgy vonatkozik, mint a kép-
ző- és iparművészeti alkotásokra.

A reformáció hazai térhódítása és a Türelmi Rendelet megszületése
közötti periódus evangélikusait, a nemzeti sajátosságokon felül több, egy-
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mástól lényegesen különböző művészeti hatás érte. Ezen belül három jelen-
tős csoportot érdemes megkülönböztetni egymástól. Az első csoport azokra
a műtárgyakra vonatkozik, melyeket az áttért gyülekezet egy az egyben át-
vett a római katolikus időkből és használt még egy ideig. Számunkra ezek
közül talán az oltárkép lehet a legérdekesebb, mivel elkészítése időigényes
és költséges, de megléte egyben meghatározó tényezője a templombelső-
nek. Az örökölt vagy vásárolt oltárképek ritkán feleltek meg hosszútávon az
evangélikussá áttérő gyülekezetek elvárásai nak (Iényegretörő, a reformáció
központi tételeit hangsúlyozó tematika) így sor került azok lecserélésére.
Az oltárróllekerülő képek utóélete annál is érdekesebb, mivel a reformá-
ciót többször illették a képrombolás vádjával. Ezek a képek, ha nem adták
el őket, akkor előbb a gyülekezeti terem falára, majd onnan egy félreeső
zugba vagy a padlásra kerültek, de megsemmisítésükre, eddigi tudomásunk
szerint, egyszer sem került sor.

A műtárgyak egy másik nagy csoportját képezik azok az oltárok, szószé-
kek, keresztelőkutak, oltári paramentumok stb., melyek az üldözéstől job-
ban megkímélt protestáns többségű országok gyülekezeteitől érkeztek test-
véri segítség címén. A mi szempontunkból ezek a tárgyak azért jelentősek,
mert magas művészi színvonalukkal hathattak a helyi művészekre vagy in-
kább mesteremberekre. Számos emlék maradt fenn, melynek kimutatható-
ak a külföldi mintaképei és párhuzamai.

Az emlékek harmadik, legnépesebb csoportját azok a tárgyak alkotják,
amelyek helyben készültek. Legtöbbjük minőségileg alacsonyabb színvona-
lat képvisel, de számunkra mégis azért fontosak, mert első hazai megnyilvá-
nulásai a reformációnak. Pénz és megfelelő felszerelés híján a kisebb gyüle-
kezetekben például sok festmény felszabdalt, durva zsákvászonra készült,
mert nem volt más. Ennek ellenére szépségük, és még azt is bátran hozzá-
tehetjük, hogy értékük, számunkra abban rejlik, hogy ezek a művészek, a
maguk módján meghatározott formát szerettek volna adni a hitüknek és
meghatározott kifejezését saját identitásuknak. Külsőségeikben követik
ugyan a nagy művészettörténeti stílusokat, de azokat hozzáigazítják a helyi
sajátosságokhoz.

A XIX. század folyamán a barokk hagyományok még sokáig fennma-
radnak. Az oltárépítményen kivül az oltárkép maradt a templombelső stí-
lusmeghatározó tényezője. A korszak nagy stílusirányzatai, a klasszicizmus
és a romantika az egyházművészetben vagy historizmusként jelentek meg a
múlt nagy korszakainak felidézésével, vagy kiüresedő akadémizmusba tor-
kollottak. Egy-egy sikerültebb, egyéni hangvételű másolatot kivéve, egyhá-
zunk sem kerülte el a sorozatgyártott vagy másolt, giccses oltárképek egész
sorát. A stíluskeresésnek ebben az időszakában, ami különben nem csak az
egyházművészetre, hanem a művészet egészére vonatkozott, az egyház sok-
szor fordult élvonalbeli mesterekhez (Madarász Viktot; Orlai Petrich Soma,
Thán MÓI;Barabás Miklás stb.).

A viharos XX. század, leszámítva a két világháború közötti rövid pe-
riódust, többé-kevésbé konzerválta a határozatlanságot. A világi festészet-
ben megjelenő nonfiguratizmus pedig nagyban hozzájárult az oltárépítés
hagyományának megszakadásához. Az egyházművészet hangsúlya részben
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áttevődött az oltári paramentumokra, részben pedig egyfajta tanácstalan
puritanizmus felé hajlott.

Az utóbbi évtized szabadsága üdítően hatott az egyházművészet egé-
szére, de egyben komoly veszély forrásává is vált. Egy a művészeti gyökere-
it kereső, de a hagyományaival tisztában nem lévő generáció útkeresését ko-
molyan veszélyezteti a napjainkban mindent elöntő giccs. Remélni tudjuk
csak, hogy a mai rohanó világunkban jut majd elég idő arra, hogy tiszta for-
rásból a ma embere újra tudja fogalmazni kapcsolatát Istennel, és ki is tud-
ja fejezni templomában az örök dilemmát: a mulandónak az örökkévalóság-
hoz való viszonyát.

Harmati Béla László

... az egyházi zenében

Az evangélikus egyházzene első évszázadai
Magyarországon

" Vált ezredévei ezredév, de soha el nem évül. Nem élhet az új nemzedék e
régiigenélkül." (Ek.: 286., 3. vsz.) Amikor az ezredfordulón evangélikus egy-
házzenei örökségünkre gondolunk, valójában azért adhatunk hálát Isten-
nek, hogy igéjét - változatlan vagy parafrazeált formában, énekhangon és
hangszereken - a zene nyelvén is újra meg újra megelevenítette a századok
folyamán.

Amikor magyarországi keresztyén zenekultúránk kezdeteire és evangé-
likusságunk első évszázadaira tekintünk, a "forráshoz térünk vissza", s itt
nemcsak egy-egy zeneszerzőre, énekköltőre gondolhatunk, hanem egy küz-
delmekkel, áldozatokkal teli zenei életre, melyben mindig megjelent a tö-
rekvés: Isten igéjének megszólaltatásához, az ő dicséretéhez, a hozzá való
könyörgéshez a lehető legszebb, legnemesebb forma az illő.

Az egyházzene legősibb formája az énekelt ige. A Krisztus utáni első
századoktól kezdve fokozatosan bontakozott ki a zsidó liturgikus éneklés ta-
laján a keresztyén liturgia, mégpedig énekelt formában. Amikor a keresz-
tyén térítés elkezdődött Magyarországon, a szerzetesek dallammal együtt
tanították a Szentírást Szt. István népének. A zene és liturgia egységét épp
egy középkori magyar diák jegyzetében talált mondat jellemzi a legtalálób-
ban: "Nincs még egy olyan tudomány, mely előtt a templomkapuk oly kész-
ségesen és vígan megnyílnának, mint a zene." Ez a művészet az istentiszte-
letnek és a tanításnak is elengedhetetlen részévé vált az egyszerű plébániai
iskolákban épp úgy, mint a kolostorokban vagy a székesegyházakban. Az
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alapvető jellemvonásaiban Európa-szerte egységes gregoriánumnak sajátos
magyar változata alakult ki, egyfajta zenei nyelvjárás, melyet jellegzetes dal-
lamváltozatok mellett néhány hazai kompozíció is képvisel.

Köztudott, hogy Luther a teológia után a zenét becsülte legtöbbre. Az
általa javasolt istentiszteleti rendben felértékelődött a korálok szerepe, de
megmaradt a liturgikus éneklés, és erősödött a kórus- és hangszeres zenére
való igény. A tanításban is elengedhetetlennek tartotta a zene megelevení-
tő erejét, sőt a teológus hallgatók számára egyenesen alapfeltételként állí-
totta az énektudást. Korának fejedelmeit pedig szüntelen buzdította a ze-
néért való áldozathozatalra.

Magyarországon a reformáció századában talán a németországinál is
jellemzőbb volt a régi latin liturgikus énekek további használata - természe-
tesen anyanyelven. Benczédi Székely István már 1538-ban kiadja Krakkóban
"az ekklézsiának régi deák hymnus nevezettel való énekeit". Ugyanott, s fel-
tehetően ugyanebben az évben Gálszécsi István Luther énekeinek fordítását
jelenteti meg. Mindezzel párhuzamosan egyre szaporodnak a különböző cél-
ra írt magyar énekek is. Bornemisza Péter "Enekec Harom Rendbe" című ki-
adványának első része 198 istentiszteleti, második egysége 60 prédikációsze-
rű magyarázó, utolsó szakasza pedig néhány bibliai históriás éneket gyűjt
egybe. Ez a kiadvány mutatja, milyen értékes kincse volt az énekeskönyv a
16. század végén élő testvéreinknek. Nemcsak templomi, de tanító és egyéni
kegyességet elmélyítő, sőt, szükség esetén Bibliát pótló szerepet is betöltött.
E kor legbecsesebb kézírásos és nyomtatott emlékei közt tarthat juk számon
tehát a magyarra fordított gregorián tételeket tartalmazó graduálokat és a
strófikus énekek gazdag tárházát szolgáltató énekeskönyveket. Huszár Cáf
1560-ban és 74-ben kiadott énekeskönyveiben mindkettőre találunk példát,
a felvidéki énekgyakorlatot tükröző Eperjesi Graduálban pedig a liturgikus
és gyülekezeti énekek mellett többszólamú tételek is lejegyzésre kerültek.

A sokszor rongyosra használt kottás források mellett számos híradás is
pezsdülő zeneéletről tanúskodik. A színvonalas zenekultúra letéteményesei
a 16. és 17. században - a török hódoltság idején - persze az észak-magyar-
országi, felvidéki és erdélyi városok voltak.

Itt kell megemlékeznünk Brassó nagy tudású, széles látókörű reformá-
toráról, Johann Horuerusrol, aki a latin metrikus versek tanulására könnyen
énekelhető négyszólamú énekeket - ún. ódákat - adott ki.

Az oktatás és liturgia szerves egysége azonban gyakorlatilag minden
városra jellemző ebben a korban. Az északi országrész legkülönbözőbb
pontjain lényegében ugyanazzal a tantervvel találkozhatunk az evangélikus
iskolákban, ami Németországban és a lutheránus országokban ekkor általá-
nosan használatban volt. Eszerint a hét minden napján volt zeneóra (!),
amelyen felváltva foglalkoztak zeneelmélettel, a vasárnapi istentiszteleten
éneklendő kórusművekkel és hangszeres zenével.

Nemcsak a tanterv, de az énekelt repertoár is közös az európai protes-
tantizmuséval. A soproni, lőcsei és bártfai kottatár, illetve az arról készült
korabeli lajstrom nagyrészt ugyanazon kórusművek meglétéről ad bizonysá-
got, mint a korabeli német, dán vagy svéd városi templomoké.

A közepes nagyságú és nagyobb városok evangélikus templomainak ze-
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neélete nem egy kézben összpontosult. Az orgonista és a kántor osztoztak
az énekes és hangszeres művek megszólaltatásán és a tanításon. Közülük
néhányan - mint például a körmöcbányai Mátyás mester az 1560-as évek-
ben - elismert orgonaszakértők is voltak, még többen foglalkoztak zene-
szerzésseI. A bártfai Zarewutius Zacharias kompozíció inak máig fennma-
radt része változatos életrnűről tesz tanúbizonyságot.

Sopron Rauch András személyében európai hírű zeneszerzővel is büsz-
kélkedhet. Művei az előbb említett alaprepertoár részét képezték, nemcsak
a felvidéki városok, hanem például a dániai Helsingör templomában is fel-
csendül tek.

E tudatos és rendszeres zenei nevelésben és eleven egyházzenei élet-
ben Luther zenéről vallott nézeteinek magyarországi gyakorlattá válását lát-
hatjuk.

Finta Gergely

Ünnepség a Sarapta Egészségügyi Gyermekotthonban
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ISKOLAINK.... ~

OROKSEGE

... az Aszódi Petőfi Gimnáziumban

KOREN ISTVÁN

A domonyi szűcsmester házában 1805. december 21-én született. Po-
zsonyban lelkészképesítést szerzett, öt nyelvben és különböző tudományok-
ban, valamint a zenélésben nagy jártassággal bíró besztercebányai fiatal ta-
nár. A neves aszódi bárótói, Podmaniczky Lajostól és Aszód mezőváros te-
kintélyes lelki pásztorától, Mikulás Dánieltől felkérést kapott az aszódi latin
iskola tanári állására. 1834. január elején már ő fogadta a karácsonyi vaká-
cióról visszaérkező tanulókat. Eszményi pedagógus volt. Megfelelő iskolai
végzettséggel, hatalmas nyelvtudással, széles körű ismeretekkel rendelke-
zett. Mindezek mellett végtelenül szerény, mélyen vallásos érzületű cseleke-
deteit áthatotta a szeretet, a tiszta becsület, ugyanakkor a munka, a tanulás
megkövetelésében következetes és szigorú volt.

Az Aszódon eltöltött 22 év után még évtizedekig tanított a szarvasi fő-
gimnáziumban. Koren nem volt forradalmár, egy hosszú életen keresztül
szolgálta népét, hazáját; dolgozott kétszer-háromszor annyit, mint más, és
nem akárhogyan, hanem kiválóan. Napi munkájában példamutatóan valósi-
totta meg a reformkor óriásainak nemzetnevelő, nagy eszméit, kiérdemelve
az utókor megbecsülését.

A latin iskola életének mindennapjait a nagyszerű tanár éves terveiben,
óravázlataiban, jegyzeteiben és - az aszódi Petőfi Múzeumban is látható -
1843-tól vezetett Matriculában örökítette meg.
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Amikor a fiatal tanár átvette az iskola vezetését, huszonöt - elsősorban
evangélikus vallású - diák tanult Aszódon. A tanulók száma már az
1834-35-ös tanévben 42-re szaporodott. Az 1847-48-as tanévben a diáklét-
szám elérte a 64 főt. Közülük evangélikus vallású volt 41 (61 %), református
5 (8%), római katolikus 3 (5%), izraelita 15 (23%). Az iskolába 10-16 éves
korú diákok jártak, olyanok, akik az elemi iskolában az írás, az olvasás és
számolás alapjait már jól elsajátították. Három tagozaton (donátus, gram-
maticális, syntaxis) folyt az oktatás. Koren mindegyik tagozaton két évig já-
ratta a diákjait. Az egyszemélyes "tantestület" úgy helyezte el az 50-60 ta-
nulót a két tanteremben, hogy az első, nagy helyiségben a donatisták és a
grammatisták, míg a hátsó, kis teremben a syntaxisták tanultak.

Abban az időben még nem létezett általános érvényű tanterv. A tan-
anyagot lényegében Koren állította össze. A vallásismeret mellett a latin, a
német és a magyar nyelv voltak a fő tantárgyak. Ezeken kivül matematikát,
természettant (fizika, kémia), természetleírást (biológia), magyar és egyete-
mes történetet, földrajzot és szépírást tanított a sokoldalú tanár. Mivel
könyv csak a vallástudományok, valamint a latin és részben a német nyelv
tanításához volt, a többi tananyag elsajátításához Koren részletes jegyzete-
ket készített, amelyeket a diákok lemásoltak és megtanultak. Fakultatív ok-
tatás is létezett már ekkor, mégpedig a görög nyelvet tanította az érdeklő-
dőknek Koren.

Koren sajátos és részben egyéni osztályozási rendszert alkalmazott a
tanulók értékelésében. Kezdetben hat érdemjegyet használt, ebben a sor-
ban az E (nagy eminentia) volt a legjobb és l/2 a legrosszabb. Az 1844-45-
dik tanévben új értékelési rendszert vezetett be a professzor. Hét osztályza-
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tot adott, ezeket pontokra váltotta át. Az E 6 pontot ért, a hármasért nem
járt semmi. Ez a rendszer kialakított egy tanulói rangsort is.

Az iskolákban akkor mégáltalánosan használt testi fenyítést Koren
nem alkalmazta. Fontosabbnak tartotta a meggyőzést, a lelki ráhatást. A
munkában hanyagokat több tanulással terhelte, így büntette őket. A követ-
kezetes tanár a Rendszabályokban írta elő az iskolai élet mindennapjainak
rendjét. Figyelme mindenre kiterjedt. E fontos dokumentumból kitűnik,
hogy az iskola fenntartója és tanára nem csak az oktatást, a tananyag elsa-
játítását tartotta fontosnak, hanem a diákok nevelését, becsületes, erős aka-
ratú, jellemes, vallásos emberi formálását is. Az iskolai foglalkozásokat egé-
szítette ki a közös és rendszeres templomba járás, a közös kirándulásokon,
különösen pedig az alkalmankénti együttes munkában (kukoricafosztás,
szüret, kertásás stb.) való részvétel.

Az érdeklődő és a nyelveket gyakorolni akaró diákok a kis iskolai
könyvtár 120 kötetéből válogathattak. A kölcsönzést vezető tanár nem elé-
gedett meg a könyvek kivételének és visszaadásának ellenőrzésével, rákér-
dezett azok tartalmára is, és akivel elégedetlen volt, annak addig nem adott
új könyvet, míg a nála lévőt el nem olvasta.

Ebben a virágzó kis iskolában különböző vallású magyar, szlovák, né-
met anyanyelvű diákok tanultak békés egyetértésben. Az aszódi schola lati-
na jó csengésű neve, híre hamarosan elterjedt az egész országban. A szülők
bizalommal és megnyugvással adták gyermekeiket Koren István gondjaiba,
aki nem csak tanárként, hanem gondviselő atyaként bánt növendékeivel. Az
iskolában a tudományok és a magyar nyelv mellett a haza szeretetét is meg-
tanulták a diákok, a reformkor nagyszerű eszméin művelődtek a "GaIga-
parti Athén" tanulói.

Forrás: Asztalos István: Kisváros a Galga mentén, Aszód, 1997. 667-669. p.

*

KÁDASSY JÁNOS

Közép-Palojtán született 1740-ben, édesapja Kádassy György evangéli-
kus lelkész volt, aki 1741-től haláláig Domonyban működött. Kádassy János
iskoláit Domonyban, Aszódon, Csetneken és Eperjesen végezte. Pályáját
Aszódon kezdte, keze alól került ki a környék legtöbb lelkésze, tanítója.
Igen népszerű és megbecsült ember volt. Podmaniczky II. János jellemzésé-
ben tudós férfiúnak mondja, aki a magyar, német, latin, szlovák, cseh, sőt
valamelyest a görög nyelvben is járatos.

Kádassy János működése idején készült az aszódi iskoláról az első, la-
tin nyelvű jelentés, amit Vörös Antal királyi főigazgató számára 1778-ban
Kádassy és Podmaniczky II. János egyházi és iskolai felügyelő készített el.
Az iskolában a fő tárgyak ekkor a következők: latin nyelv, mennyiségtan,
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földrajz, történelem és természetesen a vallástudományok. A tanítási idő
délelőtt és délután 3-3 óra. A diáklétszám 1778-ban 30 fő, közülük 14 nemes
szülők gyermeke; 6 magyar, 24 szlovák.

Kádassy János tanársága idején vált épületileg is külön a latin iskola és
az elemi tanoda. A jelenleg is létező régi gimnáziumi épület (a mostani Pe-
tőfi Múzeum főépülete) földszinti részét 1769-1771 között építették az
evangélikus paplakkal egyidőben. Azt megelőzően az oktatás az 1719-1720
között épült régi iskolában folyt, amelynek sem a helyét, sem későbbi sorsát
nem ismerjük. A széles terméskő és téglafalú zsúpfedeles iskolát, amelyben
tanítói lakást is kialakítottak, az 1772-1773-ik tanévben vették birtokba a ta-
nulók. Az új iskolába mindössze egy évig jártak együtt az elemi és a latin is-
kolások. Ugyanis Szontágh Sámuel, a Podmaniczky család házi tanítója, sa-
ját pénzén megvásárolta az iskola fölötti épületet, és azt - kifejezetten isko-
lai célra - az evangélikus egyháznak adományozta. A házat 1773 nyarán át-
alakították, tatarozták, két új cserépkályhát építettek fel benne, új padokat,
asztalokat, katedrát és egyéb tárgyakat vettek. Igy aztán 1773 szeptemberé-
ben az elemi iskolás lányok és fiúk már ebben az épületben kezdték meg a
tanévet, míg a nagyobb "oskola" maradt a régi helyén, ahol aztán 1931-ig
megszakítás nélkül működött a gimnázium. Az 1773. évben már egészen bi-
zonyos, hogy a latin iskolában tanító rector (a XIX. sz. elejétől professzor)
mellett a kis iskolában is volt tanító, akit kezdetben praeceptornak, majd
később rectornak neveztek. Régebbi feldolgozásokban Kádassy Jánost tar-
tották az iskola első tanárának, de ez természetesen tévedés, hiszen a mai
ismereteink alapján állíthatjuk, hogy az 1728. év az aszódi középfokú okta-
tás kezdetének éve, azaz a mai gimnázium elődje létrehozásának, működé-
se kezdetének esztendeje. Ekkortól beszélhetünk schola latináról, amelynek
utódja az algimnázium, majd a főgimnázium. Az viszont tény, hogy Kádassy
János az aszódi középiskola első, meghatározó egyéniségű, hosszú ideig
szolgáló tanára volt.

Forrás: Asztalos István: Kisváros a Galga mentén, Aszód, 1997. 664-666. p .

... a Békéscsabai Evangélikus
Gimnáziumban

Egy-egy jeles nap, évforduló nemcsak alkalom arra, hogy visszatekint-
sünk elődeinkre, hanem ösztönzö erő is arra, hogy elgondolkodjunk azon a
szellemi hagyatékon, melyet jeles őseink hagyományoztak ránk.

A mi esetünkben a századforduló mellett az a tény is megállásra kész-
tet, hogy iskolánk 2000-ben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Ezért
érzem úgy, hogy az emlékezést rövid iskolatörténettel kell kezdeni, ugyanis
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a hajdani tanárok, igazgatók ambiciózus, kitartó, a nehézségektől meg nem
hátráló, alázatos munkája alapvetően meghatározta azt a szellemiséget, me-
lyet az iskola képviselt. Az intézmény funkcionálásának legküzdelmesebb,
legbizonytalanabb szakasza az első 40 esztendő volt (1855-1897). Az okta-
tás 1855-ben indult el a Breznyik János által alapított magán iskolában. Az ő

távozását követően 1858-ban Mokry Sámuel vette át a gyerekek irányítását.
Hozzá csatlakozott Styaszni Soma, aki ugyancsak iskolát létesített. Az
1858-59-es tanévben a presbitérium hozzáfogott - a város tanácsátói kötvé-
nyekben kapott 43 000,- Ft várható kamataira számítva - az "alreálgymna-
sium" felállításához. Az egyház így nemcsak pártfogó, hanem tulajdonos is
lett. A háromosztályú iskolát kétirányúvá tette (gimnaziális irány - reálgim-
náziumi irány), s az 1860-61-es évben 4 osztályossá bővítette. 1864-től az is-
kola tisztán algimnáziumként működött, mert a .reáliákat'' a különállóvá
tett polgári iskola vette át.

Ettől az esztendőtől tűnik fel a későbbi igazgató, Horváth János, akinek
neve nem ismert országosan, sőt helyi viszonylatokban is feledésbe merült,
de "a kinek sokoldalúsága, rátermettsége, törhetetlen akaratereje, legkivált-
képpen pedig páratlan munkaszeretete az intézet fejlődését biztosította, kü-
lönféie támadások ellen megvédte, jó hírnevét megalapította. 1864. évi ok-
tóber 22-én mutatta be magát a bizottságban, mely alkalommal értekezést
tartott a nevelésről, annak alapjáról, elveiről és tényezőiről, a tanárról mint
tanító ról és nevelőről s általában a nevelést érdeklő kérdésekről. Ertekezé-
se a benne foglalt eszmék szépségénél és életrevalóságánál fogva, nem kü-
lönben előadásuk kitűnősége következtében ritka tetszést aratott a bizott-
ságban, mely egyhangúlag elhatározta, hogy értekezését kinyomtatja, s a
tiszta jövedelmet a múzeum és hivatal szoba felszerelésére fordítja". (Ez a
székfoglaló jelen ismereteink szerint elkallódott.) (Bukovszky János: A Bé-
kés-Csabai Ag. Hitv. Ev. Algymnasium története - megjelent az 1995/96. évi
Ertesítőben. )

Horváth Jánost végül 1865. július 18-án választották igazgató-tanárnak,
mert átmenetileg Styasznyt bízták meg az igazgatói teendők ellátásával.

Harminc esztendőt áldozott életéből az iskolának. Nemcsak pedagó-
giai munkájával, hanem írásaival is szolgált. Iskolatörténete a "hőskor"
egyetlen hiteles dokumentuma. De az évtizedek felőrölték egészségét, hi-
szen ellenségeinek folyton bizonyítania kellett, hogy a városnak elengedhe-
tetlenül szüksége van az algimnáziumra.

Helyét Bukovszky János vette át, aki 1895-1916-ig igazgatta a gimnáziu-
mot. Az ő áldásos tevékenysége alatt vált az iskola főgimnáziummá, 1897-
ben. 1924-ig ezt a címet viselte, majd az 1924-25-ös tanévtől kezdődően fo-
kozatosan reálgimnáziummá fejlesztették. Az 1934. évi XI. tc. megjelenésé-
től kezdve a "gimnázium" elnevezéssel illették, egészen 1948-ig, az államo-
sításig. Ezalatt három igazgatója volt az iskolának: Dr. Rel! Lajos
(1916-1936), Pataki Sámuel (1936-1945), dr. Szeberényi Lajos (1945-1949).

Az evangélikus egyház 1993-ban kapta vissza a gimnáziumot, s azóta
próbál iskolánk talpra állni, hiszen ez az időszak legalább olyan válságos,
mint a kezdeti szakasz küzdelmes évei. De visszatérve az államosítás elötti
időkre, a gimnázium jó hírnek örvendett és tantestületében jelentős szemé-
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n Iyiségeket tudhatott. A tanári kar tagjai városszerte tekintélyes, jól képzett,
hozzáértő emberek voltak.

Mivel az iskola fokozatosan a reáltudományok irányába mozdult, a ter-
mészettudományok, kiemelten a fizika oktatása terén mutatkoztak szép
eredmények, melyek neves fizikatanároknak köszőnhetők. Kilczer Gyula,
Bayer Jenő és Hidasi Lajos nevét kell kiemelnem. Kilczer Gyula 1917-1933-
ig volt az iskola tanára. Nagy kísérletező, jó előadó hírében állott. Szertár-
fejlesztő munkája meghatározta a további fejlődést. " ... 1933-ban meghívja
a budapesti Evangélikus Gimnázium. Vállalja az állást. Budapesten későb-
bi rnunkássága alapján idősebb korában a Tudományos Minősítő Bizottság
vizsga nélkül a fizika tudományok kandidátusa - majd nagydoktori címével
tünteti ki." (A békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium 125 éve. Szerk.
Kruchió Gábor, Bcs., 1980,343. old.)

Kilczer megkezdett munkáját Bayer (1929-46) és Hidasi (1933-57) tel-
jesítették ki. Maguk készítettek kísérleti eszközöket. Hidasi Lajosról egyik
kollégájának a következő a véleménye:" ... mint matematikus és fizikus, a tu-
dományos kutatásoknak: éskisérleteknek szentelte szabadidejét. Az elektromos
rezgésekre egy kisérleti eszközsorozatot készített, melyek közül az Oktatásügyi
Minisztérium újitási bizottsága egyet már gyártásra is elfogadott. A kozelmúlt-
ban dolgozott ki egy ilyen egyszerű, új és nagy megtakaritást jelentő eljárást op-
tikai rácsok készítésére, amelyeket szintén felküldtek az újitási bizottságnak.
Ezért az újításért 1500,- Ft-os jutalomban részesült. A fizikai szertár és szakkör
keretében igen értékes vízhullámkeltő készüléket készítettek tanulái, útmutatá-
sa és irányítása alapján." (A békéscsabai R. F. Gimn. 125 éve, 344. old.)

A sort lehetne folytatni, de a cikk keretei határt szabnak ennek, s feltét-
lenül szót kívánok ejteni azokról a jeles diákokról is, akik az iskola padjaiból
kerültek ki. Következzék tehát egy felsorolás a teljesség igénye nélkül:

Kossuth-díjasok: Balázs Samu színrnűvész; Kiss István vegyész; Lipták
Pál festőművész, Mohácsy Mátyqs szőlőnernesítő; Tomor János olajmérnök
(az iskola tanára is 1934-42-ig). Irók: Dér Endre, Gyöngyösi János. Festőmű-
vészek: Csányi Béla, Ezüst György, Mazán László (az iskola tanára is 1925-49-
ig), Patai Mihály, Schéner Mihály. Továbbá: Fehér Dezső állatorvos, Garai At-
tila és Orosz János zongoraművész, Párkány Mihály vegyészmérnök, Pátkay
Róbert, a Londonban élő ny. lelkész, Sajben Miklás, a NASA mérnöke.

Az említettek országosan ismert nevek, mégsem rájuk hivatkozom
ezen írás befejezéseképpen, hanem egy az utolsó egyházi évben érettségi-
zett öregdiáknak az 50 éves érettségi találkozóján mondott szavaira, melyek
gyönyörű en összegzik azt az örökséget, amit akár megvalósítandó célunk-
nak is tekinthetünk újra rnűködő iskolánkban: " ... a tanári ka/Tói, a tanítási
módszerről ma is csak elismeréssel tudok szólni. Ennek köszönhetjük, hogy vit-
tük valamire, hogy az lett belőlünk, amik vagyunk. Ezt kizárolag az itt tanultak-
nak, a gimnázium szellemének, kemény és szigorú követelményrendszerének
köszönhetjük. Mindebből az emberségből, erkölcsből sokat vittünk magunkkal,
ez segített minket a további helytállásban." (Heti Délkelet V évf. 25. sz. 1998.
VI. 26., 20. o.)
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... a Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnáziumban

Iskolánk 1806-ban Sárszentlőrincen, Tolna megyében létesült Nagy Ist-
ván szuperintendes lelkész munkájának köszönhetően.

1853-ig sehol a trivialis volt 3 osztállyal, egy tanárral.
1853-57-ig anyagi okokból szünetelt az iskola, 1857 októberében 3 osz-

tállyal s 2 tanárral ismét megnyílt. 1870-ben Bonyhádra helyezték át.
1860-1895-ig mint algimnázium teljesen kifejlődött. 1895-ben kapott elő- g
ször államsegélyt, 1906-ban megnyílt az V osztály, 1908-ban új épületbe köl- ~
tözött s 1910-ben tartotta az első érettségit. A főgimnáziummá fejlesztés
Gyalog István áldozatos munkájának köszönhető. ~

Gyalog István, a sárszentlőrinci parasztgyerek az algimnáziumot szülő-
falujában kezdte, és Bonyhádon fejezte be. A felső osztályokat Sopronban
végezte, 1881-ben Budapesten szerezte a matematika-fizika szakos tanári
diplomát. 1883. szeptember l-jétől rendes tanár Bonyhádon. A fiatal tanár
hamarosan tiszteletet keltett, mert " ... abszolút igazságos volt: Gyalognak
sohasem voltak »liebling«-jei. Mindenkivel egyformán bánt, nyíltan, magya-
rosan, soha gorombán, de soha pajtáskodva. Neki volt a legnagyobb tekin-
télye tanáraink között, de félni nem féltünk tőle sohasem" - írja az algim-
náziumi éveit felidéző Teveli János. l}
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Hatévi tanári munka után Gyalog Istvánt igazgatónak választották; s a
hároméves ciklusokat kilencszer megújították. Az iskola történetében ő töl-
tötte be leghosszabb ideig ezt a megbízatást. A fáradhatatlan közéleti em-
bert mindenki tisztelte, mindenhol nagyra becsülték. Tagja volt a Megyei
Törvényhatósági Bizottságnak, Bonyhád nagy község képviselőtestületének,
a helyi Takarékpénztár igazgatóságának. Rendkívüli munkabírása az iskola
fejlesztésében nyilvánult meg leginkább.

1892-ben Gyalog István igazgató az országos helyzetkép felvázolásával
érzékeltette a bonyhádi evangélikus esperességi algimnázium életképessé-
gét, megerősödését. "Alig van az országban népesebb algimnázium, mint a
bonyhádi." Az algimnázium iránt fokozódó érdeklődés, a 150 fölé emelke-
dő tanulói létszám s a stabil és jól képzett tantestület, az államsegély bizton-
sága arra ösztönözte a fenntartókat, hogy továbblépjenek, s mielőbb létre
kell hozni egy nyolc évfolyamos főgimnáziumot. Az igazgató által megszer-
kesztett memorandumot huszonnégy tagú társadalmi küldöttség személye-
sen nyújtotta át Csáky Albin közoktatásügyi miniszternek 1892-ben.

A Bonyhádról elindított akció hatására azonban azonnal hasonló igény-
nyel lépett fel a gyönki református algimnázium és a megye két dinarniku-
san fejlődő települése, Szekszárd és Dunaföldvár.

A kezdeményezők csalódására 1896-ban Szekszárd indíthatta első fő-
gimnáziumi osztályát. Gyalog igazgató nem adta fel a harcot. A százéves jubi-
leumárakészülő iskola 1904-ben ismét akciót kezdett a főgimnázium létreho-
zására. Ugy képzelték, hogy az önerőből előteremtendő tőkéhez majd megfe-
lelő államsegélyt is kapnak, s a létrehozandó új épületben fokozatosan kifej-
lesztik a gimnázium felső tagozatát. Végre megvalósulhatott az óhajtott terv.

Határtalan lelkesedéssel üdvözölték az algimnázium századik születés-
napját 1906 szeptemberében az ünnepség résztvevői. Gyalog igazgató elbú-
csúzott az algimnáziumtól, amely "a maga egyszerű eszközeivel, a maga szűk
körében áldást terjesztett, különösen a kevésbé vagyonos osztályoknál sok tehet-
séget emelt ki alacsony sorbál". Majd bejelentette az új iskola fölépítését s a
felső tagozat kifejlesztését, az V. évfolyam indítását.

Még együtt volt az ünneplő közönség, mikor a tanári kar tagjai Gyalog
István igazgató elé járultak, hogy 25 éves tanári működése alkalmából sze-
retetükről és hálájukról biztosítsák. Az intézet 10 éves találkozóra egybe-
gyűlt volt növendékei a hála és szeretet jeléül egy 400 koronás, Gyalog Ist-
ván nevét viselő alapítványt létesítettek.

l' Másfél esztendő alatt elkészült a bonyhádi főgimnázium új otthona.
1908. október 12-én, az avatóünnepségen két emléktáblát helyeztek el a
földszinti folyosón, hogy megörökítsék a szervezők és a végrehajtók nevét.

Az 1909/1O-es tanévre kiteljesedett a nyolcosztályos főgimnázium. 1910
júniusában tartották meg az első érettségi vizsgát 23 végzős diáknak. Tüskés
Tibor szerint a bonyhádi gimnázium "falai közt toleráns, testvéries szellem,
a faji, felekezeti és nemzeti különbségeket elfogadó méltányos gondolkodás
uralkodik ... A gimnázium jó szellemére Gyalog István igazgató vigyáz."

Illyés Gyula - 1914-től 16-ig volt az intézmény tanulója. Igy emlékezik
az "ön;g" -ről. "A mi falunkból származott el valamikor ... Ezért kedvelt en-
gem? Ugy beszélgettünk, mint két aggodalmaskodó gazda, én voltam a tájéko-
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zottabb. Parasztszármazék volt, fél szóból is megértette gondjaimat. Megkértem,
hogy eresszen haza egy hétre; a szőlő nincs kitakarva. Behunyta könnyes sze-
mét, gondterhelten bólogatott, mintha a hon állapotáról vagy saját szőlőjéről
lett volna szó. "

Az első világháború idején, a katonai szolgálatot teljesítő tanárok tá-
vollétében a matematika-fizika szakos Gyalog igazgató történelmet is taní-
tott. Es nem is akárhogyan: " ... ősz szakálla-haja keretében izzó arcával, ra-
gyogó tekintetével úgy állt ott, mintha a segesvári ütközet után hatvan évig buj-
dokolva Petőfi jelent volna meg közöttünk, vénen, de régi tűzzel" - írja a vissza-
emlékező tanítvány a Kora tavasz című regényében.

Tíz évig nyugdíjaskodott. Gyalog István búcsúztatójában az egyházme-
gyei főesperes többek között a következőket mondta: " ... egy életre elkötelez-
te magát az egész egyházmegye számára: .. már ifjú korában is ragyogó csilla-
ga s ígérete volt az egyházmegyének, különösen az egyházmegye szeme fényének,
az egyházmegyei gimnáziumnak ... , a hazának egyik ígérete, büszkesége ... , a
gimnázium áldott emlékű igazgatója." -

Megtartó hagyományok

... a Deák téri Evangélikus
Gimnáziumban

Mi is a hagyomány? Értékes tudás, tapasztalatok sokasága, amelyet ér-
demes megtartani. Szülőkről gyermekekre száll. Minden nemzedék hozzá-
ad valamit, hogy tartalmasabb, jobb legyen életünk. A családban, kis közös-
ségben tanulható meg leginkább. Nem elsősorban kőnyvből, hanem a gya-
korlati életben, a tevékenység során tehetjük magunkévá. Megtartó, össze-
tartó erő, amelyet óvnunk, ápolnunk kell. A hagyományok továbbadása kö-
telességünk, szülőknek és nevelőknek egyaránt, és gondos tervezést, szere-
tetteljes odafigyelést igényel.

A pesti evangélikus oktatás - elemi, polgári, gimnázium - fellegvárá-
ban a tanítás és nevelés mesterei tanítottak: a polgári ban PéterJy Sándor; a
gimnáziumban: Tavassy Lajos, Mikola Sándor Bőhm Károly és a többiek. Ki-
váló tudósok, politikusok, művészek kerültek ki padjaiból: Petőfi Sándor, dr
Podmaniczky Frigyes, Falk Miksa, Herzl Tivadar, Kálmán Imre, Kandó Kál-
mán, Lukács György és mások.

" ... ha fiúgyermeket nevelűnk, csak tanult embert nevelünk, de ha nőt ne-
velünk, egész családot nevelűnk" - olvasható a Deák téri polgári iskola
1883/84-es értesítőjében. Az 1933-ban megindult leánygimnáziumban a leg-
korszerűbb ismereteket magasan képzett, kiváló tanárok tanították: művé-
szettörténetet dr. Láng Margit, éneket Kapi-Králik Jenő és Weltler Jenő, raj-
zot Glock Klára. A magyar nyelv és a hazafias érzés kimagasló ápolói voltak:
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Jeszenszky Ilona és Zelenka Margit, akik dr. Bánkúty igazgató úrral az 1937-es
kufsteini emléktábla-elhelyezés megszervezői voltak. Voltak tanulmányi ki-

J rándulások, színház- és hangverseny-látogatások, iskolai színházi előadások
dr. Bánkúty Dezső igazgató rendezésében, hangversenyek és jótékony célú
előadások, teadélutánok, működ tek egyesületek, cserkészcsapat, önképző-
körök pl. a SZEMBE, a Szép Magyarsággal Beszélők Egyesülete. A SZEM-
BE célja az volt, hogy tiszta magyar beszédre szoktasson. Több művészünk
első szárnypróbálgatásának színhelye volt az iskola - emlékezik vissza Sán-
dor Judit operaénekes.

Iskolai évkönyvekből, visszaemlékezésekből, rádió- és tévériportokból
képet alkothatunk, milyen volt a Deák téri leánygimnázium (Budapesti
Evangélikus Leánygimnázium). Termékeny volt, mert megvolt a harmónia
az élet és az életforma között, az iskola nevelési és oktatási céljai között.
Követendő számunkra, mert célul tűzte ki a nemzeti együvétartozás, a nem-
zeti tudat, a hazaszeretet érzésének kibontakoztatását, művelt, felelősség-
teljes, egymást segítő, toleráns keresztyén ember nevelését.

Sajnálhatjuk a régi iskola, az értékes műveltség pusztulását, de ha csak
sajnáljuk, akkor nem tudjuk, micsoda folyamattal állunk szemben. Ez a fo-
lyamat természetes és történelmi. Természetes, hogy magán viselte az élet-
nek a nyomait, amelyből fakadt. Az államosítás miatt 1952-ben megszűnt
gimnázium kötelez, de új utak keresésére is ösztönöz.

Napjainkban égetően sürgős feladat a múlt és a jelen közötti kapcsolat,
a kapcsok megkeresése, a történelmi önismeret kialakítása. Keressük azokat a
lehetőségeket, amelyekkel felkelthetjük diákjainkban a múlt iránti érdeklő-
dést. A gyermek kíváncsiságára építünk, aki tudni szeretné, ki Ő, honnan
jött, mik a gyökerei. Amit megismert a múltból, azzal saját magát gyarapít-
ja. S ha megismerte a múltját, felismeri, hogy az építi őt. E kutatómunka
nyomán olyan szellemi áramlat indul el, amely újabb és újabb lökést ad a
kutatói hajlam kialakulásához. Ebben a magára talált emberben megsok-
szorozódik az erő, tudásban gazdagabb, lélekben erősebb emberré válik.

Diákjaink nevelésében a hagyományok megismertetése és ápolása ki-
emelt feladatunk. Az évközben tartott megemlékezés ek: október 6., már-
cius 15., egyházi ünnepek: reformáció napja, karácsony, húsvét, mennybe-
menetel napja, pünkösd az emlékezés, a példaképnyújtás, a tiszteletadás, a
hála alkalmai.

A szép magyar beszéd ápolását szolgálja az iskolai vers- és prózamondó
verseny. Történelemórákon, az Evangélikus Országos Múzeum múzeumi
óráin ismerkedünk az iskolatönénenel. Beszélgetésre hívtunk volt diákokat:
Bencze Imréné Ruttkay-MikliánAgnest, Sólyom Evát, dr. Novobátzky Sándor-
né dr Nagy Paulát, és a Deák-napon versenyt rendeztünk, ki tud többet az
iskoláról. Diákjaink felkerestek volt diákokat, és riportokat készítettek,
amelyek az iskola faliújságán és a Deákélet című iskolaújságban jelentek
meg. (Nemegyszer a diákok nagymamái voltak ariportalanyok.)

A honismeretbe beletartozik hazánk megismerése. Iskolai tanulmányi
kirándulások során diákjaink sok szép helyre eljutnak, a végzős osztályok
pedig erdélyi körutat tesznek. Eddig három alkalommal került megrende-
zésre a Kis-Balaton természetvédelmi tábor, ahol egy szigetet építettek, de ju-
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tott idő a csónakos és biciklis felfedező utakra, a növény- és állatvilág meg- 1
figyelésére. Akik nyáron is szívesen járják az országot, azok második alka- 1
lommal gyalogos vándortáborba indulhattak. Otődik alkalommal került
megszervezésre hagyományőrző táborunk. Magyarország más-más tájegy-
ségét keressük fel, és szép falusi környezetben, jó levegőn töltünk el egy he-
tet: Drávaszög, Mezőföld, Kemenesalja. Ismerkedünk a környék földrajzi és
történelmi nevezetességeivel, és szakember segítségével egy-egy népi kis-
mesterség alapjait sajátítjuk el: szövés, fafaragás, fazekasság, bőrözés,
gyöngyfűzés, nemezelés, kosárfonás, szalmafonás, batikolás. Egy alkalom-
mal a magunk készítette kemencében égettük ki agyagedényeinket. Felkelt-
jük diákjainkban az érdeklődést a környezet komplex megismerésére, amely
kiterjed az anyagi, a szellemi és társadalmi kultúrára, lehetőség nyílik a ma-
gyar nyelv és irodalommal való kapcsolat elmélyítésére.

Az a gyermek, aki szereti és ápolja a múltat, az felnőtt korában is óvja
környezetét, gyarapítja azt. Aki gyermekként ápolja a magyar múltat, az fel-
nőttként is szorosan kötődik a magyar műveltséghez, Aki IGENT mond a
múlt értékes hagyományaira, az a jövőt építi. Ezt az örökséget meg kell őriz-
ni és tovább kell adni!

Zomboryné ll. Rozália
a Deák téri Ev. Gimnázium történelem-hittan tanára

... a Budapesti Evangélikus
Gimnázium (Fasor)-ban

Beszéld el a múltat, megismerem a jövőt

Együtt a templom és az iskola:
Iskolánk története Pesten 1795-től a mai Deák téren kezdődött, jóval

az 1823. évi gimnáziummá válás előtt. Az első pesti evangélikus templom-
épület és iskola alapítása úgy összefonódott, ahogyan arról Reményik Sán-
dor "Templom és iskola" című versében írt.

A templomépítést a magyar, anémet és a szlovák evangélikus gyüleke-
zet együtt kezdte el katolikus segítséggel. Az iskolafenntartásban később a
református és a zsidó felekezet is segített. Templom és iskola nyitott kapuk-
kal várt minden felekezetet árvízkatasztrófakor és a történelem viharaiban
egyaránt úgy, ahogyan azt egyházunk 1999. évi országos találkozója CÍméül
és alapgondolatául elfogadta.

Hálásak vagyunk azoknak a jótevőinknek, akiknek a nyitott kapuk rnö-
götti épületek és a bennük született eszmék nagyságát köszönhetjük, büsz-
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kék azokra a neves és ismeretlen diákjainkra, akik legalább egy évet isko-
lánkban töltöttek és népünk, egyházunk lelki, szellemi és anyagi gyarapodá-
sához hozzájárultak. Hálásak vagyunk legelsősorban Istennek azért, amit
másokért tehettünk és amit jósága által nekünk juttatott. Isten után hálával
tartozunk annak a sok-sok, ebben a cikkben néven meg nem nevezett ada-
kozónak, diáknak, aki munkájával, élete példájával kialakította, éltette a
"genius locit".

II. József 1781-ben megjelent türelmi rendelete teremtett lehetőséget
Pesten templomépítésre és iskolaalapításra. A jelenlegi Evangélikus Mú-
zeum helyisége adott otthont imatermünknek és az első pesti evangélikus is-
kolának 1795-től. Ebből a kis közösségből fejlődött ki iskolánk jogelődje.
Idejárt Petőfi Sándor az 1833-34. tanévben.

A templom építéséhez szükséges telket és engedélyeket hg. Koburg Jo-
siás katonai kormányzó közbenjárására kapta meg egyházunk, majd 1799-
ben a templom alapkövét is lerakták. Az esztergomi prímás Batthyány kardi-
nális, Podmaniczky Mária Anna evangélikus bárónő és özv. Grafné nagy ado-
mánya mellett országos közadakozás tette lehetővé a templom felszentelésé-
vei együtt járó iskolabővítést. Ekkor, 1823-ban, a humanista osztály megszer-
vezésével került sor gimnáziumunk megalapítására. Alapítónk és első tanter-
vünk kidolgozója dr Schedius Lajos volt. Tantervében célként jelölte a neve-
lés képzéssel szembeni elsődlegességét, illetve a me mória túlterhelésének el-
kerülését. Mozgásteret és lehetőséget biztosított a tanárok módszertani sza-
badsága számára. Ezek az elvek ma is a pedagógiai gondolkodás középpont-
jában állnak. Első igazgatónk Kanya Pál, az evangélikus elemi iskola vezető-
je lett. Wenckheim-Rosenfeld bárónő és Bogsch Erzsébet özv. Krausné példa-
adása alapján szervezett adakozás tette lehetővé lányosztályok indítását. A
bővítés kezdeményezői kiskorú gyermekeknél a koedukált oktatás mellett
szálltak síkra, máig ható modern pedagógiai szemlélettel.

Liedemann János Sámuel, Pecz Sámuel, valamint Mária Dorothea, Jó-
zsef nádor harmadik felesége hű támaszunk ~91t anyagi gyarapodásunkban
és lelki fejlődésünkben egyaránt. D/: Hittrich Odön 1923-ban az iskola alapí-
tásának 100. évfordulóján írt évkönyve szerint egyházunk következő jelesei
játszottak kulcsszerepet gimnáziumunk arculatának formálásában: Lang
Mihály, Schedius Lajos, Willerding 1. Lajos, Hoffmann Péter, Kalchbrenner 1.
János, br. Kochmeister Frigyes, Liedemann János Sámuel, Molnár János, Pod-
maniczky Károly, Fábry Pál, Győry Vilmos, dr. Székács József, Schwartner Már-
ton, Fuszek Teodor, gr. Beleznay-Podmaniczky Mária, g/: Teleki-Róth Johanna,
Doleschall Sándor Ede, Schranz János, özv. Haberem Jonathánné, Horváth
Sándot; Simonyi Agoston és családja, Kéler Terézia, dr. Taubner Károly.

Első lelkészeink: Kollár János tót, Lang Mihály német és dr. Székács Jó-
zsef magyar lelkész. Első tanáraink: Wagner István, Melczer Lajos, Balasso-
vics Lajos, Kanya Pál, Dimer E., Taubner Károly, Hoffmann Péter, Fabry Pál,
TavassyLajos, Horváth Zsigmond, Clair Ignác voltak.

1864-ben a Sütő utcába történő átköltözés elötti utolsó nagy jelentőségű
intézkedésként Zay Károly akkori egyetemes felügyelőnk kezdeményezésére
Török Pál református lelkésszel együtt indította el a Protestáns egyházi és is-
kolai lapot. A két jeles személyiséget Kossuth Lajos kérte fel a lap indítására.
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A Sütő utcai korszak:
Benedek Lajos táborszernagy és Görgey István, egyházunk Syndikus fő-

jegyzője, dr. Székács József 1861-ben kieszközölte a bővítéshez szükséges te-
lek átadásának engedélyezését. DI: Tavassy Lajos tanárunk 1849-61 közti
száműzetése alatt is tovább dolgozott a protestáns nevelési nézetek pedagó-
giai koncepcióvá szervezésén. Vele együtt dr. Székács József és dr. Hunfalvy
Pál erősítette meg saját kutatói, írói és nevelői példájával a nemzeti értéke-
ink és múltunk iránti különleges szeretetre, valamint tiszteletre nevelés esz-
méjét gimnáziumunkban.

Parázs viták kísérték az új épület terveinek véglegesítését. Fabiny Teofil
közfelügyelőnk terelte a Hild és Gerster épületterveiről kibontakozott vitát
békés mederbe. Végü11864. szeptember lS-én Lang Mihály főesperes és Fa-
biny Teofil főfelügyelő adta át az épületet Batizfalvy István igazgatónak és a
diákságnak. Ennek az iskolának sem volt tornaterme, így Clair Ignác, Napó-
leon egykori gárdatiszt je, a magyar tornasport megalapítója, továbbra is a
Szentkirályi utcában szervezte a tanulóifjúság rendszeres testedzését, meg-
előzve az iskolákat érintő tantervi kötelezettséget. Természetrajzi szertár hí-
ján Domer József és Karl János saját gyűjteményük segítségével mutathatták
be a látható világot Pestalozzi szellemében.

A magyar nyelv ápolását és fejlesztését első önképzőkörünk Vezekényi
Horváth Zsigmond vezetésével valósította meg. Az iskola dalárdáját Elischer
József alapította meg.
A Fasor építői és szervezői:

Dr. Góbi Imre igazgató úr kezdte meg a harcot egy új, nagyobb épüle-
tért. Glosius Dániel és felesége, Artner Sarolta által hagyományozott összeg
alapozta meg a fasori telekvásárlást és építkezést. Dr. Mágocsy-Dietz Sándor
elnökletével, dr. Szigethy Lajos jegyzősége mellett Kéler Napóleon és Czigler
Győző rk. műegyetemi tanár vállalt oroszlánrészt a szervezői munkából. DI:
Zsigmondy Jenő és dr. Bókay Arpád presbiterek javaslatára a Fasorban is
együtt épült a templom és az iskola.

Pecz Samu tervei alapján a gimnázium 1904. szeptember 26-ra, a temp-
lom 1905. október 8-ra készült el. Templomunk oltárképét Benczúr Gyula
festette, első lelkésze Kaczián János lett. Az ünnepélyen Góbi Imre igazga-
tó a főgimnáziumi hagyományok alapján az általános humánműveltség el-
sőbbségéről beszélt az utilitárius szempontokkal szemben. Góbi Imre publi-
kációiban Pestalozzi pedagógiai munkásságának tiszteletéről tett tanúbi-
zonyságot, ezért beszéde inkább a köznapi haszonelvűség, mint a közjót
erősítő utilitarista filozófia ellen szólhatott.

Külön említést érdemel Glück Frigyes és Glück Erős János görög exed-
rát ábrázoló falfestménye, mely a napórával ma is udvarunk dísze.
A Fasor mint a magyar humán és természettudományos
képzés meghatározó intézménye:

A Fasor világhírűvé válásának spirituális kormányzója D. Raffay Sándor
püspök volt. Az iskola fejlesztésében különleges szerepet vállaltak a követ-
kező közoktatási miniszterek: br. Eötvös József, gr. Csáky Albin, Berzeviczy
Albert, gr.Apponyi Albert, gr. Klebelsberg Kunó.

46



nyes oktatást. Ezeket a törekvéseket már a versenyeken és pályázatokon el-
ért szép sikerek is igazolják. Intézményünkben minden gyermek számára
kötelező a hitoktatás az életkor hoz igazodva. Az óvodában egységesen
evangélikus, az iskolában felekezeti megoszlásban tartjuk a hittanórákat.
Hétfőnként áhítattal kezdjük a hetet, közös imával kezdjük és zárjuk a taní-
tási napokat. Rendszeresek a tanári és tanulói csendesnapok, nagy gondot
fordítunk az egyházi és állami, valamint iskolai ünnepélyek méltó és szfnvo-
nalas megrendezésére. Két alkalommal - 1993-ban és 1998-ban - szervez-
tünk országos pedagógiai konferenciát, pedagógusaink rendszeresen részt
vesznek az országos rendezvényeken.

.De akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a sasok,
futna k, és nem lankadnak meg,
járnak, és nem fáradnak el. "

Ézs 40,31

Amikor 1992 nyarán készülődtünk az iskola újraindítására, ezt az igét
választottuk munkánk vezérfonalául. Az elmúlt években sokszor és sokféle-
képpen kaptunk erőt és bátorítást, vigasztalást és hitet az ige soraiból felénk
áradó kegyelemből.

Sokan álltak mellettünk ebben a kemény, embert próbáló munkában,
és hálásak vagyunk minden segítségért. A hála és köszönet azonban legfő-
képp az Uré, akinek áldó kezét, szeretetét, hihetetlen csodáit, áldását nap
mint nap érezhetjük, és aki erősíti - az ige szavai szerint is - bennünk a hi-
tet, az erőt, a kitartást a további munkához.

Jancsó Kálmánné
igazgató

... a Nyíregyházi Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnáziumban

Az 1806-ban alapított iskolánk
a fokozatos fejlesztés eredménye-
ként evangélikus ffigimnázium lett.
1888-tól érettségi vizsgát tehettek
azok a diákok, akik a nyolc gimná-
ziumi osztályt sikeresen befejezték.
Az elmúlt 111 év alatt számos kivá-
lóság, tehetséges diák került ki az
intézet falai közül, akik később mint
tudósok, mérnökök, írók-kőltők,

művészek, kutatók, sportolók stb.
váltak ismertté.

A Nyíregyházi Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnázium sok-sok
tehetséges öregdiákja és neves taná-
rai közül most a kévétkezőket mu-
tatjuk be a korábban megjelent év-
könyvek, iskolatörténettel foglalko-
zó források, tanulmányok, újságcik-
kek segítségével:
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DR. VIETÓRISZ JÓZSEF
(Nyíregyháza, 1868. április 27.-Nyíregyháza, 1954. december 6.)

Nyíregyházán született, középiskoláit Nyíregyházán és Rozsnyón, egye-
temi tanulmányait Budapesten végezte. Latin-görög szakos tanár lett, s kö-
zel negyven évig működött tanárként, majd igazgatóként egykori iskolájá-
ban, az evangélikus főgimnáziumban.

A tanítás mellett igen termékeny költő is volt. A helyi lapok hasábjain
leggyakrabban az ő versei szerepeltek, hazafias ünnepélyeken, egyleti össze-
jöveteleken az ő költernényeit szavalták, Eljutottak írásai a fővárosi lapokba
is, főként a Vasárnapi Ujság, A Hét, az Uj idők és a Budapesti Szemle hasáb-
jain láttak napvilágot versei. Több verses kötete is megjelent, Senki Pál című
költői elbeszélésével 1924-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia
Nádasdy-díját. 1937-ben a Kisfaludy Társaság is tagjai közé választotta.

Vietórisz József igen tevékenyen vett részt Nyíregyháza közéletében és
a kulturális életben, különösen a Bessenyei Kör munkájában. Munkájának
értékes részét alkotják műfordításai is. Főként Vergilius műveinek átülteté-
séveI szerzett maradandó érdemeket. Nevezetes fordítása az evangélikus
szlovákság nagy énekeskönyvének, az ún. Tranosciusnak az átültetése.

Fiatal tanárként Krúdy Gyulát is tanította, aki már az érettségi után egy
évvel igen elismerő kritikát írt volt tanárának akkor megjelent első köteté-
ről.

Családi házát lebontották, a Kelet Áruház épült a helyén. Sírja az Észa-
ki temetőben, írói hagyatékának egy része a Megyei Levéltárban található.

Tanári, igazgatói, írói tevékenységét a gimnázium falán elhelyezett em-
léktábla hirdeti.

* * *

GÁDORBÉLA
(Nyíregyháza, 1906. május 22.-Budapest, 1961. január 23.)

Ifjúsága Nyíregyházához kötötte, 1915-ben a Kossuth Gimnázium di-
ákja lett. Nyolc éven át egyik legkiválóbb növendéke volt a nagy múltú pa-
tinás iskolának. Az évkönyvek tanúsága szerint minden osztályban jutalmat
kapott .Jciváló előmeneteléért és példás magatartásáért". Hetedikes és
nyolcadikos korában is ő nyerte meg az ódapályázatot, s ő kapta a Bessenyei
nevét viselő önképzőkör külön jutalmát is.

Sokoldalúságára jellemző, hogy mint amatőr színjátszó és szavaló meg-
különböztetett hírnévnek örvendett a városban, ráadásul még a gimnázium
atlétikai csapatának tagjaként is dicsőséget szerzett iskolájának.

A sikeres ifjúkor után, jó két évtizeden át alig hallatott magáról, szür-
ke tisztviselőként élte napjait. Irói pályája a második világháború után bon-
takozott ki igazán. A Ludas Matyi című humoros, szatirikus lap munkatár-
sa, majd főszerkesztője lett. Humoreszkjei, konferansziéi a kabaré és a saj-
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tó közkedvelt, népszerű alakjává tették. Nagyon gyakran szerepelt a rádió-
ban is. Az említetteken kívül írt még vígjátékokat, forgatókönyveket, bábda-
rabokat is.

Vígjátékait sikerrel játszották, legmaradandóbb művének a Néhány el-
ső szerelem története című novellagyűjteménye tekinthető.

Emlékét, írói tevékenységét az iskola falán elhelyezett emléktábla hir-
deti.

* * *

SZILÁGYI LÁSZLÓ

1924-ben született Gégényben gazdálkodó család sarjaként. A szülők
reformátusok lévén, vallásuk több évszázados morál is értékrendjének kötel-
mei szerint nevelték, az emberi egyenesség, becsületesség, hazafiság, dolgos
élet és a felebaráti szeretet elvei alapján. Ezekkel az intelmekkel érkezett
1936-ban gimnáziumunk falai közé, ahol a lelkében el ültetett mag kicsírá-
zott és fölnövekedett a gimnázium tanári karának segítő kezei alatt. A há-
ború miatt 1945 decemberében tehetett érettségi vizsgát.

A háború utáni világot egyszerű emberként élte meg, részese a hétköz-
napi létnek ... Aztán megbolydult körülötte a világ. Az 1956-os forradalom és
szabadságharc idején lépett a történelem színpadára, s Nyíregyháza népe
osztott rá véresen komoly történelmi szerepet: Szabolcs-Szatmár megye For-
radalmi Bizottságának elnöke lett. Nyolc és fél nap állt rendelkezésére, hogy
emberszeretetéről, felelősségtudatáról, vezetőkészségéről bizonyságot te-
gyen. Minden cselekedetével azt szolgálta, hogy szűkebb hazánk társadalma
jóvátehetetlen káosz következményei nélkül élje meg a forradalmat. Tettei
között sehol egy történelmi bűn, sehol egy végzetes politikai baklövés ...

A forradalom ellenségei kötél általi halálra ítélték. 1958. május 6-án, a
bitófa alá közeledve, a Szózatot szavalta. Szilágyi László ember volt, aki éle-
tének egy pillanatában találkozott a történelemmel, kezet fogott vele, paro-
lát adott a kihívásra és a történelemmel kötött alkuját a protestáns hitének
kötelmei szerint élete árán is megtartotta.

Forrás: Határszél, 1989. IX. 29. és X. 06. száma, Takács Péter cikkei

* ::: *

BALCZÓ ANDRÁS

1938-ban született, édesapja evangélikus lelkész volt Nyíregyházán. Kö-
zépiskolás korában lett a sport, a futás, lovaglás szerelmese. Uszni a bujtosi
tavon tanult meg. 1956-ban érettségizett. Nem tanulhatott tovább, Csepelen
műszerész szakmát szerzett. Közben kiváló öttusázóvá edzette magát. Elvé-
gezte a Testnevelési Főiskola vívó szakát. A világversenyeken elismerést
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szerzett mind a maga, mind a magyar sport számára. Nevéhez öt csapat- és
öt egyéni világbajnoki, két csapat- és egy egyéni olimpiai bajnoki CÍm fűző-
dik. Sportpályafutása végén egy ideig még a sportág napszámosa volt - eb-
ben az időben készítette róla az ugyancsak nyíregyházi származású Kósa Fe-
renc a Küldetés című, megrázó, lélekszorító filmjét -, majd a családjának élt,
s az országot járta, járja élménybeszámolóival, személyisége varázsával mély
hatást gyakorolva kortársra és fiatalra egyaránt. Felesége, Császár Mónika -
ugyancsak sportoló, tornász volt -14 gyermekkel ajándékozta meg áldott há-
zasságukat. Jelenleg országgyűlési képviselőként a haza dolgait intézi.

:~* *

PORUBSZKY PÁL
(1855. Rozsnyó-1913. Nyíregyháza)

1887-ben került a nyíregyházi evangélikus főgimnáziumba. Hamar a
város közéleti személyisége lett: 1892-ben ő indította meg a hetenként je-
lentkező Nyíregyházi Hírlapot; versei, novellái sorra jelentek meg a nyíregy-
házi lapokban. Diákjait szeretettel tanította és támogatta őket, mint az ifjú
Krúdy Gyulát, aki szintén e gimnázium tanulója volt. Krúdy meleg szavak-
kal emlékezett meg róla későbbi műveiben. Való igaz, hogy Krúdy irodalmi
talentumát Porubszky Pál fedezte fel, s irányította a nehezen kezélhető ifjú
figyelmét az írásra. 25 éves tanári jubileuma alkalmából a Koronában ebé-
det adtak a tiszteletére, s a polgármester köszöntötte őt. Ilyen megbecsülés
vajon ér-e mai, 25 éve a pályán működő pedagógust?

* * *

BELOHORSZKYFERENC
(Újvidék, 1905-Nyíregyháza, 1991)

A Bessenyei György-kutatás ma már igazi klasszikusa. 1930-ban került
a városba, s lett az evangélikus főgimnázium magyar-német szakos tanára.
Ugyanebben az évben belépett a Bessenyei Körbe. Bessenyeiről írta dokto-
ri disszertációját, s egy egész sor tanulmányt írt a felvilágosult költő életé-
ről, alkotásairól. Fontos szerepe volt abban, hogy Bessenyei hamvait 1940-
ben Bakonszegről Nyíregyházára hozták. 1944-ben a gimnázium igazgatója
lett. A háború után "jobboldali" nézeteiért meghurcolták. 1987-ben az újjá-
alakult Bessenyei Társaság tiszteletbeli tagjává választották.

A rendszerváltást megélve, teljes közmegbecsülésben halt meg. Ma-
gánkönyvtárát az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumnak adományozta,
ahol emléktáblát is állítottak a tiszteletére.
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... az Orosházi Evangélikus
Gimnáziumban

Orosháza történetében az ágostai hitvallású evangélikus egyház életé-
nek alakulása nem csak egybeesett a település alakulásával, hanem hosszú
időn keresztül egy is maradt. Az egyház és a község egymást támogatta, s
nehéz lenne eldönteni, mikor melyik tett nagyobb szolgálatot a másiknak. A
tanítás már a betelepülés évében (1744) megindult, Dénes Sándor tanító
folytatta Zombán félbeszakadt tevékenységét.

Az Evangélikus Egyházközség égisze alatt kialakuló és működő nép is-
kolai rendszer célkitűzése volt az oktatás színvonalának emelése. A tanítók
sorában nem volt ritka a kiemelkedő egyéniségű, hivatását szerető, azt ma-
gas fokon művelő evangélikus tanító. Akadtak közöttük olyanok is, akiket a
jobbítani akarás arra ösztönzött, hogy új tankönyveket írjanak, megrefor-
málják a tantervet, egyházi énekeket gyűjtsenek csokorba az iskolásoknak.

Orosházán csaknem száz éven át az alapfokú oktatást szinte egyedül az
evangélikus egyház által létrehozott és fenntartott iskolák végezték. De még
az 1900-as évek elején is a gyermekek több mint fele evangélikus elemi is-
kolában sajátította el az alapismereteket.

Az Orosházi Evangélikus Egyházközséget 1935-től foglalkoztatta gim-
názium alapításának gondolata. Fürst Ervin lelkész felvetését D. Raffai Sán-
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dor püspök támogatta, s 1937. július 27-én a zsúfolásig megtelt templomban
kimondták az Orosházi Evangélikus Gimnázium alapítását. Kezdetben a ta-
nulók Szarvason tehettek csak érettségi vizsgát, majd 1944. április 13-án
megszületett a rég óhajtott döntés: az Orosházi Evangélikus Gimnázium
megkapta az érettségiztetés jogát.

1946-ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete alapján általá-
nos iskola szerveződőtt a népjskolákból a gimnázium érintésével. Az iskola
neve: Orosházi Evangélikus Altalános Iskola. A szülők a gimnázium előké-
szítőjének gondolták, ezért sok gyermeket írattak be. Az iskola igen jelen-
tős mértékben járult hozzá a gyermekek továbbtanulásához, de a változé-
kony politikai helyzet nem adott időt a kifejlődésre, hisz 1948-ban megtör-
tént az államosítás. Júniusban az Orosházi Evangélikus Gimnáziumban ki-
állították az utolsó 31 érettségi bizonyítványt.

Hosszú szünet következett ezután, majd 1992-ben új fény gyúlt az egy-
ház életében, szeptemberben egyházi tagozatos első osztályok indultak az
evangélikus egyház segítségével a 2. sz. iskolában. Egyházi ingatlanaiért cse-
rébe ez az épület lett az egyházközség "kárpótlása". (Ezen a telken állt az
evangélikus gimnázium épülete.)

Ekkor lett az iskola igazgatója az orosházi evangélikus gyülekezethez
gyökereiben is kötődő Jantos Istvánné sz. Keresztes Ilona. 1996. augusztus 31.
felejthetetlen nap az orosházi evangélikusok és az iskola nevelői, tanulói
életében, de evangélikus egyházunk életében is. Az 1992 óta egyházi tago-
zatos iskolaként műkődő intézmény felszentelésére e napon került sor. Az
első öt évfolyam gyermekei ekkor már mind egyházi osztályba járnak. Az is-
kola nev~ is megváltozott - felvette az államosítás előttit -, Orosházi Evan-
gélikus Altalános Iskola. A tagozat jelmondata ettől kezdve már az iskoláé:
"A bölcsesség kezdete az Urnak félelme" (Péld 9,10)

Az 1998. év különös jelentőségű, újabb mérföldkő. Megható, hogy éppen
ötven éwel az államosítás után kerülhetett sor a gimnázium újraindulásának
ünnepére. A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Orosházi Evangélikus
Egyházközség jóyáhagyásával és támogatásával hatosztályos gimnáziumi osz-
tály indulhatott. Igy a gyermekek az intézmény falain belül folytathatják tanul-
mányaikat első osztály tóI az érettségi vizsga letételéig. A korszerű, példaérté-
kű oktatás és nevelés mellett az intézmény minden pedagógusának, lelkészé-
nek feladata a hitben és segítőkészségben elkötelezett, szeretetben megnyilvá-
nuló, a vallás és erkölcs egységéri keresztül kibontakozó személyiség formálá-
sa. A Biblia szellemében, a keresztyén tanítások szerint, a régi orosházi evan-
gélikus gimnáziumi hagyományokhoz híven, azt ápolva és gazdagítva, nevelni
tovább Isten segítségével a ránk bízott gyermekeket. Az egykoron itt végzett
jelességek példáját szeretnénk eléjük állítani. Azokat, akik a mai napig büsz-
kén vallják, hogy az Orosházi Evangélikus Gimnáziumban végeztek.

"Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon,
mégha megöregszik, akkor sem tér el attól" (Péld 22,6)
Az 1999/2000. tanévet 17 osztállyal kezdjük. Ebből 15 az általános isko-

lai, kettő a hatosztályos gimnázium első két évfolyama.
Köszönjük Istennek a lehetőséget, hogy egyházi iskolában szolgálha-

tunk, nevelhetjük a gyermekeket hitünk, hitük szerint, az O dicsőségére.

54 Nagy Sándorné
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... a Soproni Berzsenyi Dániel
Evangélikus Gimnázium

(Líceum)-ban

,,/ttlobogott
a Deák-kúti Vármegye zászlaja
egykor,
Szelleme mostan is int:
'Ifjú, szeresd a hazát!'''

(Id. dr. Prőhle Károly)

A Líceum Sopron legrégibb középiskolája, amely 1557-től evangélikus
intézményként működött, de előtte plébániai iskolaként már létezett.

Az elmúlt évszázadok alatt két száműzetés (1584-1606-ig és 1671-
1681-ig), valamint az államosított időszak (1948-1991-ig) kivételével az
Evangélikus Egyház tanintézménye. Előbb az evangélikus város (l681-ig),
majd a soproni evangélikus gyülekezet (l853-ig), azután a Dunántúli Evangé-
likus Egyházkerület (l948-ig), most pedig a Magyarországi Evangélikus Egy-
ház a fenntartó.
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Ismereteink szerint országosan elsők vagyunk a következőkben: itt ala-
kult meg az első diákönképzőkör, a ma is működő Magyar Társaság 1790-
ben; az 1827-es Deákkúti Vármegye, a diákönkormányzatok elődje, ami most
a deákkúti ballagásokban él tovább, illetve a Líceumi Ifjúsági Diákszövetség
(a Diákönkormányzat) is a Yármegyét tekinti jogelődjének. Nálunk jött lét-
re elsőként szervezett formában öregdiákokat tömörítő szervezet, a Liceu-
mi Diákszövetség, 1918-ban. A negyedik elsőségünk új keletű: 1994-tőlléte-
zik - a négyosztályos ném et nemzetiségi képzést követve - a nyolcosztályos
német nemzetiségi gimnázium, másodmagával az országban.

A Líceum hagyományos neve a főiskolai jellegre utal, innen vált ki 1858-
ban az Evangélikus Tanítóképző (1957-ben megszüntették) és az Evangéli-
kus Teológiai Akadémia (Hittudományi Egyetem) 1892-ben, amely jelenleg
Budapesten működik.

A Líceum a soproni evangélikus kozoktatási rendszer része. Rajtunk kívül
a Hunyadi János Evangélikus Altalános Iskola és az Eötvös József Evangé-
likus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola alkotja a rendszert. Sze-
retnénk kiteljesíteni óvodával a nevelési együttest a közeljövőben, a távo-
labbi jövőben pedig egy felsőoktatási intézménnyel. Egyelőre Mária Do-
rottya Evangélikus Szabadegyetem néven félévenként mintegy 5 előadásból
álló sorozatot szervezünk különböző felsőoktatási intézményben tanítók -
elsősorban evangélikus oktatók - meghívásával, ez évben már a harmadik
évfolyammal.

Az 1999/2000-es, 443. tanévben négyosztályos magyar (évfolyamonként
1-2 osztály) és német nemzetiségi gimnázium (évfolyamonként 6-10 fő, illet-
ve a 9. évfolyamon egy teljes nemzetiségi osztály), nyolcosztályos magyar (év-
folyamonként, 1-2 osztály; a legidősebbek 12. évfolyamosok; VIlI. osztály)
és német nemzetiségi gimnázium (évfolyamon ként 6-14 fő; a legidősebbek
10. évfolyamosok; VI. osztály) működik a nappali tagozaton. A levelező tago-
zaton négy- és hároméves képzés keretében szerezhetnek érettségi bizonyítványt
a csak általános iskolát, illetve a szakmunkásképzőt végzett diákok. Ezeken
kívül nulladik évfolyamos osztályunk is van.

Az 1999/2000-es tanévben a nappali tagozaton 637 fő, a levelező tago-
zaton 178 fő tanul.

A legszélesebb választékot próbáljuk diákjainknak nyújtani a nyelvek
(német, angol, latin, francia, finn, ógörög, orosz), a szaktárgyi és művészeti
fakultációk és a sport terén (torna, atlétika, kosárlabda, vívás stb.) is. Min-
den diákunk tanul informatikát, a nyolcosztályos gimnazisták szalon- és nép-
táncot is.

A Líceum 1992-től újra évenként ad ki évkönyveket, megjelentettünk
önállgan 4 könyvet és további 3-at támogattunk. Az iskola diáklapján (Nyu-
gati Orszem, 1938-as indulású) kívül kiadjuk a Dunántúli Harangszó cimű
havi folyóiratot, jelenleg 900 példányban; évente falinaptárt bocsátunk ki, és
karácsonyi hangkazettát is megjelentettünk 2000 példányban.

Az iskolaépületet (1658-tól a jelenlegi helyen) 1991 után kívűl-belül
felújítottuk. Központi fűtést kapott, azután először beépítettük a pincét
(alagsor), négy éve a padlástér beépítése folyik, amelynek részeként a disz-
termet 1998. szeptember 15-én avattuk fel. 1999 szeptemberében befejeződik
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a terem burkolása, a színpad kialakítása és a szükséges technikai eszközök
beszerelése. Igy a terem színházteremként fog működni, ahol nagyképer-
nyős (2,5x3,75 m) vetítés is tartható.

Két számítógépes terműnk van, a géppark 50 fölötti, mindegyik inter-
netcsatlakozássai, felében Pentium 2-es gépekkel. Az épületben kiépített
számítógépes hálózat működik (pl. 20 gép azonnal áttelepíthető szükség
esetén a fizikaterembe, a nyár folyamán vásárolt kísérIeti eszközök egy ré-
sze ugyanis csatlakoztatható a számítógépekhez.)

Várhatóan a 2000. év tavaszán kezdjük a tornaterem-ráépítést. Ajelen-
legi fölé még egy termet építünk, természetesen öltözőkkel. Kialakítunk egy
liftes lépcsőházat is. Az épület ugyanis ötszintes, és a liftre további halasz-
tást nem kapunk, s nem is nagyon nélkülözhető. Reményeink szerint a két
tornaterem fölött sikerül kialakítani egy földrajzi szaktantermet, szertárt és
tanári szobát, egy kisplanetáriumot és egy csillagvizsgálót is. Tervezzük a Li-
ceumi Nagykönyvtár (40 000 kötet, több tucat ősnyomtatvánnyal és magyar-
országi ritkasággal) és az ún. Ifjúsági Könyvtár (kb. 16000 kötet), valamint a
jelenleg a soproni Evangélikus Gyülekezet őrizetében található könyvtárrészünk
(kb. 8000 kötet) "egyesítését" egy új könyvtárblokkban. A könyvtár fölött lesz
lehetőség kápolna kialakítására is!

Testvéri és iskolakapcsolatokat ápolunk elsősorban a magyarországi
evangélikus középiskolákkal, talán legszorosabban az Aszódi Gimnázium-
mal, a pannonhalmi Bencés Gimnáziummal, a Pápai Református Kollé-
giummal és 4-5, német nyelvterületen lévő külföldi gimnáziummal (Auszt-
ria, Németország, Olaszország, Lengyelország). Kiegészítésképpen a határ
túloldalán levő osztrák falvak iskolái közül néhánnyal rendszeres tanár- és
diákcserét folytatunk, onnan is jönnek tanítványok hozzánk. ,

A fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyházon és a Magyar Alla-
mon kívül jelentősebb támogatóink a diákok szülei, az evangélikus gyüleke-
zetek (elsősorban Eszaknyugat-Dunántúlon), magánszemélyek és a Her-
mann-Niermann Alapitvány (Düsseldorf), valamint több soproni gazdálko-
dó szervezet.

A továbbiakban arról szólunk, hogy kiket nevelt és mely élő hagyomá-
nyok szellemében az ősi protestáns iskola.

A Sopron szellemiségét máig meghatározó polgármester, Lackner Kris-
táJaz első száműzetés (kezdete 1584) előtt minden bizonnyal az iskola diák-
ja volt. Az 1631-ben bekövetkezett haláláig nemcsak a város, hanem az is-
kola szervező támogatója is. N

Wittnyédy István a XVII. század második évtizedében volt diákunk. O
már az 1637-38-as pozsonyi országgyűlésen az "evangélikus rendek" egyik
vezetője, további 33 éven át harcol egyházáért és ,;mnak iskolaügyéért.
Ugyanakkor Zrínyi Miklós híve és haláláig ügyvédje. O indítványozta a ma-
gyar gimnázium létrehozását; ez a jelenlegi helyen 1658-ban valósult meg.
Az eredeti (1557-es) latin iskolát és a magyar gimnáziumot 1681-ben olvasz-
tották egybe a jelenlegi helyen.

Licista volt az 1760-as évek elején Rát(h) Mátyás, az első magyar nyelvű
újság szerkesztő-kiadója, a későbbi györi lelkész, az öregtemplom építője.

"Serkenj fel magyar ifjúság, írn nemzeti nyelved veszni siet...". Baróti
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Szabó Dávid sorai is hatottak azokra a fiatalokra, "kik haldoklott nyelvünk-
nek új életre való hozásában munkálkodtak". Az egykori tanítványok közül
az 1790-ben alapított soproni Magyar Társaság első tagjainak nevét kell
megjegyeznünk: Kis János, Németh László, Halasy Mihály, Hrabovszky Ist- I

ván és Potyondy László. Majd fél évelteltéveI csatlakozott hozzájuk Ajkay
Pál, Lakatos János és a többiek. Nekik köszönhető - többek között - az el-
ső magyar nyelvű színielőadás Sopronban. Erről lelkes hangon számolt be
1792 tavaszán a Magyar Hírmondó. Ehhez a munkához nagyszerű pedagó-
gus is kellett; a diákok a jénai egyetemről jött, szorgalmas, nagy tudású, ki-
váló professzort, Raits Pétert választották meg tanárelnöknek.

A soproni Magyar Társaságban felolvasott legelső dolgozatok köny-
vekből készített kivonatok voltak még. Maguk a munkák, a társaság hősko-
rának az emlékei, az első érdemkönyvükbe kerültek. A jegyzőkönyvi címek-
ből is sejthetjük, hogy mit is írtak a társaság első két évtizedének tagjai dol-
gozataikban: "A magánosság-e vagy a társaságos élet hasznosabb-e az ifjú-
ságra nézve?"; vagy: "Milyen állapotban van most a Soproni Magyar Társa- 2
ság?"; "Mi haszna vagyon abból valakinek, ha a Társaságba lépik?" Ezek a
címek már eredeti munkákra vallanak. e

A Magyar Társaság írásra ösztönző műhely is volt. Abban a korban, r
amikor az iskola még nem tanította a magyar nyelvű fogalmazást, ez a kör
kedvet ébresztett az írogatásra, hiszen a tagok egy része a társaságban tanult v
meg szöveg et szerkeszteni, fogalmazni. a

A nagyobb terjedelmű értekezésekre pályázatokat hirdettek, jutalmaz- z
va a legjobb munkákat. Ebben is ápoljuk a hagyományt, hiszen a Nemes
Magyar Társaság ma is működik iskolánkban. v

A felvilágosodás korának e diáktársasága Kis János püspök nevével for- n
rott szorosan össze. A kor legkiválóbb tanítványa a költőzseni, a későbbi g
névadó, Berzsenyi Dániel, akinek emléktáblája a falon, szelleme az iskolai
életben maradandó. Iskolánk diákja volt Döbrentei Gábor, akit evangélikus tl
lelkész apja 1801-ben a grammatikai osztályba íratott be. A fiú a Magyar St
Társaság könyvtárosa, titkára lett; ö lett később a Tudományos Akadémia
első titoknoka (főtitkára). lá

A XIX. század elejének jeles soproni diákja volt Vajda Péter költő, ta-
nár, a tudományos ismeretterjesztés úttörője. A reformkorban tanult itt té
Balassa János, a későbbi orvosprofesszor. Az ő osztálytársa volt Ihász Dá-
niel, a későbbi honvéd ezredes, Kossuthnak haláláig hű kísérője és Lumni-
ezer Sándor, utóbb neves orvosprofesszor. Iskolatársuk volt ezekben az ne
években Székács Józse! is, a későbbi evangélikus püspök, az "ország papja", ke
a Petőfi és a Kisfaludy Társaság tagja, valamint Schediusz Lajos, a pesti
egyetem esztétika professzora. Mindketten támogatói voltak Mária Do- te
rottya nádorné terveinek. ds

Itt tanultak Petőfi barátai: Pákh Albert és Sass István. De ez az intéz-
mény nyitott volt a nemzetiségek számára is. A XIX. század utolsó harma- ke
dában az iskolában tanuló szlovák diákok közül utóbb kiemelkedett Bencur ba
Márton (írói nevén: Martin Kukucin) és Makoviczky Dusán, aki később Lev m
Tolsztoj háziorvosa lett. A század végén Gombocz Zoltánt és Gombocz End- gy
rét - a későbbi tudósokat - nevelte ez az iskola. ta
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A XX. században mind az első és második világháború áldozatai, mind
a túlélők között találhatunk kiváló tanítványokat. Pl. Zsirai Miklás nyelvész,
Berecz Dezső színikritikus, itt említjük a 30-as évek miniszterelnökét, Göm-
bös Gyulát, valamint Kapi Béla és Káldy Zoltán püspököket. Jány (Hautzin-
ger) Gusztáv vezérezredes a 2. Doni Hadtest parancsnoka, akit 1947-ben
igazságtalanul kivégeztek, gimnáziumi tanulmányait (első három évben:
1894-1897) a Líceumban kezdte, mint lébényi születésű és lakhelyű kisdiák.
Apja vendéglős volt, a család evangélikus. Még nem szóltunk az élő tanítvá-
nyok soráról. Közülük most csak három személyt emelek ki név szerint;
Prőhle Károly ny. teológiai professzor szintén licista volt. Hegedűs András,
az 1950-es évek elejének miniszterelnöke is itt érettségizett. Várszegi
Asztrik r. k. püspök, pannonhalmi főapát pedig az államosított időszakban
volt iskolánk diákja. A sor azonban nagyon hosszan folytatható lenne.

Egy szakterületről, a fizikárát külön is szólunk.
Kizárólag századunknál maradva, a Líceum tanítványa volt többek kö-

zött Renner János, Rátz László, Mikola Sándor és Vermes Miklás is.
Ezen négy tanár életútja azonos: a Líceumba jártak, elvégezték az

egyetemet, majd testvériskolánkba, a Fasori Evangélikus Gimnáziumba ke-
rültek tanítani (Vermes kivételével igazgatni).

Ismeretes tény az, hogy a magyar gimnáziumok a XX. században olyan
világraszóló tehetségeket bocsátottak ki, akik beleszóltak a magyar kultúra,
a nemzetközi tudomány és a világtörténelem alakulásába. A Fasori Gimná-
zium ezen iskolák egyik legjobbja (talán legjobbja) volt.

A négy tanár készítette el és modernizál ta a hazai matematika-tanter-
vet és vezette be a kísérleti fizika oktatását a mai formában. Olyan tanítvá-
nyok kerültek ki iskolájukból, akik ismertté, illetve elismertté tették a ma-
gyar fizikát. Eredményeikre az egész tudományos világ tisztelettel tekint.

Szólnunk kell még arról, hogy iskolánk az elmúlt évtizedekben a hazai
tehetségkutatás, illetve tehetséggondozás fellegvára lett az alábbi fizikaver-
senyek szervezésével.

Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny (a középisko-
lák 9. és 10. évfolyamos tanulói számára), melyen 2000 tanuló indul.

Vermes Miklós Emlékverseny, amelyen a szomszédos országok, "a tör-
ténelmi Magyarország" tanulói is indulnak.

Fényes Imre Olimpiai Válogató Fizikaverseny.
A Líceum kiváló tanítványairól nemcsak versenyeket neveztek el, ha-

nem az ELFT (Eötvös Loránd Fizikai Társulat) által kitűzött kitüntetése-
ket, illetve díjakat is.

A fenti felsorolás csak a legnevezetesebb diákjainkra terjedt ki, ott sem
teljes azonban. Nem említettük a tanárokat, pedig közülük is sokan megér-
demelnék azt.

S szólunk még a nemet nemzetiségi oktatásról. Ahogy a bemutatkozás
kezdetén írtuk, erős volt a magyar szellem a ném et Sopronban élő iskolá-
ban; a diákok egy része "vidéki" magyar, más része soproni és környéki né-
met, és elég nagy számban szlovákok is jártak ide. Ma a város döntően ma-
gyar lakosságú, de él Magyarországon német kisebbség és van igény iskoláz-
tatására. A környéken az alsó fokú nemzetiségi iskolák száma több mint tíz,
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de nemzetiségi középiskola egyedül csak a Líceum. A német nemzetiségi
csoportjaink vonzzák az ország távolabbi részén élő németek gyermekeit, de
a valamilyen okból németül anyanyelvi szinten beszélő magyarokat is. Ez
utóbbi csoportba húsznál több "Nyugaton" élő tanítvány is beletartozik. Az
országos versenyeken német nemzetiségi nyelvből is ott vannak tanítvá-
nyaink a döntőben a 10-14 éves korosztályban is és az OKTV-n (Országos
Középiskolai Tanulmányi Verseny) is. A nemzetiségi oktatásban a heti óra-
szám felében németül, felében magyarul tanítunk; németül a német nyelv és
irodalmat, a történelmet, a földrajzot, az éneket, a matematika és fizika kö-
züllegalább az egyiket, a felső tagozaton (9-12. évf.) a hittant, s van, ahol a
testnevelést is.

A nemzetiségi képzés következtében tanítványai nk már be-bekerül nek
a tőlünk nyugatra fekvő országok egyetemeire is.

Először 1Y34-ben kapott a Líceum diákotthont, a mai Hunyadi János
Evangélikus Altalános Iskolát. Az ottani régi szárny Hetvényi Lajos vallás-
tanár kezdeményezésére főképpen az öregdiákok fillérjeiből készült. Má-
sodszor 1993. december 2-án hangozhatott el - most Szebik Imre püspök úr
szájából- a diákotthont és a benne kialakított kápolnát áldá és Isten segítségét
kérő ima. A volt határőrlaktanyáért cserében egyházunk lemondott a régi
teológusotthonról (most nevelőotthon), amelyen még ma is ott van a ková-
csoltvas Luther-rózsa.

A Líceum az evangélikus és a soproni iskolarendszer legrégibb intézménye,
hagyományait őrzi, minden igyekezetével az Egyház iskolája. Jelzi ezt az is,
hogy jelenleg az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tíznél több volt ta-
nítványunk tanul, de a győri katolikus papneveldében nem sokkal keveseb-
ben, közülük ketten Rómában, a pápai Gergely Egyetemen.

A hagyományőrzés mellett szerkezetében megújulva, szellemében fel-
frissülve és az épületet is jelentősen megnövelve és modernizálva készül át-
lépni az ősi intézmény Krisztus születésének 2000. évfordulóját.

Ha Isten akarja, élünk, ha engedi, dolgozunk. Az Ur tenyerén hordoz
bennünket, elhalmoz núnden joval. Ezt érzékelik tanítványaink, az ő szüleik,
a város (amely a Líceumot a közvélernény-kutatás alapján a város legjobb
iskolájának tartja) és talán a most felálló Egyházkerület távolabbi részein
élők is.

Reméljük, sikerült a bemutatkozás, sikerült megismertetni magunkat
azokkal, akik között élünk és dolgozunk; egyháztagjainkkal, jelenlegi és le-
endő tanítványainkkal.

s
t

Dr. Lampérth Gyula
(Nagy Márton és Sámson Klára
gondolatainak felhasználásával)
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... A Soproni Eötvös József
Evangélikus Gimnáziumban

és Egészségügyi Szakközépiskolában

Iskolánk a már korábban létező soproni evangélikus iskolahálózat ré-
sze. A városban 1557-től létezik protestáns szellemű oktatás. A soproni
evangélikus gyülekezet iskolája a templom mellett már nem tudta befogad-
ni a tanulókat, így új iskola építését határozták el.

Az 1932-ben megnyílt evangélikus elemi iskola léte jelképesnek is te-
kinthető. A soproni gyülekezet a gazdasági világválság közepén épített isko-
lát, ezzel a tettel is kifejezésre juttatta, hogy a jövőnek építkezik, hiszen
gyermekeket akar nevelni.

A városban felsőfokú evangélikus képzés is folyt (Evangélikus Tanító-
képző, Teológiai Intézet).

A Deák tér másik végén álló Evangélikus Tanítóképző háborús sérülé-
se után, iskolánk épületébe költözött át a gyakorló iskolájával együtt, pon-
tosabban a szomszédos Teológia épületét is használták, amelyből iskolánk
1948-asállamosítását követően 1951-ben a Teológiát Budapestre helyezték.
1946-ban a német nemzetiségű hittestvéreink száműzése után az evangéli-
kus gyerekek száma is radikálisan (feltehetően kevesebb mint a felére)
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csökkent, az addigi három iskola "feleslegessé" is vált. A középfokú tanító-
képzés 1957-ben megszűnt, utána a Teológia épületében rnűködött tovább
az akkor már általános iskola, iskolánk épületében pedig aMartos Flóra
Gimnázium. Az egészségügyi képzés 1971-ben indult, a gimnázium hosz-
szabb ideig szüneteit, de 1992-től ismét vannak gimnáziumi osztályok is.

Az Evangélikus Egyház 1996. július l-jével kapta vissza iskoláját. Azon-
nal hozzáfogtunk az iskola továbbfejlesztéséhez. Beindult a tíz hónapos fel-
nőtt szakápolói képzés, lépéseket tettünk a 14-18 éves korosztály ún. "világ-
banki" képzési profiljának beindítására. Az 1997-98-as tanévben megkez-
dődött a felsőfokú ápo ló szakképzés HID programja. Az 1998-99. tanévtől
felmenő rendszerben bevezetésre került a "világbanki" modellt követő hu-
mán szakmacsoportos oktatás.

Az iskola ugyan a 60-as években állami gimnáziumként működött, de
szellemiségében, oktató-nevelő tevékenységében mindenképp igyekezett
megőrizni és továbbvinni egyfajta magasabb rendű erkölcsi hagyományt, a
hitbéli értékek megőrzését is. Ennek biztosítékai voltak olyan kiváló tanár-
személyiségek, mint pl. dr Friedrich Károlyné vagy dr: Balogh Lászlóné.

A tanítványok közül pedig ha nem is világhírű tudósok, de mindmáig
ismert vagy elismert emberek kerültek ki, akik az évek során tevékenysé-
gükkel nemzetünket, az emberiséget szolgálták és szolgálják. Dr. Bqusz Má-
ria szemorvos, dt: Nikolics Mária kutató gyógyszerész, dr. Petkovits Agnes ku-
tatóorvos és mások.

Az 1971-ben bekövetkezett változás (szakirányú oktatás) alapvetően
szemléleti változást nem eredményezett. Az oktatás jellege természetesen
változott, törekvéseink a szemlélet és erkölcsiség vonatkozásában határo-
zottabbá és céltudatosabbá váltak. Minden törekvésünk arra irányult és irá-
nyul ma is, hogy tudatosítsuk fiataljainkban a felelősségtudatot, a beteg em-
berek iránti toleranciát, segítőkészséget. Ebben a törekvésünkben messze-
menően szem előtt tartjuk a korábbi evangélikus szemléletet és hagyomá-
nyokat, hiszen a vallás és istenhit is a legmélyebb humánumot állítja közép-
pontba. E törekvésünkben igen nagy segítséget nyújtanak az evangélikus
lelkészek, nem csak az iskolánkban tanítók, hanem az egyház egyéb képvi-
selői is.

A tanórán, illetve iskolán kívüli elfoglaltságok és rendezvények is e
szellemiség elmélyítését szolgálják (áhítatok, csendesnapok, kirándulások,
ünnepélyek, megemlékezések, versenyek), a különböző egészségügyi intéz-
ményekben végzett gyakorlati és karitatív tevékenységek.

Talán nem szerénytelenség, ha az iskolánkban folyó munkát, illetve an-
nak eredményességét úgy értékeljük, hogy erőfeszítéseink nem hiábavalók,
tanulóink a kórházakban és más egészségügyi intézményekben hasznos, ér-
tékes, az evangélikus hitbéli értékeket a gyakorlati életben is megvalósító
tevékenységet folytatnak.
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Johann Sebastian Bach halálára
(1750-2000)

1750. július 28-án Lipcsében elhunytJohann Sebastian Bach, olyan élet-
művet hátrahagyva, amely zenei sokféleségben, kompozíciós kvalitásban, az
esztétikai kifejezés terül etén és a teológiai igazságok megfogalmazásának
erejét illetően példa nélkül álló.
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A lipcsei Tamás templom

E megállapítás igazsága in túllendülve azonban, fontos, hogy megért-
sük, a mű nem szemlélhető elkülönítve mechanikusan, csupán elvont zenei
anyagként. Tehetség, mesterségbeli tudás, tradíció és hit csak organikus tel-
jességként értelmezhető. E bensőséges egység lényegéhez akkor jutunk kö-
zelebb, ha megértjük, hogy Bach életének legfőbb törekvése az egyházzene
volt, melynek alfája és ómegája számára a lutheránus korál. A kerálhoz va-
ló érzelmi vonzódás átélése nélkül érthetetlen marad Bach zenéjének leg-
rejtettebb és egyben legdrágább kincse, Jézus Krisztus jelenléte.

Példa nélkül álló, igaz lutheránus művészet az övé. Ezért szellemi tel-
jesítménye számomra egyenrangú Luther teológiájával.

Nem fúga, kánon, prelúdium - zenei konstrukció -létrehozása a célja,
hanem szüntelenül és félreérthetetlenül vallani a Mindenség Uráról.

S ki ne érezte volna meg közülünk ezt a közelséget a gyülekezettel
együtt énekelve az "Erős vár a mi Istenünk", a "Szívem szerint kivánom utol-
só órámat" vagy a "Ki dolgát csak Istenre hagyja" kezdetű koráljainkat.
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A Jézus Krisztushoz vezető utat Bach számára a lutheri tanításhoz va-
ló tántoríthatatlan ragaszkodás - mely egyéni felismerésévé vált - nyitotta
meg. Ez az az évszázadokon átívelő érzelmi tudás, ami közös bennünk és
Johann Sebastian Bachban is, és ez az, ami hallhatóvá teszi számunkra,
hogy a hangokba foglalt bachi életmű "egy helyben lüktet, mintha Isten szív-
verését hallanánk".

Kamp Salamon
a Lutheránia karnagya

Luther 450 éves Kis Kátéjának
magyar fordítása

A "tanulni és tanítani" elve vezette Luther Mártont a Kis Káté megírá-
sában. "Istenre kérlek azért mindnyájatokat, kedves uraim és testvéreim,
akik gyülekezeti lelkészek és igehirdetők vagytok, töltsétek be hivatástokat
teljes szívvel, könyörüljetek a gondotokra bízott népen, és segítsetek ne-
künk a népet, különösen a fiatalságot, megtanítani a kátéra" - írja az 1529-
ben megjelent káté előszavában.

A káté a keresztyén tanítás elemeire oktató, kérdés-felelet formájában
megírt könyvecske. Heltai Gáspár 1553-as megfogalmazása szerint: "A katekiz-
mus nem egyéb, hanem a gyermekeknek ... való keresztyeni tanításoknak módja,
melyben szép rövideden a keresztyéni tudománnak egész sommája eleikbe adat-
tatik:"Luther Márton, középkori előzmények alapján, a Kis Káté anyagába fel-
vette a Tízparancsolatot, Hiszekegyet és Miatyánkot, amelyeket a keresztség-
ről és az úrvacsoráról szóló tanítással egészített ki. Fontosnak tartotta, hogy a
lelkészek mindig ugyanazon szöveggel és formában tanítsák a káté egyes ré-
szeit: " Válassz hát magadnak olyan formát, amilyet akarsz, de amellett maradj
megmindvégig. Ha pedig tudós és értelmes emberek előtt beszélsz, akkor ám mu-
tasdmeg tudományodat, cifrázd és forgasd a kátérészeket olyan mesterien, ahogy
csak tudod. De a fiatalságnál maradj meg egy bizonyos állandó forma és mód
mellett." Ilyen szabadon választott formában, Luther szellemében születtek
meg az első magyar nyelvű evangélikus kátéink, tanításaink: Dévai Mátyásé
(1538 körül), Gálszécsi Istváné (1538), Bencédi Székely Istváné (1538). A 16.
század nehéz történelmi viszonyai között a káté tanulása különösen fontos
volt, ahogy Batizi András írja 1550-ből ismert kátéjának előszavában: "Szükség
peniglenefféle könyvecskéknek lenni, jelesen ez mostani időkben ... , mert igen jól
látjuk,hogy az pogán törökök naponkéd rajtunk vadnak, országunkat dúlják, ra-
bolják, ésazt sem tudjuk, mely órában el kell futnonk ... Szükség efféle könyveket
velünk viselnünk, ésaz keresztyénségnek első fundamentomit jól megtanulnunk,
hogymég az pogánok között is az igaz hitben megmaradhassunk, és az Istent
segétségülhihassuk; hogy minket el ne hagyjon sem fogságunkban, sem nyomorú-
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ságunkban. " A hazai összeállítású tanítások után végül Luther kátéja is elérke-
zett a magyarokhoz: 450 éve, 1550-ben Kolozsvárott megjelent a Kis Káté első
magyar fordítása. Heltai Gáspár (151O?-1574?, ebben az időben kolozsvári
evangélikus lelkész és nyomdász) fordítása lényegében híven követi Luther
szövegét. Példaként lássuk a Miatyánkhoz kapcsolódó egyik kérdést:

"Kérdés:
Mit kell a mindennapi kenyéren érteni?
Felelet:
Mindent, valami a mi életünkre szükséges: ételt, italt, ruházatot, örök-

séget, barmot, pénzt, marhát, jámbor házastársot, jó fiakat, leányokat, jó
családot, jó időt, békességet, egészséget, tisztességet, jó barátot, jó szomszé-
dot és mindent, valami életünkre és megmaradásunkra szükséges."

A ma már csak egyetlen példányból ismert könyvecske népszerűségét
növe Ihette tetszetős kiállítása is: Jacobus Lucius Transylvanus, a Witten-
bergben is működő kiadó hat fametszete az egyszerű emberek számára is
érthető módon illusztrálta a káté fő részeit. 1553-ban Heltai külön a felnőt-
teknek és külön a gyermekeknek is elkészítette a Kis Káté bővített, illetve
rövidített kiadását. Ez utóbbiban, a címlap hátlapján a következő, mai gyer-
mekek számára is megszívlelhető intés olvasható:

A gyermeköknek való intés
Tü kisded gyermecskék jól meggondoljátok,

Hogy noha e világnál kicsidek vattok,
Deazért az Uristen szeret tüteket,

Es a szent angyalok őrzik mindenteket,
Miképpen a Szentírás sok helyen vallja,

Sőt Krisztus Urunk is szabadon kiáltja.
Ezért tü mindnyájan nagy hálaadással,

Dicsírettel és szűbeli szolgálattal
Tartoztok az Atya örök Uristennek,

A Krisztus Jézusnak és a Szentléleknek.
Miképpen kelljen kedig ezt mívelnetek,

E könyvecskéből nyilván megérthetitek,
Csakhogy szeressétek és megtanuljátok,

Es szűvetekbe szinetIen forgassátok.

H. Hubert Gabriella
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Kevés olyan emberrel találkozunk századunk történelmében, akinek a
neve annyiféle ember lelkének húrjait rezdíti meg, mint Albert Schweitzer.

la Mert kiváló teológus, filozófus, orvos, zeneművész és misszionárius volt. Is-
ten huszadik századi küldötte, aki felismerve a világ visszásságait, küzdött az
életért, az élet megmentéséért, emberségesebbé tételéért. Tette ezt az őser-
dőszéli szolgálatával ugyanúgy, mint később az atomháború veszélyének fel-
ismerésekor közzétett három kiáltványával.

Schweitzer meghallotta a hívó szót azon a pünkösdi reggelen egyete-
mista korában és a Bartholdi szobrász által alkotott emlékmű fekete bőrű
mellékalakján keresztül is. Teológiai és filozófiai tanulmányait követően,
egy ideig teológiai tanári szolgálata mellett, 1905 őszétől 30 évesen kezdte
el orvosi tanulmányait, hogy annak elvégzése után a párizsi evangélikusok
missziós telepére, Lambarénébe menjen gyógyítani. Azért oda, mert ott volt
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talán a legrosszabb az őslakosság egészségi helyzete. Az ismert trópusi be-
tegségek mellett a fehérek által behurcoIt ragályos betegségek (fekete him-
lő, szifilisz) is sok áldozatot követeltek.

Nagy tervének megvalósításához segítőtárs is adatott mellé. 1912-ben
feleségül vette Helena Breslaui, egy strasbourgi történész leányát, aki nem-
csak megértette férjét, hanem mindenben támogatta, hűséges segítőtársa
lett, a legnehezebb helyzetekben is kitartott mell ette.

1913 februárjában megvédte disszertációját, melyet Jézus magatartásá-
nak pszichoterápiai kutatásairól készített. Orvosi diplomát szerzett. Márci-
usban már Gabonba hajózott feleségével, és elkezdte a kórház építését az
Ogowe folyó partján. Rettenetesen nehéz körülmények között indult orvo-
si szolgálata. Sok betegnek csak a fájdalmát, szenvedését tudta egyelőre csil-
lapítani. Később egy korábban tyúkólnak használt épületet rendezett be
műtőnek, meszelés, fertőtlenítés után. Egy régi priccs volt az első műtőasz-
tala, gyertyák, majd később petróleumlámpa a világítás. Felesége volt az el-
ső asszisztens, sőt az első műtősnő Lambarénében. Később aztán újabb ba-
rakkok épültek a betegek elhelyezésére. Az építkezés munkájában
Schweitzer saját kezűleg is részt vett.

A gyógyítás mellett később lehetősége nyílt a prédikálásra is. Ez azért
volt számára fontos, mert eleinte a misszionáriusok vezetői, ismert liberális
teológiai nézetei miatt, nem engedték, hogy prédikáljon, de később munkál-
kodásával, magatartásával megnyerte a bizalmukat. Erről az időszakról
Schweitzer így írt: "minthogy semmiképpen sem akartam őket megzavarni te-
ológiai nézeteimmel, hamarosan eloszlott az irántam való bizalmatlanságuk és
együtt örültünk annak, hogy egyek vagyunk a kegyességben, a Krisztus iránti en-
gedelmességben és az egyszerű keresztyeni cselekedet akarásában. Megérkezé-
sem után néhány hánappal megkértek, hogy prédikáljak." Igy ettől kezdve
prédikálhatott is, ami ott azért jelentett számára rendkívüli örömet, mert
olyanoknak hirdethette az igét, akik azt addig sohasem hallották.

Diakóniai szolgálatához tartozott a zene is. Kis orgonájának hangja es-
ténként gyakran hallatszott a kórház barakkjai között. 1927 és 1932 között
koncerteket adott Európában. Ezeknek a bevételét a lambarénéi kórház
fenntartására és fejlesztésére fordította. Hasonló koncertekre még később
is sor került. Tudományos munkáinak kiadásából származó bevételeit is
mind a kórház céljaira fordította.

Munkáját több európai egyetem díszdoktori ,CÍmmel ismerte el. Sőt
1953 októberében Nobel-békedíjjal tüntették ki. Elete végéig szolgál. Ki-
lencvenedik születésnapján, 1965. január 14-én az akkori szocialista álla-
mok is köszöntötték. Szeptember 15-én halt meg Lambarénében. Ott is te-
mették el dolgozószobája ablaka alatt felesége sírjába.

Istennek olyan gyermeke volt ő, aki tisztelte Mennyei Atyja minden te-
remtményét, öröme az volt, hogy a hitről, a szeretetről nemcsak prédikált,
hanem tette, cselekedte is azt, sőt egész élete a diakónia szolgálata volt.

125 évvel ezelőtt született a felső-elzászi Kaysersbergben.
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Gondolatok három jubileumi dátum körül

Nagyon egyszerű lenne néhány általános és jól ismert - rajongó vagy bí-
ráló - gondolattal emlékezni az Evangélikus Hittudományi Egyetemet eb-
ben az évben érintő jubileumokra. Ennek elkerülése végett az egyszerű
megemlékezés műfaját választottam. Nem szeretnék kiemelni személyeket
és ügyeket, hanem csak elgondolkodni azon, hogy épületeken és személye-
ken keresztül merre vezetett Isten útja az elmúlt 70, 25 és 10 évben.

Ha az intézményelhelyezésének, vándorlásának és az ott dolgozó sze-
mélyek sorsának útját szeretnénk áttekinteni, sokkal nagyobb terjedelem-
re lenne szükségünk. De három időpont - 1929. október: soproni Deák té-
ri épület alapkőletétele, 1974. szeptember a budapest-zuglói régi épület
birtokbavétele és 1989 ősze: az új épület átadása - elegendő ok arra, hogy
hálaadásunk kifejezésre jusson. Ez a három dátum már önmagában is azt
mutatja, hogy bármennyire is szeretünk helyzeteket és eseményeket végle-
ges megoldásnak gondolni, nincs ez a kezünkben. még ilyen rövid távon
sem. Az azonban nem kétséges, hogy mindegyik időpontban voltak elhívot-
tak, akik álmodtak, terveztek és megvalósítottak. Jó eszközök voltak Isten
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kezében. Ha néha nagyon mélyre is került a lelkészképzés helyzete, minő-
sége és lehetősége, ezek az évtizedek azt tanítják számunkra, hogy mégis
volt mindig kiút, folytatás vagy éppen új kezdés. Támogató világi hatalmak
idején éppúgy voltak nehéz események és kísértések, mint az ellenséges ér-
zületű diktatúra évtizedei alatt. Akik az épületek felállításáért küzdöttek,
mindig azt a fontos célt látták maguk előtt, hogy mivel a teológia tudomá-
nyos művelése és a lelkésznevelés szoros kapcsolódása az evangélikusság
jövőj ének egyik legfontosabb záloga, ezért minden erőt érdemes összpon-
tosítani. '

Századunk történetében egyre jobban kirajzolódó kisebbségi helyze-
tünk számára mindig kiemelten fontos volt a teológiai és szolgálati élet mi-
nősége. Ezt az örökséget nem szabad elveszítenünk ma sem. Tudós lelki-
pásztori életek nélkül hihetetlen gyorsan szürkül egyházi életünk. Korszerű
retorikai és kommunikációs színvonal alatt lehetetlen megszólítani és meg-
tartani az új nemzedékeket az egyházban. Emlékezésünk közben töprenge-
nünk lehetne azon, hogy a Sopron-Üllői út-Zugló helyszínek milyen hatás-
sal voltak e század evangélikuslelkész-típusának alakulására. Hogy egy-egy
neves teológiai professzor, otthonigazgató vagy előadó lelkész milyen szere-
pet játszott a maga idejében, azt valójában csak a hallgatók és a későbbi
munkaadó gyülekezetek tudják megmondani. De egyik jubileumi dátum
sem adott könnyű és egyszerű jövőt az akkori felelősök elé, mert nehézsé-
gekkel és kísértésekkel tarkított utak következtek. Mégis kialakulhattak
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teológiaitanár-dinasztiák ez alatt az idő alatt is, a lelkészdinasztiák szaporo-
dása pedig azt tanúsítja, hogya sok nyugtalanság és bizonytalanság mellett
is nemzedékről nemzedékre szállt a teológia művelése és a lelkészi hivatás
választása.

Hetven éve Sopronban a teológiai fakultás virágkorát átélő nemzedék
minden bizonnyal egy kiteljesedő és létszámában is erősödő jövőt látott ma-
ga előtt. Az impozáns és nyugodt ívű épület önmagában is stabilitást és te-
kintélyt hirdetett. A külső megjelenés mellett a tartalom ról is elmondható
az, hogy abban az időben európai szintet elérő munkát folytatott a tanári
kar. A klasszikus és alapos felkészültségű professzori gárda lelkesen kon-
centrált a tudomány és hit kapcsolódásában arra, hogy minden szempontból
igényes munkát végezzen. A hazaszeretet, a teológia tisztelete és a szemé-
lyes Krisztus-követés hármas értékrendszere járta át ennek a korszaknak
minden eseményét.

Az alapkő elhelyezése 70 évvel ezelőtt szimbolikus an azt is kifejezte,
hogy mérföldkőnél állt akkor az evangélikusság hazánkban. Az evangélikus
öntudat egészséges megerősödése és az ökumenikus mozgás század eleji ra-
gyogó időszaka után egy minden emberi képességet és lelket megpróbáló,
nehéz világkrízis előtt mégis reménységgel és nagy tervekkel néztek eleink
a jövőbe. Méltó módon és tisztelettel szabad erre az időszakra és szereplői-
re gondolnunk ma. Abban az épületben az akkori professzorok áldozatos,
sokszor küzdelmes helytállásával maradt csak fenn tudományos szinten és
hitelesen az evangélikus teológia Magyarországon. Akik akkor kezdték meg
a tanulmányaikat, valószínűleg álmukban sem gondoltak egy olyan bonyo-
lult jövőre, mint amilyen a szolgálatuk ideje lett. Az "épület és lélek" olyan
tudást és érzést helyezett ebbe a generációba, hogya legsötétebb történel-
mi időszakban is küzdeni, szolgálni és átörökíteni voltak képesek. Apáink
nemzedéke indult az egy év alatt elkészült épületből, és az alma ma ter fizi-
kai értelemben vett elvesztését sohasem tudták érzelmileg elfogadni. Kö-
tődtek a klasszikus ívű oszlopokhoz, a híres lépcsőfeljáróhoz, az auditó-
riumhoz, és ezen túl különösen is a szép fekvésű város nyugalmához és hű-
ségéhez. Ne felejtsük könnyen sem őket, sem az újulást adó falakat, teret és
lelkületet.

1974 őszének költözését már mint teológiai hallgató éltem meg. Az Ül-
lői út egyetemi és otthoni hangulatot nélkülöző szükségmegoldásából hatal-
mas előrelépésnek tűnt az új, zuglói épület. A szeretetotthonból átalakított
és egy új utcai résszel kibővített épületről fel sem tűnt akkor, hogy mennyi-
re üzenet nélküli is valójában. Pedig minden egyforma, a folyosók itt-ott sö-
tétek, az ablaksorok monoton világa biztosan fárasztó hatást válthatott ki.
De öröm volt a beköltözés puszta ténye, mert ez már jövőt hirdetett önma-
gában is. Igaz, ekkor. összesen csak 40 beiratkozott hallgató volt, de a bent-
lakó fiúk számára kényelmes elhelyezést jelentett ez a megoldás. Az pedig
talán már a kényelem túlzása volt, hogy mindössze egy emeletet kellett jár-
ni a lépcsőkön ahhoz, hogy a kollégiumi részből az Akadémia szintjére
emelkedjünk ... Túl közel volt itt minden egymáshoz. Oktatás és nevelés,
kollégiumi elhelyezés és előadótermek. Nem is volt mindig egyszerű megkü-
lönböztetni a funkciókat. A gyülekezetek valós helyzete pedig ekkor már
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nagyon világosan megmutatta azt, hogy eredményes lelkészi szolgálatot
csak mozgással és a távolság legyőzésével lehet végezni egyházunkban. Mi
ebben az időben sok előadásban hallottunk kerékpározó, kalucsniban falva-
kat járó lelkészek mintaszerű életéről. Azt hiszem, a .rninden egy épület-
ben" elv éppen ennek mondott ellent. Templom, piac, zaj és az új teológia
épülete keresték itt az együttélés lehetőségét sokáig. Egy biztos, a hetvenes
évek hallgatói ebben, az akkori környezet és társadalom minden valóságát
visszatükröző megoldásban valahogy mégis otthonunkra találtunk. A han-
gokat alig szigetelő falak és a folyosó kövezetének kopogása arra tökéletes
nevelőeszköz volt, hogy egymást mindjobban megismerjük és elhordozását
gyakoroljuk. Nagyon merészeket a jövőről csak ritkán hallottunk, de ebbe
az épületbe már jóval több fény, optimizmus és derű sugárzott be, mint a
korábbiba. A zuglói gyülekezet közelsége sokak számára jelentett ettől
kezdve egy újabb találkozási pontot. Hű képet adott a gyülekezet arról,
hogy milyen szolgálatra készülünk is igazán. Rövid idő alatt talált egymásra
a gyülekezet és a teológusok közössége ebben az új helyzetben.

Ma is nagy elismeréssel gondolhatunk azokra a gyülekezeti tagokra és
külföldi hittestvéreinkre. akiknek a neve ekkor hétről hétre megjelent az
Evangélikus Eletben az építkezést támogató adományok felsorolásakor. So-
kan mozdultak meg ekkor, és gyülekezeteink többsége szívén hordozta ezt
az ügyet.

A rendszerváltozás előtti években - talán nem kis mértékben a gyenesi
ifjúsági konferenciák hatására - növekvő érdeklődés mutatkozott a teoló-
giai tanulmányok iránt. A Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyű-
léséveI szélesedő nemzetközi kapcsolatok is motiválták a méltóbb megol-
dás keresését. Sokféle felvetett terv és több elképzelés közül esett a válasz-
tás az új oktatási épületre. Aki egy kicsit is foglalkozott abban az időben a
tervvel vagy magával a kivitelezéssel, az mind egyetértett egy "kis lutherá-
nus sziget" (campus) képével. A nagyságát és a tervezett hallgatói létszá-
mot illetően viszont már nagy eltérések voltak az elképzelésekben. Ma már
nyugodt lelkiismerettel elmondható, hogy egy bátrabb lépéssei jobb lett
volna nagyobb épületet létrehozni. De azokban az években ezt is csak több
hazai és külföldi egyházi és egyházon kívüli jó szándékú erő összefogásá-
val lehetett megvalósítani. 1989 őszén egy olyan épületbe költözhetett a
csak ebben a században fél tucatnál több helyszínt megélt Teológiai Aka-
dé.nia, ahol évfolyamonként 15-20 hallgatóval, 7 tanszékkel és könyvtárral
a magyar felsőoktatás átlagos helyzeténél jobbat tudhatott magáénak. Em-
lékezzünk köszönettel azokra, akik tervezésben és megvalósításban együtt-
működtek, akik közül már többen nem élnek közöttünk, hiszen mind a mai
napig - ha néha kicsit szűkösen is, de - méltó helyszínt ad ez az épület a
munkánknak.

A kérdés ma már az, hogy amikor, annyira megváltozott a teológiai ok-
tatás rendszere és lehetősége szerte a világon, mit tudunk mi újítani és fris-
síteni idehaza. Kreditrendszer, gyakorlati év bevezetése, intenzívebb kap-
csolatok külföldi és hazai egyetemekkel mind lehetne egy-egy új állomás,
"új építkezés". Bizonyos, hogy nem kűlső építkezéssei csupán, hanem ko-
moly belső megújulással lehetünk igazán méltó és hálás utódok. Nekünk
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Dr. Szabó Lajos

sem szabad kevesebbet és rövidlátóbbat álmodni és alkotni, ha nem veszít-
jük szemünk elől az egykori tudós dékán szép mondatait az alapkő-letételi
ünnepélyről: ". .. Legyen ez épülő hajlék megszentelt csarnoka a haladást hir-
dető tudománynak, a lángoló hazaszeretetnek és a megelevenítő krisztusi hit-
nek!" (1929. október, Kiss Jenő)

Ha ennek teszünk eleget a falakon belül és kívül, akkor minden bizony-
nyal örülhetünk Evangélikus Hittudományi Egyetemünk következő évei-
nek, évtizedeinek.

Száz éve született dr. E. B. Lukác,
irodalmunk szlovákiai nagykövete

Nekünk is meg kell emlékeznünk a szomszéd nép nagy költőjéről szü-
letésének századik évfordulóján, mert a magyar költészet öt évszázad ának
több száz költeményét fordította szlovákra művészi színvonaion s így segí-
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tette népeink kölcsönös megértését és kulturális közeledését. Költészete
rangos helyet foglal el népe irodaimában.

Emil Boleslav Lukác a Selmecbánya melletti Hodrusbányán 1900. no-
vember l-jén született. Anyja és rokonai szlovák nemzetiségűeknek vallot-
ták magukat. Szülőfalujának lakói, mint abban az időben a banyavárosok-
ban és azok környékén általában, három nyelven: magyarul, szlovákul és né-
metül beszéltek. Anyja már ötéves korában megtanította őt Írni és olvasni
szlová ku I és magyarul is. Hatéves korában anyai nagybátyja a felsőeszter-
gályi tanító vette magához, s Így ő volt nevelője az elemi iskola alsó osztá-
lyaiban.

Tízévesen a selmecbányai evangélikus líceumba íratták, ahol Lukác és
több társa szlovák származásúnak vallotta magát, de a diákok egymás között
is magyarul beszéltek. Visszaemlékezéseiben líceumi tanárairól nagy elis-
meréssel ír. A diákok afféle olimposzi félistenként tisztelték őket. Intellek-
tuális és erkölcsi tekintélyük volt. Klaniczay Sándor magyar-latin és iroda-
lom szakos tanár nyolc éven át volt az osztályfőnöke. Klaniczay nevelési esz-
ménye a szorgalom, a pontosság és a puritán jellegű becsületességvolt, ami
egy egyházi intézetben természetes. Neki mint eminens tanulónak megen-
gedte a tanári könyvtár használatát. Igy olvashatta a magyar folyóiratokat,
megismerhette magyar fordításban a világirodalom gyöngyszemeit. A
könyvtár számára valóságos kincsesbánya volt. Vallotta, hatalmas szellemi
kincstár nyílt meg előtte. Lukác a kuruc költészettől kezdve szerette Arany
balladáit, Petőfi forradalmi költeményeit, Gyóni Géza háborúban született
verseit, de rá mégis a legjobban Ady költészete hatott, valósággal Ady igé-
zetébe került.

Első verseit magyarul írta, melyek 1918-ban az Új Idők című lapban je-
lentek meg.

Erettségi után a pozsonyi evangélikus teológiára iratkozott, és azzal
egyidejűen a bölcsészeti kar francia-magyarszakára is jelentkezett. Teoló-
gus társai közt is voltak költők (Ján Smrek, Stefan Kröméry), akikkel egész
életre szóló barátságot kötött. Ok is Ady költészetének hatása alatt írtak.

Első önálló verseskötete Spoved' (Gyónás) címen 1922-ben látott nap-
világot. E verseiben a világháború komor problémái fogalmazódnak meg,
melyekre a Bibliából adja a választ.

Pozsonyi tanulmányai után két évre Párizsba megy, ahol a Sorbonne-
on teológiát és filozófiát hallgat. Ott ismerkedett meg Illyés Gyulával. Mint
egykor Ady, ő is "Párizs szerelmese" lett. Ott Írt verseit a .Dunaj a Seina"
círnű kötetben adta ki 1925-ben. Párizs után egy szemeszterre beiratkozott
a lipcsei egyetemre.

Hazatérve mint felszentelt lelkész a pozsonyi evangélikus gimnázium
vallástanáraként munkálkodott, és az Evangélikus Ifjúsági Szövetség főtit-
kári tisztét töltötte be. Sorra születtek vallásos versei, melyeket "Hymny" CÍ-
mű kötetében összegyűjtve 1926-ban jelentetett meg.

Sokat fordított franciából, de műforditásainak zömét a magyar költé-
szet tolmácsolása alkotja. Lelkes rajongója és fordítója lett Adynak. Műfor-
dításaiban az eredetihez a lehető legpontosabb tartalmi és formai hűségre
törekedett. Mint szlovák költő, a magyar irodalmat háromféleképpen szol-
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gálta: műfordításaival, ismertető, népszerűsítő tanulmányaival és a jelentő-
sebb magyar irók évfordulóira Írt megemlékezésekkel.

Később külőnböző egyházi és irodalmi lapok szerkesztője, majd a Szlo-
vák Irószövetség főtitkára lett. A PEN Club 1933-as világkongresszusa Bu-
dapesten ülésezett, s csehszlovák küldöttként itt járt. Felkereste Klaniczay
Sándort, aki a Fasori Gimnáziumban tanított. Meglepődött, amikor egykori
tanárától megtudta, hogy az kincsként őrzi az ő 1918-ban Írt verseit. Klani-
czay biztatására 1934-ben magyar irodalomtörténetből doktorált. Disszertá-
ciójának "Ady és a dekadencia" címet adta.

A szlovák-magyar kapcsolatok ápolását a harmineas évek végén is vál-
lalta, amikor az számára kockázatot is jelentett. Első önálló Ady-kötete
1941-ben jelent meg. E mű 22 költeményt és Ady életét és költészetének je-
lentőségét méltató tanulmányt tartalmaz. Több verseskötete mellett igehir-
detéseit tartalmazó könyvét is kiadták.

Lukác egyik tanulmányában azt fejtegeti, hogy a szlovákoknak is, első-
sorban a saját érdekükben a szomszédos népek kultúráját, legnagyobb szel-
lemi kincseit, kulturális értékeit, javait kell megismerniük. Itt elsősorban
azokra a művekre gondolt, amelyek nemcsak művészi értékűek, hanem
egyúttal humánus küldetést hordoznak, az emberek és népek testvériségét
hirdetik.

A Magyar PEN Club, mely.a Nemzetközi PEN Club tagja, dr. Emil
Boleslav Lukác írót 1969 májusában diszoklevéllel és "Pro litteris hungaricis"
emlékéremmel tüntette ki.

Lukác egyik cikkében magáról így vallott: "Szolgáltam a Látomást: két
nemzet irodalmának tolmácsolásán át, a magas értékek megismerésén és meg-
becsülésén keresztül eljutni a Duna menti sorsközösségi testvériségig. Ez a mi
munkánk, és nem is kevés - mint Józse! Attila mondaná".

Emberi, költői küldetésének vallotta, hogy a közélet embertelenségeit
kipellengérezze és egy új, testvériesebb világot követeljen. Ez az ultrana-
cionalista gyűlölettel szembeni harcot, tövises, de végeredményben dicsősé-
ges út vállalását jelentette. Sok akadályon át szolgálta a Látomást az iroda-
lom és költészet eszközeivel, a Duna-táji nemzetek testvéri összefogását.

Eletének 79. évében, 1979. szeptember 14-én fejeződött be földi pályá-
ja. Pozsonyban élt és munkálkodott, ott is temették. Ravatalánál szeptem-
ber 21-én Michalko egyetemes püspök Jn 6,68-69 alapján hirdette a vigasz-
talás igéit. "Uram, kihez mehetnénk? Orök élet beszéde van nálad. Es mi
hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje".

Id. Cselovszky Ferenc



A megőrzött hit
(Protestáns gályarabok, Zinzendorf Miklós,

Bodelschwing Frigyes)

A címben megfogalmazott gondolat talán az egyetlen, ami összeköthe-
ti az egyháztörténetnek azokat az alakjait, akikről ez az írás szól, Különbö-
ző korokban éltek, más és más módon vitték előbbre Krisztus ügyének ter-
jedését.

Ebben az esztendőben, évfordulóik kapcsán, rájuk emlékezünk. Ki-
emeljük életük közös vonását: örökségül reánk hagyott állhatatos hitüket.

A protestáns gályarabok szenvedései bizonyára nem ismeretlenek a
Naptár olvasói előtt. Az ellenreformáció gyászos évtizedében került sor az
"új hitet", a lutheri, kálvini tanokat hirdető prédikátorok perbefogására.
Osszeesküvéssel, felségsértéssel, hazaárulással vádolták őket. Az igazi cél az
volt azonban, hogy kínzással, megfélemlítéssel rávegyék őket lelkészi szol-
gálatuk és protestáns meggyőződésük feladására. Akik nem voltak hajlan-
dók erre, azokat száműzték, vagy súlyos várfogságra ítélték. Harminc lel-
készt pedig 1675 májusában eladtak Nápolyban gályarabnak. A hajókon
azután irgalmat nem ismerő hajcsárok kegyetlenkedéseinek estek áldoza-
tául. Lábukat a bilincs feltörte, mély sebük elfertőződött. Kóródi János re-
formátus lelkészről írták társai, hogy "csak ide-oda csúszva tudott mozogni
a hajó aljában". S volt, aki a gályákig sem jutott el. Belehalt már útközben
a bántalmazásokba. Sokuk tetemét rabtársaik el sem földelhették ... De a
legnagyobb próbák közepette is bátorították egymást. Mint tette a haldok-
ló Götz Mihály: " Vitézkedjetek és maradjatok meg állhatatosan Jézus Krisztus-
nak e mellett az ügye mellett, mert a koronát csak az nyerheti el, aki becsülettel
harcol, becsülettel pedig csak az harcol, aki kitart az utolsó pillanatig. " Ennyi
szenvedésen át a Krisztusban megőrzött hitük valódi örökségünk. Ahogyan
Kocsi Csergő Bálint is írja az egyik gályarab vértanúról: "Igy kellett meghal-
nia ennek a hatalmas, erős embernek ... , hogy' bizonyságává váljék az emberi
törékenységnek, ugyanakkor azonban még inkább példát szolgáltasson az utó-
kornak hitvallái tisztében való kitartása által. "

Nem várt ilyen sok szenvedés élete folyamán Zinzendorf Miklás gró/ra,
a herrnhuti közösség atyjára, akinek születése 300. évfordulójára emléke-
zünk idén. Meggyőződéséért, hitéért nem kellett annyi testi kínt elviselnie,
mint gályarab elődeinknek. Olyan főuri családban nőtt fel, ahol az akkori
kegye sségi irányzat elevenen hatott. A pietizmus nagy alakjai (Spener,
Francke) és írásaik szíves fogadtatásra találtak.

Zinzendorfnak nem saját, hanem mások szenvedésével kellett szembe-
sülnie. A cseh és morva testvéreket, Húsz János tanainak követőit elűzték
hazájukból. A gróf birtokán adott menedéket nekik, ahol felépíthették új
otthonaikat. A település neve ez lett: Herrnhut, az Ur oltalma. Néhány év-
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vel később Zinzendorf maga is ideköltözött, s lelki vezetőként pásztorolta a
testvérgyülekezetet.

Tekintete azonban túllátott birtoka határain, és felismerte a távoli or-
szágok embereinek lelki nyomorúságát is. Herrnhutban missziói iskolát ala-
pítottak. Innen indultak el az Ige követei a föld távoli vidékeire. A kül-
missziói szolgálat nehézségeit és veszélyeit maga Zinzendorf is átél te. Ame-
rikában kis híján megölték az indiánok. Nem rettentette meg az evangéli-
ummal szembeni ellenállás a távoli népek között, mivel hazájában is ezt már
tapasztalnia kellett. Mint az egyház veszedelmes ellenségét, 10 évre száműz-
ték Szászországból. Egy céllebegett azonban szüntelenülszeme előtt, hogy
Isten Igéjének életformáló ereje mindenkihez eljusson. Igy állhat most is-
mét példaként előttünk Zinzendorf és a herrnhuti közösség hűsége Isten igé-
je iránt. A testvérgyülekezetben minden reggel 5 órakor áhítatot tartottak.
Ilyenkor - a kialakult szokás szerint - egy-egy igevers hangzott el, melyet
jelszóként (Losung) fogadott magába és követett aznap a közösség vala-
mennyi tagja. A napi igéket maga Zinzendorf másolta le a betegek számá-
ra. Az I73I-es esztendőtől kezdve előre elkészítette a Losungot az év min-
den napjára, hogy a távoli tájakon élő testvéreik is olvashassák. Ez volt az
első bibliai Utmutató, amit azóta a világ szám os protestáns egyházában, így
a miénkben is, oly szívesen használunk. Valahányszor fellapozzuk, jusson
eszünkbe Jézus intése: Az Igének ne csak hallgatói, de megtartói is legyünk.
Zinzendorf ebben is példát mutatott.

Bodelschwing Frigyes neve a németországi Béthel intézethez kapcsoló-
dik. Nem ő alapította, de hatalmas településsé fejlesztette ezt az eredetileg
epileptikus betegek menhelyeként szolgáló otthont, amikor I871-ben elfo-
gadta az ott felkínált lelkészi állást. Az Uristen már előbb alkalmassá tette
erre a szolgálatra. Ifjú korában meg kellett ismernie a szenvedést. Tizenhét
évesen ott állt párbajban megsebesült Károly bátyja ágyánál. Végig kellett
néznie annak haláltusáját. De látta szülei Istenbe vetett bizalmát is. S bár
gazdasági pályára készült, s ilyen munkakörben el is töltött jó néhány esz-
tendőt, mégis leginkább az ott dolgozó munkásemberek elesettsége, nyo-
morúsága foglalkoztatta. Azon tépelődött, hogy lehetne a segítségükre. Is-
ten már tervezte a jövőt. Egyik vasárnapon, amikor aratókat akart felfogad-
ni a szornszéd faluból, betért templomukba. Az istentiszteleten értette meg,
hogy őt az Ur egy másik aratásba várja. Felismerve Isten hívását, lelkész lett.
Először Párizsban a szegény német munkások és utcaseprő gyerekek közt
szolgált, majd a kis vesztfáliai falu, Dellwig papja lett. Ez utóbbi helyen kel-
lett azonban találkoznia élete legnagyobb szenvedésével. Tizenkét nap alatt
vitte el a diftéria mind a négy gyermekét. Később erről a próbatételről így
vallott: "Akkor ... ismertem fel, hogy Isten keményen is bánhat velünk embe-
rekkel, s ezzel inditott arra, hogy én irgalmas legyek másokkal. "

Béthelbe való megérkezése után ilyen indulattal fáradozott az intézet
gyarapodásán, ezzel az irgalommal szolgált epilepsziás betegei közt, küzdött
jogaikért, s látta meg bennük a testvért. Egyik alkalommal a betegek kis
éneklő csoportjára mutatott: .Ju ülnek a fekvőszékben azok a professzorok,
akik megtanítanak bennünket arra, hogy mi is az evangélium és az Istentől
kapható boldogság!"
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Ahogyan a protestáns gályarabok mártíromsága, Zinzendorf missziói
munkássága, ugyanúgy Bodelschwing Frigyes irgalommal szolgáló élete egy-
ről tesznek bizonyságot: a Krisztusba vetett és mindenen keresztül megőrzött
hitükről.

A Megváltóba vetett mélységes hit adott erőt "Jézus hűséges hitvallói-
nak" a várbörtönökben s a gályákon. Krisztus engesztelő áldozata lett Zin-
zendorf életének és missziói igehirdetésének központja. Bodelschwing pe-
dig Tőle tanulta a feltétel nélküli, irgalmas szeretetet.

Az új évezred küszöbén erősítsen bennünket hithű eleink példája. Ad-
jon bátorítást az idős kort megélt Bodelschwing vallomása: .Krisztus nem
mögöttünk áll, mint a múltunk, hanem előttünk, mint a jövőnk. "

Brebovszkyné Pintér Márta

Idő és örökkévalóság
Gondolatok az időről

"Mi az idő? Ha senki nem kérdi
tőlem, tudom rá a választ. Ha
kérdezik, s meg akarom magya-
rázni, nem tudom. " ,

Szent Agoston

Mi az idő? Ősidők óta, krisztusi időszámításunk 2000 événél már jó-
val régebben foglalkoztatja ez a nyugtalanító kérdés az emberi szellemet.
Az idő minden ember életében fontos szerepet játszik. Naponta ejtünk
szót napszakokról, évszakokról, különféle korszakokról, munkaidőről, ám
nemigen akad olyan ember, aki meg tudná mondani, mi is az idő valójá-
ban. A valóságkutatás mindegyik területének eszközeivel próbáltak már
választ találni erre a kérdésre, a legnagyobb tudósok és gondolkodók pró-
bálták felfedni az idő rejtélyét. Vizsgálja a természettudomány a fizika
módszereivel, elmélkedik róla a filozófia, megfigyeli az emberi pszichére
gyakorolt hatásait a lélektan, és értelmezni próbálja a hit szemszögéből a
teológia is.

Ha meg akarunk ragadni valamit az idő természetéből, a legegyértel-
műbb számunkra az a tény, hogy az idő telik. Ebben azért vagyunk biztosak,
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mert bárhová tekintünk, mindenjelenség változik, külső és belső világunk
minden pillanatban más és más. Es e változások bár különféle ütemben tör-
ténnek meg, az idő szerintünk mindig ugyanúgy telik. Legalábbis időmérő
szerkezeteink földi életünk során ezt hitetik el velünk. Ebben a természetes-
nek tűnő hiedelemben élünk, és fel sem merül bennünk, hogy az idő a léte-
zésnek sokkal rejtélyesebb összetevője, mint gondolnánk, igazi természetét
és törvényszerűségeinek teljes megértését pedig még az ismeretlenség távol-
ba vesző homálya takarja el a kereső emberi szellem elől. Tekintsük át, hol
tart jelenleg az emberi tudás az időről, s mit tudtunk megragadni ennek a
végtelenbe nyúló fogalomnak a természetéből a valóság feltárásának azok-
nak a módszereivel, melyek értelmünk rendelkezésére állnak.

A fizikai időfogalom

Bármilyen jelenséget figyelünk is meg a térben, az idő attól teljesen
függetlennek tűnik számunkra: minden körülmények között egyenletesen
múlik. A klasszikus fizika ilyen tapasztalatok alapján alkotta meg az abszo-
lút idő fogalmát. A modern fizika azonban felfedezte, hogy ez a felfogás
alapjaiban téves. A modern fizika megalapítója, Albert Einstein hatalmas
szellemi alkotása: a relativitáselmélet óta tudjuk, hogy teremtett világunk
ideje relatív idő. Az elmélet alapfelismerése az, hogy a háromdimenziós tér
nem független az idő múlásától, hanem azzal szétválaszthatatlan egységet
alkot, a négydimenziós téridőt, S ez az, amelyben valójában élünk. A három-
dimenziós térben lejátszódó folyamatok, a jelenségek változásai maguk
után vonják az időkoordináta változásait is, ami azt jelenti, hogy az idő is
különféle ütemben telik.

A speciális relativitáselmélet kimutatta, hogy nagyon nagy sebességkü-
lönbséggel mozgó tárgyak esetében az idő annál jobban lelassul, minél gyor-
sabban halad az adott tárgy a térben. De mivel relatív jelenségekről van szó,
az idő lelassulását csak a lassabban mozgó vagy nyugvó állapotban lévő
megfigyelő érzékelné. Például ha egy fénysebesség 99,9%-ával száguldó űr-
hajóba olyan rádióadóval felszerelt órát helyeznénk, mely másodpercenként
hangjeleket adna, akkor a Földön azt tapasztalnánk, hogy a másodpercek -
a mi időnk szerint - rettentő hosszúra nyúlnának. Az űrhajón az óramutató
kb. akkor ugrik 1 másodpercet előre, amikor a földi óra már a 22-ik másod-
percet is elhagyta. Az űrhajó utasa azonban semmi változást nem észlelne,
órája - az ő szempontjából- ugyanúgy ketyegne, mint az indulás előtt. S ha
feltesszük, hogy az űrhajósnak van egy ikertestvére, aki itt maradt a Földön,
akkor az utazó a visszaérkezéskor azt venné észre, hogy ikertestvére egé-
szen megöregedett.

Az általános relativitáselmélet kiterjeszti a speciális elméletet azáltal,
hogy a leírásba bevonja a gravitációt is. Az általános elmélet szerint a tö-
megvonzás meggörbíti a téridőt. Ezt a négydimenziós görbületet sajnos nem
tudjuk elképzelni, mert fogalmaink és képzeteink a háromdimenziós világ-
látásból származnak, ezért sántító példát is csak onnan hozhatunk: ha egy
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kifeszített lepedőre ráhelyezünk egy vasgolyót, a szövet meggörbül a golyó
körül. A kétdimenziós lepedő a harmadik dimenzióba görbül ki, de akkor
már cserben hagy a képzeletünk, ha arról akarunk képet alkotni, hogy a há-
romdimenziós tér hogyan görbül "ki" egy negyedikbe. Minél nagyobb egy
égitest gravitációs vonzása, azaz térgörbülete, annállassabban telik ott az
idő - de csak egy másik térgörbületból szemlélve. Gondoljuk csak el: ami-
kor egy nagy tömegű csillag gravitációs kollapszuson, vagyis összezuhanáson
megy át, és ahogy sűrűsége egyre nagyobbá válik, úgy felületén a gravitáci-
ós erő egyre nagyobb lesz, ezért a kőrnyező téridő mindjobban meggörbül.
Végül tömegvonzása akkora fokot ér el, hogy felszínéről semmi, még a fény
sem szabadulhat el. A csillagot semmiféle jel nem képes elhagyni, ami a kül-
világot tudósítaná az ott zajló folyamatokról. Ezek az ún. fekete lyukak. Ha
egy fényjeleket kűldő órát helyeznénk el egy összezuhanó csillag felszínén,
az a kollapszus mértékével párhuzamosan egyre lassabb an küldené a fény-
jeleket, és amint a csillag elérte a fekete lyuk állapotot, a külső szemlélő azt
látná, hogy az idő teljesen megáll. Következésképp a csillag teljes összezu-
hanása végtelen ideig tartana. Csakhogy a csillaggal magával nem történik
semmi különös: az idő a csillagon folyik tovább megszokott ütemében, és az
összezuhanás egy véges időtartam után befejeződik, amikor a csillag elérte
teljes sűrűségét. Na, de akkor most meddig tart a csillag összezuhanása: vé-
ges vagy végtelen ideig? A relativitáselmélet keretében nincs értelme ennek
a kérdésnek: az idő tartama viszonylagos, a megfigyelés vonatkoztatási
rendszerétől függ.

Néhány illusztráció: felfogható és kevésbé felfogható

A mi mindennapi világunkban az idő megszokott skálája hihetetlenül
szűk. Felfogjuk a másodpercet, hiszen közel van szívünk működési ritmusá-
hoz. Ismerjük a percet, az órát, az évet. Az emberöltő már hosszú időnek tű-
nik, pedig csak kb. 70 év. Az elmúlt néhány évszázad már történelem, s a ke-
reszténység 2000 éve már elképzelhetetlenül hosszú idő. Az ember, a homo
sapiens megjelenése a maga néhány tízezer évével már az elképzelhetetlen
múlt ködébe vesz. A másik oldalról a sportesemények közvetítéséből talán
még felfogjuk a tized- és századmásodpercet. Legfeljebb ennyit jelent szá-
munkra a pillanat. Az ennél rövidebb időszakok már felfoghatatlannak tűn-
nek számunkra. A következőkben néhány olyan példát, eseményt szeret-
nénk vázlatosan felvillantani, amely illusztrációul szolgálhat a nagyon rövid
és nagyon hosszú időtartamok megismeréséhez.

Az ezredmásodperc lehet a szemvillanás. Az-ilyen rövid fényfelvillanást
még érzékeli szemünk. Pedig vannak rövidebb ideig tartó események is,
amelyek észlelésére az emberi szem már tehetetlen, azaz képtelen. A leg-
egyszerűbb kémiai reakció, pl. az oxigén- és a hidrogénatomok egyesülése
vízmolekulává kevesebb mint egy milliomod másodperc alatt történik meg.
Persze még ez is hosszú idő az atomok belsejében lejátszódó elektronátala-
kulásokhoz képest, hiszen itt a lustább reakciók eItartanak kb. egymilliár-
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dod másodpercig. Ha az életünket meghatározó fényt tesszük ki tüzetesebb
vizsgálatnak, akkor egyértelműen megállapítható, hogy egy rezgési ciklus a
láthatófény-tartományban kb. tíz amínusz tizennegyediken másodpercig
tart, azaz a nullát követő tizedesvessző után még tizenhárom-tizennégy nul-
lát kell írnunk, hogy eljussunk az első nem nulla számig. S még itt sem áll-
hatunk meg, hiszen ismeretesek olyan nukleáris reakciók, amelyek élettar-
tama az előbb említettnél is rövidebb.

Nem kevésbé érdekes kirándulást tennünk az idő túloldalára, a hosszú
idők tartományába. Ha elfogadjuk azt a feltételezést, hogy ma ismert fizikai
törvényeink érvényesek voltak az elmúlt hosszú időkben is, akkor érdekes
következtetésekre juthatunk. Azt bizonyosan tudjuk, hogy a nukleáris és
elektromos eseményeket leíró törvények nem változhattak az elmúlt tíz a ti-
zennyolcadikon év alatt, azaz olyan hosszú ideje, hogy az egyes után leg-
alább tizennyolc nullát magabiztosan leírhatunk. Ki sem tudjuk mondani
ezt a számot. Körülbelül ez az időtartam felelhet meg a Föld-Nap bolygó-
páros és környezete eddigi élettartamának. Azonnal adódik a kérdés, hogy
volt a kezdete az univerzumunk történetének. A kozmológia, a világegye-
tem élettartam ára vonatkozóan, az 1965-ben felfedezett háttérsugárzásra
alapozva, egyértelműen megfogalmaz két állítást. Nevezetesen a világegye-
temnek van kezdete, s a világegyetem nyitott. A kezdet, valamikor majdnem
a tíz a tizennyolcadikon, azaz az egyes után tizennyolc nulla, évvel ezelőttre
datálható. A csillagfejlődés különböző fokozatai biztosan átívelnek egy
olyan kort, amelynek becsült tartama tíz a tizediken és az a hetvenhatodi-
kon év. Durva közelítéssel ez azt jelenti, hogy az előttünk álló időtartam
olyan hosszú, mintha az egymilliárd évet hetvenhatszor szoroznánk meg ön-
magával. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ történetének van kezdete és
nincs vége. E rövid illusztrációhoz kapcsolódóan azonnal két kérdést kell
hogy feltegyünk ... Hova, milyen időtartamba helyezhetjük emberi civilizá-
ciónkat? Erre a kérdésre meg sem próbálunk heurisztikus választ adni. A
másik a kezdet és a vég problémája, amiről szól majd későbbiekben "az idők
kezdete és az idők vége" fejezet.

A filozófia és a lélektan időfogalma

Megdöbbentően bizarr és hihetetlen számunkra az a tény, hogy az idő
különféle gyorsasággal telik az univerzum különböző helyein. Mi hétközna-
pi emberek megszokott földi környezetünkben nem tapasztaljuk az idő re-
lativitását, mert a mi világunkban nincsenek jelentős sebességkülönbségek,
és Földünk gravitációs tere is mindenütt ugyanolyan. Igy hát képtelenség-
nek tűnik számunkra, hogy az idő sokféleképpen telik - legalábbis a külvi-
lágban. Ugyanis minden embernek van tapasztalata az idő relativitásáról, ha
pszichénk és elménk belső világát kezdjük el vizsgálni. Lelkünk szubjektív
időérzékelése nagyon is relatív. Az idealista filozófus Henri Bergson intuitív
filozófiájában megkülönbözteti az emberen kívül létező objektív időt és az
emberi psziché belső, szubjektív idejét. Az ember szubjektív időérzékelése



nincs alávetve az egyenletesen zajló objektív idő törvényeinek. Ezért lehet-
séges az, hogy bizonyos szituációkban röpke tíz percet is képesek vagyunk
egy órának érezni, és sokszor olyan észrevétlenül telik el akár több óra
hossza is, hogy az számunkra legfeljebb fél órának tűnt. A bergsoni idealiz-
mus központi fogalma, a tértől és időtől különböző tartam képzetünkben
való megjelenésének különféle formái befolyásolják egyéni időérzékelesün-
ket. A pszichológia ezt szintén felismerte, és jól ismeri azokat a lelki folya-
matokat, melyekben élményeink, lelki tartalmaink minősége és intenzitás a
dönti el, hogy közben milyen gyorsaságúnak érzékeljük az idő múlását: ha
unatkozunk, türelmetlenül várakozunk vagy tartósan rettegünk (pl. egy fog-
orvosi váróteremben), sehogysem akar telni az idő, egyetlen perc is óráknak
tűnhet; de ha teljes koncentrációval belemerülünk valamilyen tevékenység-
be, és egész lényünket odaszenteljük valaminek, akár el is feledkezhetünk
róla, hogy az idő múlása egyáltalán létezik. Az idő érzékelése az életkor elő-
rehaladtával is változik. Amerikai pszichológusok szám os kísérlet után arra
a következtetésre jutottak, hogy az idős emberek számára első 18 évük
ugyanolyan hosszúnak tűnik, mint az azt követő évtizedek együttvéve.

Az ido mínősége

A polaritás törvényének értelmében az idő fogalmának mennyiségi as-
pektusát ki kell egészíteni a minőségi szempontnak is. Az ókori görögök
még tisztában voltak az idő fogalmának komplexitásával, és ez nyelvük böl-
csességében is tükröződött. Két alapvető szót használtak az időre: kronosz
és kairosz. A kronosz az általunk is ismert "objektív" időnek felel meg, ez a
mérhető idő, melynek keretei közt az egyes események megtörténnek, ke-
letkeznek és elmúlnak. Ez tehát az idő mennyiségi aspektusa. A görögök szá-
mára azonban világos volt, hogy létezik az időnek egy ennél sokkal fonto-
sabb, minőségi jellege is, amit kairosznak neveztek. A kairosz valamilyen
konkrét, gyakorlatias cél elérésére alkalmas időt jelöl, a megfelelő időt a cse-
lekvésre. A kairoszban mindig olyan tettek vagy események valósulhatnak
meg, amelyek kvalitása megfelel az adott kairosz kvalitásának. A téridő-
kontinuum egységes természetéből egyenesen következik, hogy egy bizo-
nyos kairosz mindig a kronoszban, az idő múlásában nyilatkozik meg, és
nem független a tértől sem, hiszen csak a pontos földi hely figyelembevéte-
lével értelmezhető - egy adott időpillanat kairosza, azaz minősége tehát el-
térő lesz a világ különböző pontjain.

Ezt az idő minőségéről való tudást az ókorban a papok, őrizték és ápol-
ták, s létezése az egyszerű nép körében is köztudott volt. Igy már érthető,
hogy miért kérte ki az istenek véleményét a kairoszra vonatkozóan a görög
hajóskapitány, mielőtt tengerre szállt. Pontosan ugyanilyen értelemben
használta a szót Jézus is, amikor arról beszélt, hogy még nem jött el az ő ide-
je (Jn 7,8).

A kairosznak azonban rendkívül fontos jelentősége van a teológia
szempontjából is. Amennyiben a kronoszt azonosítjuk az általunk is tapasz-
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Az idők kezdete és az idők vége

talt objektív, "emberi" idővel, úgy a kairosz megfelel az "isteni" időnek.
Emberi szempontból a kronoszban való élet mindennapi szükségszerűség,
ugyanakkor a kairosz megtapasztalása egészen kivételes, kegyelmi állapotot
jelent. A kairosz - TilIich szavaival - "az Isten Országa központi megnyilvá-
nulásának betörése", és számunkra ennek megragadhatóságát a Szentlélek
teszi lehetővé.

A kairosz különböző szinteken érzékelhető: az egyén, egyes csoportok
vagy népek, sőt Krisztus színrelépésével kozmikus szinten is. Minden egyes
ember életében eljön azonban az a pillanat, amikor saját kairosza megra-
gadhatóvá válik, és ez akkor következik be, ha lemond saját önös akaratá-
ról és a válságos sorshelyzetben az Isten akaratát teljesíti. Mindannyiunk
végső feladata az életünkben megjelenő kairosz fölismerése és megvalósítá-
sa. Ez pedig korántsem olyan egyszerű dolog, a kairoszt nagyon könnyű fél-
reértelmezni vagy elszalasztani, a Bibliában erre is akad példa bőven. Az a
Zakariás, aki nem ismerte föl az időt, melynek Isten által meghatározott
tartalma volt, megnémult; Jézus pedig azokról a képmutatókról beszél, akik
nem ismerik föl az idők jeleit (Lk 12,56).

Az időről való jelenlegi tudásunk legfontosabb és legáltalánosabb is-
mérve, hogy az idő minden tekintetben relatív. Bárhová tekintünk ismert vi-
lágunkban: kifelé a külvilágba, vagy befelé, lelkivilágunk mélységeibe, csak-
is viszonylagos időtartamokat állapíthatunk meg. Bármilyen hihetetlennek
tűnik is, az idő, amiről korábban azt hitték, hogy a fizika törvényein kívül és
a világ fölött áll, csupán egyalárendelt mennyiség (kronosz), és az életese-
mények változó minősége (kairosz), mely a térben különböző helyeken lévő
megfigyelők számára soha nem egyformán érvényes - mindenkinek más és
más.

Mi hát akkor az abszolút idő? Ha van ilyen, teremtett világunkon kívül
kell állnia. Ez is egyike azoknak a végső kérdéseknek, mely Istenhez közelí-
ti az emberi eszmélést. Az abszolút és a relatív idő ugyanolyan viszonyban
áll egymással, mint a Teremtő és a teremtett világ, hiszen a teremtettségben
minden viszonylagos a Teremtő Abszolútumhoz képest. Az idő, mely Ein-
stein szerint az a mértékegység, aminek segítségével sorba állíthatjuk a
múlt, a jelen és a jövő eseményeit, relatív világunkon kívül minden bi-
zonnyal nem is létezik. Sok nagy tudós jutott ugyanarra a következtetésre,
amit a keresztyén teológia régóta vall, miszerint nem létezett mindig az a va-
lami, amit időnek érzékelünk. Az idő fogalmának a fizikában csak a térrel
és az anyaggal együtt van értelme, ezek elválaszthatatlanok egymástól. Ha
pedig az anyagot csupán az ősrobbanás - más szóval a Teremtés - hozta lét-
re, akkor az egykori világkezdet teremtette magát az időt is. Van egy meg-
határozott időpont, a Teremtés, ami előtt nem volt "azelőtt", mert nem lé-
tezett az idő. Az idő tehát együtt született a világmindenséggel, és vele együtt fog
megszűnni.
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"Az én királyságom nem evilágból való" - mondta Jézus, és azóta tudja
minden keresztyén, hogy az Isten Országát nem jelenlegi világunkban kell
keresnünk. S ha az Isten Országában az időfolyam nem létezik, akkor az nem
lehet más, mint maga az időtlenség, az örök jelenben való létezés, ha úgy tet-
szik: az örökkévalóság.

Nánai László Endre-Petri Gábor

Konfirmáció Domonyban. 1999.
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TANTESTÜLETI KIRÁNDULÁS
Az aszódi evangélikus gimnázium

tanáraidr Roncz Béla igazgató veze-
téséveljúlius első két hetében erdé-
lyi,bulgáriai, törökországi és görög-
országiútvonalon át tanulmányi ki-
ránduláson vettek részt. Kolozsvá-
rott meglátogatták többek között
Mátyás király szülőházát, majd
Brassó,Bukarest, Várna érintésével
Törökországba érkeztek. Isztambul-
ban a keresztyén templomépítészet
remekét, az Aja Szófiát (ma moha-
medánmecset) csodálták meg, Ro-
doslóbanmegálltak a száműzött II.
Rákóczi Ferencnek és írnokának,
MikesKelemennek szépen felújított
házánál. Görögországban a görög
kultúra emlékeinek megcsodálása
mellett nyomába szegődtek Pál

1998
apostol missziói működésének
(Philippi, Thesszaloniki, Korinthosz
és Athén), és megtekintették a szik-
lacsúcsokra épített keresztyén ko-
lostorokat.

HAGYOMÁNYŐRZŐ
DIÁKTÁBOR

A Deák téri evangélikus gimnázi-
um diákjainak egy csoportja az el-
múlt évek szövő-faragó, fazekas-bő-
rös és fafaragó-fazekas táborai után
1998 nyarán Pákozdon kosárfonó
táborban vett részt, és mélyült el né-
pünk hagyományainak ismeretében.

GYÜLEKEZETI HÁz AVATÁSA
A gércei gyülekezet a helybeli és a

községből elszármazott hívek ado-
mányaiból, valamint önkormányzati
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és közegyházi támogatással a vissza-
kapott régi tanítólakás épületét gyü-
lekezeti házzá alakította át. Az új lé-
tesítményt Zügn Tamás esperes júli-
us 5-én szentelte fel hálaadó isten-
tisztelet keretében. Az ünnepélyen
az oroszlányi gyülekezet kamarakó-
rusa szolgált.

MISSZIÓI KONFERENCIA
Az Evangélikus Külmissziói

Egyesület július 8-ll. között Pilis-
csabán konferenciát rendezett. A
missziói szolgálat iránt érdeklődők a
konferencia során megtanuihatták:
1. A vallásos emberek között is lehet
és kell missziói szolgálatot végezni.
2. Nem egyházhoz vagy felekezet-
hez, hanem Jézus Krisztushoz térí-
tünk. 3. Elsősorban keresztyének-
nek kell lennünk, csak azután evan-
gélikusoknak. 4. Ne kritizáljunk, ha-
nem szolgáljunk!
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-"ELF09A~TÁL
ES ELHIVTAL ... "

E gondolat jegyében gyűltek
össze Budapesten Hittudományi
Egyetem ünk épületében július 6-ll.
között immár kilencedszer az egész
ország területéről a gyermekek kö-
zött hosszabb vagy rövidebb ideje
hitoktatási vagy gyermek-bibliaköri
szolgálatot végző testvérek (a leg-
többjük önkéntes munkás), hogy
szolgálatukban ne csak rutinjukra
hagyatkozzanak, hanem hogy egy-
mástól tanuljanak, az előadásokból
szakmailag mélyüljenek és hitben is
erősödjenek.

SZÉLRÓZSA IFJÚSÁGI
TALÁLKOZÓ

A második országos Szélrózsa If-
júsági Találkozót július 22-25. kö-
zött a Bakony kezdeténél, Bodajk és
Balinka között, a Gaja-völgyi Töl-
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gyes-turistaközpontban és környé-
kén rendezte meg egyházunk több,
mint ezer fiatal részvételével. A ta-
lálkozó összefoglaló témája ez volt:
"Mi nem a meghátrálás emberei va-
gyunk". D. Szebik Imre püspök meg-
nyitójában többek között ezekkel a
szavakkal köszöntötte a megjelente-
ket: Váralján valakit kerestünk. Ta-
lán sokan meg is találták ezt a Jé-
zust. Most eljöttünk ide, hogy bi-
zonyságot tegyünk arról, hogy mi
nem a meghátrálás emberei va-
gyunk. A színes program során sok
indítást kaptak egyházunk fiataljai
erre a bizonyságtevő szolgáló életre.
A találkozó házigazdája és lelkes
szervezője Bence Imre bakonycser-
nyei lelkész volt.

TÖRTÉNELMI VÍZITÚRA
A 724. sz. Kossuth Lajos Cser-

készcsapat az I848-49-es forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére jú-
lius I8.-augusztus 8-a között törté-

f-
i-
:s
1- nelmi megemlékező vízitúrát rende-

zett a Tisza teljes szakaszán Técső-
től Titelig. Ut juk során tizenöt he-
lyen tartottak tisztelgő koszorúzó
megemlékezést. A prograrnot a Ma-
gyarországi Egyházak Okumenikus
Tanácsa is támogatta.

KÉT HANGVERSENY
A BUDAVÁRI TEMPLOMBAN
A budavári templomban augusz-

tus 2-án a finnországi Kontiolahti
gyülekezetének kórusa, 3-án pedig a
4. Nemzetközi Zenefesztivál ven-
dégművészei tartottak hangver-
senyt.

KITÜNTETÉS
Hittudományi Egyeteműnk rek-

torhelyettese, az Oszövetségi Tan-
szék vezetője a Vizsolyi Biblia meg-
jelenésének évfordulóján Károli-dí-
jat kapott, amelyet a Magyar Kultu-
rális Orökség Minisztériumában Há-
mori Józse! miniszter adott át. Ezzel
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a kitüntetéssel Muntag professzor
bibliafordítói és az ószövetségi tudo-
mány terén évtizedeken keresztül
végzett munkáját ismerték el.

BÁRKA TÁBOR
KEMENESMlHÁLYFÁN

Mint minden esztendőben, 1999.
augusztusában is megrendezték a
tíznapos Bárka tábort Kemenesmi-
hályfán. Lányok, fiúk vettek most is
részt, feláldozva nyári szünidejükből
tíz napot, hogy a tábor fogyatékosai-
val, szeretettel, empátiával, ha kell,
fizikai erejük bevetésével foglalkoz-
zanak. A vasárnapi programot úgy
osztották be, hogy három lelkészje-
lölt avatására bejöttek az 5 kilomé-
terre fekvő Celldömölkre, a nagy
nyári hőségben gyalog, sőt a fogya-
tékosokat is tolószékeken tolva.

KILENCVENÉVESEK
KÖSZÖNTÉSE

Augusztus 9-én a nádasdi temp-
lomban Rác Ernő nyugalmazott sza-
ko nyi lelkészt, augusztus 14-én Bu-
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dapesten a Huszár Gál könyvesbolt-
ban pedig Mátis István nyugalmazott
ajkai lelkészt köszöntötték kilencve-
nedik születésnapjuk alkalmából. A
jubilánsokat rokonok és tisztelők
köre vette körül, a köszöntést és
méltatást mindkét helyen D. Szebik
Imre püspök kezdte el.

"HÉTPRÓBÁS"-TÁBOR
TENGELICEN

Augusztus 10-15. között körzeti
gyermektábor volt Tengelicen. Erre
a táborozás ra Füller Mihály, a gyüle-
kezet lelkésze jutalomképpen meg-
hívta azokat az úgynevezett "hét-
próbás" gyermekeket is, akik a tan-
év folyamán a lelkész házaspár által
készített és az Evangélikus Eletben
közölt 15 feladatcsoportbóllegalább
hetet teljesen és pontosan megol-
dottak (összesen heten voltak).
Ezek a hétpróbások kitűnően érez-
ték magukat a tolnai gyerekek kö-
zött. Élményeikről többen az Evan-
gélikus Eletben is beszámoltak.



emlékművet dr Glatz Ferenc, az
MTA elnöke leplezte le, dr Márfi
Gyula veszprémi római katolikus ér-
sek szentelte fel, és D. Szebik Imre
evangélikus püspök, valamint Tislér
Géza református püspökhelyettes
áldotta meg.

TALÁLKOZÁS ÖTVEN ÉV UTÁN
A kis Somogy megyei falu, So-

mogydöröcske német ajkú lakosai-
nak nagy részét a második ..világhá-
ború után kitelepítették. Otven év
után erre a szomorú eseményre em-
lékezett a falu lakossága augusztus
20-án. Erre a megemlékezésre so-
kan jöttek el Németországból az ak-
kor kitelepítettek és utódaik közü!.
Meghívták az egyházkerület püspö-
két, D. dr: Harmati Bélát, aki a gyü-
lekezet lelkészéveI, Verasztó Sándor-
ral és a helyi szerzetes közösség pri-
orjával, Galbavig Jenő Józseffel
együtt szolgált az emlékező isten-
tiszteleten. A falu önkormányzata
megkapta az "Európai falufelújítás
különleges díját", amelyből hetven
lakóház felújítását tervezik, hogy
építészeti vonalon is őrizzék a régi
falu szépségét.

ARATÁS AZ ALBERTI
GYÜLEKEZETBEN

Hármas ünnepe volt augusztus 23-
án az alberti gyülekezetnek. Hálát
adott Istennek a 220 évvel ezelőtt fel-
szentelt templomáért. Átadta rendel-
tetésének iskolája újonnan épített
520 négyzetméter alapterületű máso-
dik új épületét, valamint az újonnan
elkészült 280 négyzetméter alapterü-
letű vendégházát, mely a "Jó Pásztor-
hoz" nevet kapta. A hálaadó isten-
tiszteleten D. dt: Harmati Béla püspök
hirdette Isten igéjét. Az ünnepségen
számos egyházi vezető mellett jelen
volt Gyimóti Géza országgyűlési kép-

EMLÉKEZÉS ORDASS LAJOS
PÜSPÖKRE

Augusztus 14-én Ordass püspök
halálának húszéves évfordulóján sír-
jánál, a Farkasréti temetőben egy-
házunk emlékező istentiszteletet
tartott, amelyen D. dr Harmati Béla
és D. Szebik Imre püspökök szolgál-
tak. Ugyanaznap délutánján az
Ordass Lajos Baráti Kör a sírnál kü-
lön megemlékezést is tartott.

SZENT ISTVÁN-EMLÉKMŰVET
AVATTAKA SOMLÓHEGYEN
Tizenhat méter magas tölgyfa ge-

rendákból összeállított keresztet és
négy méter magas Szent István-
szobrot avattak augusztus 16-án a
Somlón. Az emlékművet a Somló-
vár Alapítvány kezdeményezte, a
keresztet Vadász György Ybl- és
Kossuth-díjas építész tervezte, a
szobrot Kiss Sándor Munkácsy-díjas
érdemes müvész formázta meg. Az
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viselő és Dobos Krisztina volt rnűvelő-
désügyi államtitkár. A szép eredmé-
nyekről tanúskodó esemény ismét bi-
zonyságot tett a fáradhatatlan "nyug-
díjas" Roszik Mihály lelkész gyüleke-
zetet és egyházat építő készségéről.

KÉT HÁLAADÓ
ISTENTISZTELET EGY

GYÜLEKEZETBEN
A kisdörgicse-révfülöpi gyüleke-

zet két temploma felújításáért adott
hálát augusztus 23-án. A mindkét
templomban megtartott hálaadó is-
tentiszteleten D. Szebik Imre püspök
hirdette Isten igéjét, és Kiss Attila
egyházmegyei felügyelő, valamint
dr. Fabinyi Tibor professzor köszön-
tötte a gyülekezetet.

KERESZTYÉN ORVOSOK
KONFERENCIÁJA

A Keresztyén Orvosok Magyaror-
szági Társasága augusztus 28-30.
között a pesti evangélikus gimnázi-
umban konferenciát rendezett.

90

REGIONÁLIS MISSZIÓI NAP
TÁLLYÁN

A szépen felújított tállyai temp-
lomban augusztus utolsó szombatján
regionális missziói nap volt, közel
háromszáz résztvevővel. A konfe-
reneia összefoglaló témája" Gyöke-
rek, friss hajtások, remények" volt. A
téma kapcsán a plénumban egyik
legizgalmasabb kérdés volt: Vajon
miért fogynak gyülekezeteink? A
megbeszélés summája: A fogyás
nem törvényszerű, hiszen oly hatal-
mas Urunk van, akinél a hit által
minden lehetséges. A konferencián
Balikó Zoltán, Bozorády Zoltán,
Gáncs Péter és Veczán Pál szolgáltak.

MISSZIÓI KÖRÚT
Dr. Bálint Zoltán Pápua Új-Gui-

neán szolgáló mérnök-rnisszionárius
egy hónapra hazalátogatott, sebből
az alkalomból missziói körúton szol-
gáit 28 gyülekezetben. A feleségével
végzett szolgálatáról szóló színes,



dulhatott a (6 osztályos) gimnáziu-
mi oktatás. A tanévnyitó istentiszte-
let és az új épületrész felavatásának
szolgálatát D. dr. Harmati Béla püs-
pök végezte.

LELKÉSZVIZSGA AZ ÉSZAKI
EGYHÁZKERÜLETBEN

Az északi egyházkerület lelkész-
vizsga-bizottsága előtt szeptember 8-
án sikeres lelkészvizsgát tettek, és
lelkészi diplomát nyertek Endreffy
Géza (Budaörs), Ferenczy Andrea
(Nagyveleg), Gregersen-Labossa
GY91f,Y-(Szombathely), Herzog Csaba
(FEBE), Mesterházy Zsuzsanna (Lo-
vászpatona), Selmeczi Lajos Péter
(Sámsonháza, Kisterenye- Pásztó),
Solymár Mónika (SoiJron, Berzsenyi
Dániel Gimnázium), Szarka Eva
(Meszl e n-Acsád-N emescsó),
Szarka István (Meszlen-Acsád-Ne-
mescsó), Tubán Józse! (Csorna-Ráb-
cakapi- Tárnokréti) segédlelkészek
és Weltler Rezső (Győr) lelkész.

MISSZIÓI NAP A VAJDASÁGBAN
Szeptember második hetének vé-

gén Gáncs Péter missziói lelkész és
munkatársai Szeverényi János, Boda
Zsuzsa és Szigethyné Szenteczki Ka-
talin a békéscsabai missziói napról
átautóztak a Vajdaságba, hogy a va-
sárnapra tervezett missziói napon
ott is szolgáljanak. Az estét és éjsza-
kát Bajsán a Dolinszky lelkészcsalád
körében töltötték. A szabadkai
missziói napra mintegy kétszáz
résztvevő (felnöttek, fiatalok és
gyermekek) .. jöttek el Kikindától
Verbászig. ürömmel fedezték fel,
hogy talán mégsem vagyunk olyan
kevesen. Valamennyien örömmel
hallgatták anyanyelvükön az evan-
gélium hívogató szavát a "hazatérő"
fiú példázata alapján, és reménység
szerint sok erőt merítettek belőle.

vetített képes beszámolót minde-
nütt nagy érdeklődéssei hallgatták a
gyülekezetekben.

AGYAGBA GYÚRT IGE
Aklan Éva lelkész-keramikus ke-

rámiamunkáiból kiállítás nyílt a szé-
kesfehérvári gyülekezetünk nemrég
megnyílt gyülekezeti központjában.
A külföldön és itthon már több he-
lyen is kiállított, áhítatot keltő anya-
got szeptember hónap folyamán lát-
hatták a fehérváriak.

ÚJ TANÉV - ÚJ IGAZGATÓK
Az új tanév kezdésévei több isko-

lánkban új igazgatók kezdték meg
működésüket: a Budapesti Evangé-
likus Gimnáziumban (Fasor) dr:
Tárnok Dezső, a Békéscsabai Evan-
gélikus Gimnázium, Művészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézményben Povázsay
Mihály, a Soproni Eötvös József
Gimnázium és Egészségügyi Szak-
középiskolában Boár Katalin,

LELKÉSZEK CSENDESNAPJA
Az északi egyházkerület rendezé-

sében lelkészi csendesnapot tartot-
tak szeptember 3-án a zuglói temp-
lomban és a hittudományi egyetem
épületében. A csendesnap szolgála-
tait D. Szebik Imre, BaliczaIván, Bo-
hus Imre, dr Bálint Zoltán és Szeve-
rényi János tartották.

ÖTVEN ÉV UTÁN ÚJRA ...
Az orosházi gyülekezetben a

rendszerváltozás után először óvo-
da, majd általános iskolai oktatás in-
dult, abban a reményben, hogy gim-
názium is lesz belőle. Ez a remény-
ség e tanév kezdetén valósult meg,
miután az iskola épületét 70 millió
forintos költséggel tetőtéri beépítés-
sei kibővítették. A szeptember 6-i
tanévnyitón ötven év után újra elin-
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KÖZÖS IMÁDSÁG
HANGVERSENNYEL

A Tihanyi Bencés Apátság szere-
tettel hívta a Balaton-környék Krisz-
tusban hívő közösségeit szeptember
12-én délutánra közös imádságra ha-
zánkért, népünkért, megmaradásun-
kért. A közös összejövetel az apátság
elötti parkban szabadtéren kezdő-
dött. Dr. Pápai Lajos győri megyés
püspök történelmi visszapillantása és
Tisler Géza református püspökhe-
lyettes imádsága, valamint a Lutherá-
nia Enekkar szolgálata után egy-egy
szál virággal vonult be a nagy gyüle-
kezet az altemplomba I. András ki-
rály sírjához, majd a templomban a
Lutheránia egyórás hangversenye kö-
vetkezett. Kamp Salamon vezényleté-
vel Bach, Buxtehude, Brahms, Kapi
Gyula, Gárdonyi Zoltán, Szokolay
Sándor és Kodály Zoltán műveíből
adott elő, szólót énekelt Stiblá Anna
és Herenyi István, csellón Nagy Eszter,
orgonán Trajtler Gábor játszott.
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A HJT ÉS TUD~S;,AZ ELSZÁNÁS
ES ODAADAS UTJA VEZET

A JÖVŐBE
Az egyetemi szintű teológiai kép-

zés 75. évfordulóján szeptember 18-
án nyitották meg hittudományi
egyetemünk új tanévét. Az ünnepi
ülés elötti istentiszteleten D. Szebik
Imre püspök tolmácsolta Isten üze-
netét. Az ülést a búcsúzó rektor, dr.
Reuss András nyitotta meg, majd dr.
Szabó Lajos rektor megtartotta
székfoglaló beszédét "A teológiai fel-
készülés egy jól ismert bibliai történet
összefüggésében". Ezután a szeptem-
beri szigorlaton sikeres záróvizsgát
tett öt hallgató (Ernszt Cecília, Lam-
pért Gábor, Lukovits Eszter, Kendeh-
Kirchnopf Péter; Szebtk Károly) kapta
meg egyetemi diplomáját, majd a
rektor ünnepélyesen felvette az új
tanévre a 22 lelkész szakos és a 2
hittanár szakos hallgatót, valamint a
3 ösztöndíjas doktoranduszt: Béres
Tamást, Marossy Attilát és Varga



Gyongyii. Az oktatási minisztérium
részéről dr: Szemkeő Judit közigaz-
gatási államtitkár, az országos egy-
ház részéről D. dr. Harmati Béla püs-
pök és dr. Frenkl Róbert országos fel-
ügyelő kívánta lsten áldását az új
tanévre.

MEGÚJULT A FÓTI
GYÜLEKEZET TEMPLOMA
A múlt század hetvenes éveiben

épült s e század elején megnagyob-
bított fóti templomunk szinte teljes

l' y->

felújításra szorult. A teljes födém,
toronysisak és villanyhálózat kicse-
rélésével és festéssel járó felújítást
két év alatt végezte el az ötszáz lel-
kes gyülekezet, több mint 13,6 mil-
lió forintos költséggel szinte teljesen
felújította templomát. Szeptember
13-án a hálaadó ünnepi istentiszte-
leten D. dr Harmati Béla püspök

Detre János esperessel és Cserhátiné
Szabó Izabella helyi lelkésszel együtt
szolgált. Az ünnepi közgyűlésen Bo-
hus Imre, a gyülekezet nyugalomba
vonult lelkésze, Bencze Gábor, a
Kántorképző Intézet vezetője, vala-
mint Dietrich Tiggemann budavári
ném et lelkész és Tóth Sándor pol-
gármester köszöntötte a gyülekeze-
tet.

ÚJ MUNKÁSOK ISTEN
SZŐLŐJÉBEN

Hittudományi egyetemünk hitok-
tatói levelező szakán végzett 18 új
hitoktatót bocsátották ki a szolgálat-
ba D. dr. Harmati Béla és D. Szebik
Imre püspökök és dr Cserháti Sán-
dor professzor a zuglói templomban
szeptember 19-én megtartott ünne-
pi istentiszteleten. Az új hitoktatók:
Balogh Pálné, Bárossy Tímea, Ecser
Monika, Gálos Ildikó, Giezi Nikolet-
ta, Homoki Olga, Jankó Katalin, Já-
nosi Valéria, Kiss Zsuzsanna, Kovács
Zsuzsanna, Lőrincz Lászlóné, Nagy
Kiry Noémi, Németh Enikő, Pfeifer
Jánosné, Sólyom Anikó, Szabá Ka-
milla Emma, Véghné Pozsgai Olga,
Zomboryné Bazsó Rozália az úrva-
csora vételéveI indultak munkába az
Úr szőlőjébe.

EVANGÉLIKUS BIBLIAISKOLA
NYÍLT

Szeptember 19-én Piliscsabán a
Béthel Missziói Otthonban az Evan-
gélikusok Közössége az Evangéliu-
mért (EKE) szervezésében több
rnint negyven résztvevővel bibliaisko-
la indult. A megnyitó istentiszteleten
D. dr. Harmati Béla püspök hirdette
Isten igéjét. A bibliaiskola kétéves
középszintű képzés, amely tanéven-
ként nyolc hétvégéből és egy kéthe-
tes nyári előadássorozatból áll. Az is-
kola lelkészigazgatója Széll Bulcsú.
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ÖTVENÉVES AZ EGYHÁZAK
VILÁGTANÁCSA

Szeptember 20-án világszerte az
istentiszteleteken imádságos szívvel
emlékeztek meg a tagegyházak
templomaiban arról, hogy ötven
éve, 1948. szeptember 23-án Amsz-
terdamban 151 egyház életre hívta
az Egyházak Világtanácsát. Az
egész világra kiterjedő szervezet ma
337 tagegyházat s mintegy 400 millió
Krisztusban hívő lelket tömörít.

HÁLAADÁS ÉS REMÉNYSÉG
VESZPRÉMBEN

Kettős ünnepre gyülekeztek temp-
lomukba szeptember 20-án a veszp-
rémi evangélikusok. Mindenekelőtt
hálát adtak Istennek templomuk 200
éves szolgálatáért. Másrészt a jövő
reménysége töltötte el szívüket, ami-
kor a templom közelében elhelyez-
ték a tervezett gyülekezeti házuk
alapkövét. A parókia jelenleg ugyan-
is jó negyedórányi távolságra van a
templomtól. A kettős ünnep szolgá-
latát D. Szebik Imre püspök végezte
el nagy gyülekezet, valarnint sok egy-
házi és világi vendég jelenlétében.

ORGONAAVATÁS
HANGVERSENNYEL

A péteri gyülekezet saját erőből
felújította és ezzel "koncertképes-
sé" tette a több mint 200 éves mű-
emlék orgonáját. A szakmunkát
Bordács István gyömrői hangszerké-
szítő mester végezte el. A felújított
orgonát szeptember 20-án az egész
templomot betöltő gyülekezet előtt
Trajtler Gábor orgonaművész szólal-
tatta meg és adta át további szolgá-
latának.

NAGY GYULA PÜSPÖK 80 ÉVES
Dr. Nagy Gyula püspök szeptem-

ber 22-én töltötte be nyolcvanadik
életévét. D. Szebik Imre, az északi
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egyházkerület püspöke az Evangéli-
kus Eletben írt cikkévei köszöntöt-
te, és méltatta egyházunkban vég-
zett és nyugdíjazása után is folyta-
tott sokszínű szolgálatát.A köszön-
téshez az Evangélikus Elet a vele
készített riporttal csatlakozott. Sze-
bik püspök és Balicza Iván lelkész
október 25-én a budavári templom-
ban személyesen köszöntötték a ju-
bilánst, amikor ott igehirdetéssel
szolgált.

ÚJABB EVANGÉLIKUS-
REFORMÁTUS TEMPLOM

ÉPÜL
Régi vágyuk teljesedik be Újlen-

gyelben az evangélikus és reformá-
tus híveknek. Már 1948-ban volt egy
telkük a közös templom céljára. A
telekről .közben le kellett monda-
niuk, de a vágyuk megmaradt. Az
önkormányzattói ajándékba kapott
telken templomuk építését 1998 jú-
liusában már meg is kezdték. Szep-
tember 26-án D. dr. Harmati Béla és



dr Hegedűs Lóránt református püs-
pökök ünnepélyes keretek között
Koczor Tamás evangélikus és Kom-
lósi Péter református esperesek, va-
lamint Adami László evangélikus és
Kelemen Norbert református lelké-
szek közreműködésével elhelyezték
a Nagy Béla tervei alapján épülő
templom alapkövét.

LÉLEK, VILÁGOSSÁG,
SZERETET

Ez volt az összefoglaló témája a
Finnországban szeptember 23-27.
között tartott Nemzetközi Diakó-
niai Kongresszusnak, amelyen a
Fébé Diakonissza Egyesület kül-
döttsége is részt vett Herczog Csaba
lelkész vezetésével.

LUTHER-HÁZ LÉTE SÜLT
SZEGEDEN

A gyülekezet visszakapta államo-
sított egyemeletes épületét, és nem
kis ráfordítással a tető felújítása
után idősek napközi otthonát, vala-

mint a gyermek- és ifjúsági munka
végzésére alkalmas központot alakí-
tott ki az épületben. Az emeleti
részt a következő ütemben fogják
helyreállítani, és a terv szerint diák-
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szállást létesítenek. Az eredetileg is
a homlokzatot díszítő Luther-szo-
bor jogosan került vissza a helyére,
hiszen az épület máris nagy refor-
mátorunk szellemében szolgál. Az
intézményt a Káposzta Lajos esperes
kíséretében érkezett D. dr. Harmati
Béla szentelte fel október 3-án, nagy
gyülekezet és számos vendég részvé-
tele mellett.

EMLÉKEZÉS URBÁN ERNŐRE
A második világháború során tra-

gikus körülmények között eltűnt dr.
Urbán Ernő tábori lelkészre emléke-
zett a család és a rokonok, barátok,
ismerősök népes tábora szeptember
3-án a szentendrei templomban. A
kezdő, illetve záró igehirdetést veje,
id. Magassy Sándor és Szalai Tamás
tábori lelkész végezte, a tudós teoló-
giai munkásságára pedig másik veje,
dr. Reuss András professzor emléke-
zett.

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI
CSENDESNAP

Az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen és a zuglói templomban
október 3-án tartották meg az évi if-
júsági csendesnapot "Oldd le a saru-
dat a lábadról, mert szent föld az a
hely, ahol állsz" összefoglaló címmel.
A szolgálatokat Krska Mária, dr.
Szabó Lajos, Szirmai Zoltán és Krá-
mer György végezték.

LELKÉ SZAVATÁS
A VAJDASÁGBAN

A hittudományi egyetemünkön
tanult és szigorlati vizsgát tett Ma-
kán Hargitát otthoni gyülekezeté-
ben a szabadkai templomban avat-
ták lelkésszé október 4-én. Az ava-
tás szolgálatát D. dr; Harmati Béla
püspök, Dolinszky Arpád vajdasági
esperes és dr. Szabó Lajos rektor vé-
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gezte. Áldást mondtak Dolinszkyné
Báthory Márta és Holecska Anikó
lelkészek.

ÖKUMENIKUS FILMNAPOK
A Nemzetközi Kulturális Alap tá-

mogatásával a Fórum Film Alapít-
vány a Műcsarnok vetítőjében októ-
·ber 3-7. között ökumenikus filmna-
pokat rendezett. A filmnapok kere-
tében válogatást mutattak be az ala-
pítvány műhelyében készült vallási
tárgyú filmekből, valamint a többi
műhelye témájú alkotásaiból.

PETŐFI-IRODALMI ESTEK
A budahegyvidéki gyülekezet a

Petőfi-emlékévvel kapcsolatban évi
programjába két megemlékezést ik-
tatott be. Októberben Petőfi útja
versei tükrében Kiskőröstől Koltóig,
márciusban pedig Koltótól Segesvá-
rig.

HÁLAHANGVERSENY
PESTERZSÉBETEN

Az állandóan szépítgetett templo-
mában október 4-én a világítóteste-
kért, a felújított harangokért és az
alaposan megreparált orgonájáért
adott hálát a pesterzsébeti gyüleke-
zet. Az ünnepi alkalmon Isten igéjét
Szirmai Zoltán esperes hirdette, az
orgonát Bencze István felügyelő szó-
laltatta meg, aki a gyülekezetnek 60
esztendő óta kántora. A hálaadás
hangjaiba belecsendült a rákos-
szentmihályi baptista gyülekezet ha-
rangkórusának muzsikája is.

HOGYAN TANÍTSUNK
HITTANT?

Október 9-12. között Markku
Pyysiainen finn professzor, a fenti
címmel magyarul is megjelent val-
lásdidaktikai könyv egyik szerzője
négy előadásban, illetve foglalko-
zásban mutatta be a könyvet és an-



nak gyakorlati alkalmazását. A teo-
lógiai hallgatók mellett lelkészek és
hitoktatók közül számosan részt vet-
tek az alkalmakon.

KIÁLLÍTÁS
Az Evangélikus Országos Múze-

um az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc üldözöttjeinek emlé-
kére .Kufstein, Olmütz, Theresien-
stadt, Josephstadt evangélikus rab-
jai" emlékkiállítást rendezett. A ki-
állítást október 6-án Pröhle Gergely
államtitkár nyitotta meg.

NEGYVENÉVES JUBILEUM
- ÚJ DIÁKOTTHON

A budapest-józsefvárosi gyüleke-
zet Karácsony Sándor utcai szere-
tetotthonának negyvenéves szolgá-
latáért adott hálát szeptember ID-
én. A Mandák családtól örökség-
ként a gyülekezetre hagyományo-
zott épületben 40 éve létesült szere-
tetotthonban, szoba-konyhás kis la-
kásokban az otthon lakói függetle-
nek egymástól, de összeköti őket az

otthon szelleme és az intézményben
szolgáló kis kápolna. Az évfordulón
egy új létesítménnyel ajándékozták
meg magukat. Tetőtér-beépítéssel
30 személyt befogadó diákotthont
létesítettek főiskolások számára. A
hálaadó istentiszteletet D. dr. Har-
mati Béla püspök tartotta és avatta
fel az új diákotthont. Az intézmény
szolgálatáról és az építkezésről Ker-
tész Géza lelkész és dr. Okolicsányi
Pál felügyelő számolt be.

HAUBNER MÁTÉ-EMLÉKTÚRA
A veszprémi gyülekezet mintegy

ötvenfős csoportja kirándulást szerve-
zett Kufsteinbe. Igy emlékezett a du-
nántúli egyházkerület egykori püspö-
kére, aki ott a 48-as forradalom leve-
rése után börtönfogságot szenvedett.
A csoport felkereste Stadtlaining
evangélikus gyülekezetét, ahol Haub-
ner 8 éven át szolgált, valamint Orszi-
getet, Ausztria egyetlen magyar nyel-
vű evangélikus gyülekezetét.

TEMPLOMSZENTELÉSI
ÉVFORDULÓ

PÜSPÖKLÁTOGATÁSSAL
Az 1858. október 10-én felszentelt

magyarbólyi templom maroknyi
gyülekezetének ünnepére jött el és
szolgált Isten igéjével D. dr: Harmati
Béla püspök október ll-én. A meleg
hangulatú istentiszteleten a gyüleke-
zet mellett a vendégek népes cso-
portjában ott voltak, és köszöntötték
az emlékező gyülekezetet Zászka-
liczky Pál, a gyülekezet korábbi lel-
késze, Andorka Arpád egyházmegyei
felügyelő, valamint két német lel-
kész vezetésével aNémetországból
hazalátogatók tábora. Délután Iván-
dárdán, a Németh Pál és felesége ál-
tal pásztorait nagy szórványgyüleke-
zet legrégebbi templomában szolgált
az egyházkerület főpásztora.
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FOGADÁS ÉS KITÜNTETÉS
A magyarországi protestáns egy-

házi vezetők október 13-án fogadták
a Magyar Okumenikus Szeretetszol-
gálatnak a Csecsenföldön túszul ej-
tett és kiszabadult két munkatársát,
dr. Oláh Istvánt és Dunajszky Gábort.
D. dr. Harmati Béla evangélikus püs-
pök az evangélikus egyház nevében
emlékplakettet adott át nekik, dr.
Bolcskei Gusztáv református püspök
pedig a református egyház elismeré-
seként a Református Világtalálkozó
emlékplakettjével tüntette ki a sze-
retetszolgálat két sokat szenvedett
munkatársát.

DIAKÓNIAI CSENDESNAPOK
Szeptember 15-17. között Alber-

tiben diakóniai csendesnapok voltak
Csizmazia Sándor, Solymár Péter, ijj.
Kendeh György és dr. Cseháti Sándor
szolgálatával.

LELKÉSZAVATÁSOK
A déli egyházkerületben D. dr.

Harmati Béla püspök az alábbi lel-
készjelölteket avatta lelkésszé:
Fischi Vilmost június 27-én Aszó-
don, Korányi Andrást július 5-én
Bp.-Pestszentlőrincen, Blatniczkyné
Hammersberg-Ganczstuch Júliát júli-
us ll-én Tótkomlóson, Holecska
Anikót augusztus 23-án Pusztaföld-
váron, Smidéliusz Andrást szeptem-
ber 5-én Bp.-Zuglóban, ~res Ravai
Rékát szeptember 27-én Medgyes-
egyházán, Gazdag Zsuzsannát és
Lukovits Esztert október lO-én Bp.-
Fasorban, Kendeh-Kirchnopf Pétert
október 17-én Bp.-Angyalföldön és
Szabó Juliannát december 5-én Bp.-
Fasorban. Az északi egyházkerület-
ben D. Szebik Imre püspök az alábbi
lelkészjelölteket avatta lelkésszé:
Farkas Ervint és Gabnai Sándort Pá-
pán július l7-én, Lénárt Viktort és
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Solymár Pétert augusztus 8-án Bp.-
Budavárban, Garas Krisztinát, Pereze
Sándort és Takács Esztert augusztus
9-én Celldömölkön, Ernst Cecíliát,
Lampért Gábort és Szebik Károlyt
október 4-én Győrben, Orosz Gá-
bort október ll-én Nyíregyházán.

ORSZÁGOS EVANGÉLIZÁCIÓ
A DEÁK TÉREN

Az immár hagyományos országos
evangélizációt a budapest-Deák téri
gyülekezetben rendezték meg októ-
ber l7-l8-án, A témája Jónás köny-
ve alapján .Enmiattam támadt ez a
nagy vihar" volt. D. dr. Harmati Béla,
Sztojanovics András, pyőri Gábot;
Smidéliusz Gábor, Ocsai Zoltán,
Huszák Zsolt, Bácskai Károly, a De-
ák téri ifjúság és Gáncs Péter végez-
ték a szolgálatokat.

HATVANÉVES
AZ ANGYALFÖLDI TEMPLOM
Október l8-án hálaadó istentiszte-

leten emlékezett az angyalföldi gyü-
lekezet temploma felszentelésére és
hatvanéves szolgálatára. Bár a Sándy
Gyula által tervezett templomot már
1938-ban építették és szentelte fel
Raffay Sándor püspök, a gyülekezet a
többi pesti gyülekezethez hasonlóan
csak 1953-ban önállósult. A hálaadó
istentiszteleten D. dr. Harmati Béla
püspök szolgált. A gyülekezet örö-
mében osztozott a svéd egyházi dele-
gáció is, és vezetőjük, Bo Larsson is
mondott köszöntést.

HÁLAADÁS A MÁTYÁSFÖLDI
GYÜLEKEZETBEN

A budapest-cinkotai gyülekezet-
hez tartozó, sok viszontagságot átélt
mátyásföldi kis templomot a körzeté-
hez tartozó hívek 1 millió forintos
költséggel kívül-belül felújították és
új kerítéssel látták el. A hálaadó is-
tentiszteletet október 18-án tartották



a szépen kicsinosított templomban.
Az istentisztelet szolgálatát Szirmai
Zoltán esperes és a gyülekezet lelké-
sze, Blatniczky János végezték.

MISSZIÓI HÉT
Egyházunk lelkisegély-szolgálata

az EKE és a Tiszta Forrás Alapít-
vány támogatásával október 19-24.
között missziói hetet tartott Szar-
vason, az ótemplomi gyülekezet kö-
zéphalmi missziói telepén szenve-
dély- és lelki betegek részére.

SVÉD TESTVÉREGYHÁZ-
KERÜLET LÁTOGATÁSA

Október 15-18. között Bo Larrson
lelkész, rektor vezetésével megláto-
gatta egyházunkat a linköpingi svéd
egyházkerület 39 tagú csoportja. Lá-
togatást tettek D. dr. Harmati Béla
püspöknél, a múzeumban, a Hittu-
dományi Egyetemen, a Sarepta Bu-
dai Szeretetotthonban, a cinkotai
Missziói Központban, a Deák téri
Gimnáziumban, megtekintették a
Bazilikát és az esztergomi Keresz-
tyén Múzeumot, egy Deák téri isten-

tiszteleten és Angyalföldön a 60 éves
jubileumi istentiszteleten vettek
részt. Legjobban az érdekelte a cso-
portot, hogyan keresi egyházunk az
evangélium hirdetésének új útjait.

KITÜNTETÉSEK
Az október 23-i nemzeti ünnep

alkalmából a Magyar Köztársaság
elnöke Jancsó Kálmánnénak, é! Győ-
ri Evangélikus ,Gimnázium, Altalá-
nos Iskola és Ovoda igazgatójának
és Schulek Mátyásnak a Deák téri
Evangélikus Gimnázium igazgatójá-
gak a Magyar Köztársaság Arany
Erdemkeresztje kitüntetést, vala-
mint Káposzta Lajos evangélikus es-
peres-lelkész püspökhelyettesnek
hazai és nemzetközi egyházi mun-
kássága elismeréseként a Magyar
Köztársasági Erdemrend Kiske-
resztje kitüntetést adományozta.

AZ ERDÉLYI EVANGÉLIKUSSÁG
ÜNNEPE

A székelyföldi nagy evangélikus
szórvány területet századunk tízes
éveitől kezdve Brassóból gondoz-
ták. 1940-ben alakult meg a sepsi-
szentgyörgyi missziói központ. A
második világháború után az iparo-
sítás következtében egyre több
evangélikus is költözött a városba. A
gyülekezetnek a környező falvakkal
együtt mintegy 1300 tagja van. Mi-
vel méltó istentiszteleti helyük nem
volt, a kilencvenes évek elején elha-
tározták, hogy templomot építenek.
Az 1600 négyzetméteres telket a vá-
ros biztosította. Hároméves munka
után a nagykárolyi születésű, Ma-
gyarországon élő Makkay Tamás
építész tervei alapján az erdélyi gyü-
lekezetek és sok európai egyház se-
gítő támogatásával elkészült a temp-
lom. A felszentelési ünnepély októ-
ber 25-én volt. Egész Erdélyből so-
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kan jöttek és Európa szinte vala-
mennyi egyháza képviseltette ma-
gát. Egyházunkat 8 tagú küldöttség
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képviselte. A szentelési szertartást
Christopf Klein, a romániai szász
egyház püspöke - aki egy elnéptele-
nedett szász templom 3 harangjár
adományozta -, Mózes Arpád ko-
lozsvári püspök és Harmati Béla bu-
dapesti püspök végezte. A köszönté-
sek és áldáskívánások után az ünne-
pélyt Zelenák Józsefnek, a gyüleke-
zet lelkészének imádsága zárta be.

ORSZÁGOS PROTESTÁNS
NAPOK

Az 1848-as forradalomra emlékez-
ve "Forradalom és hitvallás" összefog-
laló címmel rendezték meg protes-
táns egyházaink az Okumenikus Ta-
nács irányításával az Országos Pro-
testáns Napokat október 23-28. kö-
zött. Ebben intenzíven részt vettek
országszerte az evangélikus gyüleke-
zetek is. Sopronban 10 középisko-
lánk diákjai és tanárai gyűltek össze
az evangélikus gimnáziumok hagyo-
mányos országos találkozójára. A
Soproni Protestáns Napok megnyitó



istentiszteletén D. Szebik Imre püs-
pök hirdette Isten igéjét az evangéli-
kus templomban. Az Erdészeti Mú-
zeumban kiállítás nyílt az 1848-as
forradalom kárpátaljai vonatkozásai-
ról. A Soproni Egyetemen rendezett
teológiai fórumon pedig azt vitatták
meg, hogy mit jelentenek az 1848-as
törvények egyházai nk számára. A vi-
tafórumon D. dr Harmati Béla püs-
pökünk is tevékenyen részt vett.

ORSZÁGOS REFORMÁCIÓI
EMLÉKÜNNEPÉLY

Az országos reformációi emlék-
ünnepélyt október 31-én Budapes-
ten a Kálvin téri református temp-
lomban tartották meg. Igehirdetés-
sel dr. Hegedűs Loráru református
püspök szolgált. Unnepi megemlé-
kezésében D. dr. Harmati Béla evan-
gélikus püspök a reformáció globali-
tásáról szólt. A homo religiosusnak
szüksége van egyetemesen a refor-
mációra, arra, hogy az ige legyen a
középen, s hogy tudjuk, hogy mi le-
gyen az igazi erkölcs. Az ünnepély
liturgiájában az ökumenikus tanács
egyházainak vezetői szolgáltak.

PROTESTÁNS KULTURÁLIS EST
A reformáció ünnepének hagyo-

mányos kulturális estjét a Pesti Vi-
gadóban rendezték meg november
1-jén. A színes irodalmi és zenei
program keretében az Evangélikus
Kántorképző Intézet Mandák Kóru-
sa is szerepelt, az ünnepi előadást
dr. Kiss Gy. Csaba tartotta "Ahol az
Ur Lelke, ott a szabadság" címmel.

SZÁZHETVENÖT ÉVES A PESTI
EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUMI

OKTATÁS
A pesti evangélikus iskolában 17S

évvel ezelőtt, 1823-ban elindult egy
8 növendékből álló humán osztály
oktatása. Ez volt a pesti gimnáziumi

oktatás születése. Az elmúlt 17S év-
re emlékeztek szinte az egész tanév
folyamán mindkét budapesti gimná-
ziumunk szárnos összejövetelén.
Egyházunk központi megemlékezé-
se a Deák téri templomban volt ok-
tóber 31-én, a reformáció emlékün-
nepének délutánján. Megjelentek a
kormány, a minisztériumok, a pro-
testáns és katolikus egyházak magas
rangú képviselői, az önkormányzat
és oktatási intézmények, egyházköz-
ségek, testvérgimnáziumok küldöt-
tei, tanárai és növendékei. Az ünne-
pélyt D. dr Harmati Béla püspök
nyitotta meg, majd a két budapesti
gimnázium diákjainak színes prog-
ramjával kísérve dr Gyapay Gábor; a
fasori gimnázium ny. igazgatója a
múlt eseményeiről, Schulek Mátyás,
a Deák téri gimnázium igazgatója a
jelen problémáiról tartott előadást.

JUBILEUMI TEOLÓGIAI NAPOK
Hittudományi Egyetemünk előd-

je, a Pécsi Erzsébet Tudományegye-
tem Soproni Evangélikus Hittudo-
mányi Kara 7S éve, 1923-ban kezdte
meg működését. Erre emlékezett
egyetemünk a november 2-3-án tar-
tott Jubileumi Teológiai Napokon.
A délelőtti programban többek kö-
zött dr. Semjén Zsolt államtitkár az
állam és egyház viszonyáról, dr
Cserháti Sándor professzor "Elkülö-
nülés vagy azonosulás?" címen az
egyházi magatartásról, dt: Schneller
István, Budapest főépítésze főváro-
sunk fejlődéséről, dr: Riták Pálné, az
ELTE egyetemi tanára az egyetemi
hallgatók mai magatartásáról, dr.
Fabiny Tibor professzor teológiai
oktatásunk 7S évéről, dr: Joós Ernő
montreali egyetemi tanár Heideg-
ger filozófiájáról tartott előadást. A
délutáni alkalmon a teológusok a di-
ákprogramjaikat mutatták be.
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HÁLAADÁS ÚjPESTEN
Pest-Bud a-Óbuda egyesítésének

évében, 1873. november 8-án Uj-
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pesten megalakult egy mustármag-
nyi gyülekezet, amely évek hosszú
során lombos fává terebélyesedett.
Erre az indulásra emlékezett és a
125 év áldásaiért adott hálát Isten-
nek az újpesti gyülekezet egy no-
vemberi vasárnapon, a D. dr. Har-
mati Béla püspök, Szirmai Zoltán es-
peres és Blázy Lajos helyi lelkész ál-
tal tartott hálaadó istentiszteleten és
ünnepi közgyűlésen.

ÁRVÍZKÁROK A TISZA FELSŐ
SZAKASzÁN

A szokatlanul sok eső következté-
ben kiáradt a Felső-Tisza és sok kárt
okozott elsősorban a kárpátaljai
magyar településeken, de a sza-
bolcs-szatmári magyar területeken
is. Az árvízkárosultak részére gyüle-
kezetcink elsősorban a Magyar
Okumenikus Szeretetszolgálat köz-
vetítésével, de külön tevékenyen is
részt vettek az árvízkárosultak tá-
mogatásában.



HARANGSZENTELÉS
BUDAFOKON

A hetven éve alakult budafoki gyü-
lekezet 63 éves temploma tornyában
eddig nem volt harang. A hívek ado-
mányaiból megvalósult a régi álom,
amikor Szeverényi János esperes no-
vember 8-án felszentelte a templom
150 kilogrammos harangját.

TUDOMÁNYOS MINŐSÍTÉS
Fabiny Tamás budapest-kőbányai

lelkész az Erlangeni Friedrich-
Alexander Egyetemen "magna cum
laude" minősítéssel teológiai dokto-
rátust szerzett. Doktori értekezésé-
nek címe: "Elbeszélt drámák - Jézus
példázatainak dramaturgiája és kom-
munikáciája, különös tekintettel a
rabbinikus párhuzamokra" volt.

ÚJSZUPERINTENDENS
A Vajdasági Evangélikus Egyház

zsinata megállapította a magyar
egyházra a jogfolytonosságot, és Do-
linszky Arpád bajsai esperes-lelkészt
szuperintendenssé választotta. Az új
szuperintendenst november 7-én D.
dr. Harmati Béla püspök iktatta be
hivatalába.

EGYHÁZI VEZETŐK
TALÁLKOZÁSA

A MINISZTERELNÖKKEL
November l l-én a Gellért Szálló-

ban Orbán Viktor miniszterelnök ta-
lálkozott a történelmi egyházak veze-
tőivel. A megbeszélésen áttekintet-
ték azokat a legfontosabb területe-
ket, ahol az állam és az egyházak a
polgárok érdekében együttrnűköd-
hetnek. A miniszterelnök megígérte,
hogy a kormánya katolikus egyház-
hoz és a zsidó hitfelekezethez hason-
lóan a történelmi protestáns egyhá-
zakkai is közszolgálati feladatvállalá-
suknak megfelelő megállapodást köt.

KETTŐS ÜNNEP
KELENFÖLDÖN

A kelenföldi gyülekezet novem-
ber 15-én emlékezett meg arról,
hogy hetven éve szolgál a Schulek
János által épített templomuk és
épületegyüttesük. A hálaadó isten-
tiszteleten D. Szebik Imre püspök
hirdette Isten igéjét, Bence Imre, a
gyülekezet nyugdíjas lelkésze megír-
ta a templom történetét, Szeverényi
János esperes, a gyülekezet lelkésze
pedig a gyülekezet mai életéről szá-
molt be. Az ünnepi közgyűlés után
leleplezték és a püspök megáldotta
azt az emléktáblát, mely Ord ass
püspök kelenföldi lelkészi szelgála-
tának emlékét hirdeti.

SZERETETOTTHON ÉPÜL
SZOMBATHELYEN

Egy Szombathelyről elszármazott,
Kanadában letelepedett egykori
gyülekezeti tag 30 millió forint ha-
gyatékából a templom melletti tel-
ken új szeretetotthon építésébe kez-
dett a gyülekezet. Az otthon alapkö-
vét a gyülekezet megválasztott lelké-
szének, Gregersen Labossa György-
nek beiktatása alkalmából helyezte
el D. Szebik Imre püspök.

TEMPLOMSZENTELÉSI
EMLÉKÜNNEPVANYARCON
A vanyarci gyülekezet temploma

felszentelésének 199. évfordulójára
4,5 millió forint költséggel felújítot-
ta templomát. Orökélet vasárnapján
az ünnepi istentiszteleten D. Szebik
Imre püspök prédikált. Az ünnepé-
lyen Kalácska Béla esperes és több
szomszéd lelkész mellett részt vett
és köszöntést mondott a gyülekezet
két korábbi lelkésze, Schultz Jenő és
Sándorné Povazsanyecz Gyöngyi, va-
lamint a falu szülötte, Táborszky
László esperes.
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után a közgyűlés köszönetet mon-
dott D. dr. Harmati Béla evangélikus
püspöknek, mint leköszönő elnök-
nek és Bóna Zoltán református lel-
késznek, mint leköszönő főtitkár-
nak, és dr. Márkus Mihály reformá-
tus püspö köt elnöknek, dr. Görög Ti-
bor evangélikus lelkészt főtitkárnak
választotta meg.

EVT-NAGYGYŰLÉS
Az Egyházak Világtanácsa de-

cember 3-14. között tartotta VIlI.
nagygyűlését Afrikában, Zimbabwe
fővárosában, Hararéban. Jubileumi
volt a nagygyűlés, mert az EVT
1998-ban ünnepelte fennállásának
50. évfordulóját, és azért is, mert tar-
talmával, mondanivalójával erőtelje-
sen koncentrált a következő jubileu-
mi évre, az ezredfordulóra, és meg-
próbálta összegezni azokat a felada-
tokat, amelyeket a világ keresztyén-

ÚJABB TEMPLOM ÉPÜL
A FŐVÁROSBAN

A budahegyvidéki gyülekezet a
Tarcsay Vilmos utcában egy lakás
szobáiból kialakított teremben tart-
ja istentiszteleteit. A gyülekezet régi
vágya indult el a megvalósítás útján,
amikor november 21-én a Fébé dia-
konissza egyesület Márvány utcai
épületéért kárpótlásként a Kékgo-
lyó utcában kapott telken letették az
építendő templom alapkövét. A
szolgálatot D. Szebik Imre püspök
végezte. Az okiratokat tartalmazó
urnát a templom tervezője, Benczúr
László Ybl-díjas építész helyezte el.

TISZTÚjÍTÁS AZ ÖKUMENIKUS
TANÁCSNÁL

A Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa november 30-án
tartotta évi közgyűlését. Az elnöki
és főtitkári beszámolók elfogadása
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oda üdülni járók adományaiból jött
össze. December 6-án történt meg
az új templom felszentelése dr Már-
kus Mihály református, D. dr Har-
mati Béla evangélikus püspökök,
Császár Attila református, Smidé-
liusz Zoltán evangélikus esperesek,
valamint Kuti Géza református,
Nagyné Szeker Éva evangélikus lel-
készek szolgálatával. A szám os ven-
dég sorában jelen volt és köszöntést
mondott Veres Arpád polgármester,
Kuti Csaba református főgondnok
és Nagybocskai Vilmos evangélikus
egyházmegyei felügyelő.

EMLÉKEZÉS SÁNTHA KÁROLY
ÉNEKKÖLTŐRE

A sárszentlőrinci gyülekezet de-
cember 6-án emlékezett Sántha Ká-
roly énekköltőre halálának 70. év-
fordulóján, aki 34 éven át volt a gyü-
lekezet lelkésze. Gáncs Aladár lel-
kész-orgonarnűvész ismertette Sán-
tha Károly életútját, Gáncs Péter
missziói lelkész igehirdetéssel és a

sége ebben a sajátos helyzetben és
időpontban maga előtt tudhat. Egy-
házunk képviseletében dr Szabó La-
jos és Szabóné Mátral Marianna kül-
döttként, di: Gadó Pál a mozgássé-
rülteket képviselő csoport meghí-
vottjaként, dr. Fabiny Tamás pedig a
TV2 stábjának tagjaként volt jelen.

TEMPLOMSZENTELÉS
HÉVÍZEN

A Hévíz üdülőhelyen élő kis lé-
lekszámú evangélikus és református
szórványgyülekezetek már a har-
mincas években közös templom épí-
tését tervezték. A terv megvalósítá-
sára csak mintegy ötven esztendő
után kerülhetett sor, amikor mind-
két gyülekezet a keszthelyi anyagyü-
lekezetekhez tartozó leánygyüleke-
zet lett. Az önkormányzattói telket
kaptak a templom építésére. Az épí-
téshez szükséges több mint 31 millió
forint költség nagyrészt az önkor-
mányzat hozzájárulásából, belföldi
és külföldi egyházi szervezetek és az
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délutáni szeretetvendégségen vetí-
tettképes előadással szolgált.

MEGÁLLAPODÁS
December 7-én a Nemzeti Kultu-

rális Örökség Minisztériumában
aláírták a megállapodást, mely a
Kormány és az Evangélikus Egyház
kapcsolatát, finanszírozási, járadék-
folyósítási kérdéseit rögzíti. A meg-
állapodást a Kormány részéről Há-
mori József miniszter, egyházunk ré-
széről Harmati Béla püspök-elnök,
Szebik Imre püspök, Frenkl Róbert
országos felügyelő írta alá.

LELKÉSZVIZSGA A DÉLI
EGYHÁZKERÜLETBEN

December 7-én a déli egyházke-
rület lelkészvizsga bizottsága előtt
sikeres vizsgát tettek és lelkészi dip-
lomát nyertek Andorka Eszter (Du-
naharaszti), Blatniczky János Dániel
(Tótkomlós), Hegedűs Attila (Bony-
hád), Kecskeméti Pál (Kiskőrös), Ke-
lemen Péter (Nagyszénás), Krámer
György (Pilis), Kutyej Pál (Békéscsa-
ba), Péter Attila (Maglód), Sefcsik
Zoltán (Pécs), Smidéliusz Gábor
(Nagytarcsa) és Veres Csaba Endre
(Medgyesegyháza ) segédlelkészek.

PÜSPÖKLÁTOGATÁS
A pusztavámi anyagyülekezetben

a gyülekezeti terem felújítása és a
móri leánygyülekezetben imaház
felújítása alkalmából tartott hála-
adó istentiszteleten az egyházkerü-
let püspöke, D. Szebik Imre szolgált
igehirdetéssel december 13-án.

TESTVÉREK TANÁCSKOZÁSA
A bajor-magyar testvéri kap-

csolat szükségessé teszi, hogy a két
egyház felelősei időnként megbe-
széljék az elvégzett és elvégzendő
feladatokat. Decemberben Sopron-
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ban, a Zerge utcai vendégházban ta-
lálkoztak a két egyház munkásai.
Bajor oldalról Claus-Jürgen Roepke
egyházfőtanácsos és Karl-Heinz
Ultrich lelkész, magyar részről Har-
mati Béla és Szebik Imre püspökök,
Sólyom Jenő egyházkerületi felügye-
lő, Szirmai Zoltánné külügyi osztály-
vezető és Reuss András professzor
vettek részt a megbeszéléseken.
Meglátogatta a találkozót Prőhle
Gergely kulturális államtitkár is.

ÚJ ESPERES A VASI
EGYHÁZMEGYÉBEN

A vasi egyházmegye gyülekezetei
Vető István celldömölk-alsósági lel-
készt választották esperessé. Hivata-
lába december 19-én az alsósági
templomban iktatták be. Ez alka-
lomból D. Szebik Imre püspök hir-
dette Isten igéjét, a beiktatást Sághy
András és Kovácsné Tóth Márta, az
egyházmegye főjegyzője, illetve jegy-
zője végezte. Az ünnepi közgyűlést
Nagy János egyházmegyei felügyelő
vezette. Az új espe res székfoglaló
beszédét "Egyházi szolgálatunk és a
szolgáltatások" címmel tartotta meg.

ÉRTELMISÉGI MŰHELY
Az eva.ngélikus értelmiségi mű-

hely karácsonyelőtti összejövetelét
a Deák téri gimnázium dísztermé-
ben tartotta december 16-án. Ha-
fenscher Károly lelkész "Ember csi-
nálta ünnep vagy ünnep csinálta em-
ber?" címen tartott előadást. Az áhí-
tatot dr. Sólyom Jenő egyházkerületi
felügyelő tartotta.

ÁDVENTIÉSKARÁCSONYI
MUZSIKA

Gyülekezeteink ádvent és kará-
csony idején ádventi és karácsonyi
hangulatra indító zenével szoktak
szolgálni. Bp.-Zuglóban a Teológia



ber 12.: Bencze Imre - Bp.-Pest-
szentlőrinc, szeptember 13.: Győri
Gábor - Iharosberény, szeptember
20.: Halász Sándor - Debrecen,
szeptember 27.: Nagy Zoltán - Va-
dosfa, október 10.: Rác Dénes és Rác
Dénesné Megyaszai Enikő - Mencs-
hely- N agyvázsony-Szen tan talfa,
október 24.: Mihácsi Lajos - Ba-
konycsernye, november 14.: Szarka
István - Körmend, november 18.:
Pőcze István - Szombathely, novem-
ber 28.: Gregersen-Labossa György -
Pápa, december 5.: Koczor György és
Koczor Györgyné.

és a gyülekezet rendezésében zenés
áhítatsorozatot tartottak az ének-
karok és a teológiai tanárok szolgá-
latával. Budavárban Handel Messi-
ás című oratóriuma, Bp.-Deák téren
és Oroszlányban pedig Bach Kará-
csonyi oratóriuma hangzott el.

LELKÉSZIKTATÁSOK
Júliustói decemberig a következő

lelkésziktatások voltak gyülekezete-
inkben: Iklad, augusztus 23.: Babka
László - Kondoros, augusztus 30.:
Kondor Péter - Sopron, szeptember
6.: Zügn Tamás - Budavár, szeptem-

ŐRSÉGVÁLTÁS A FINN EGYHÁZ
ÉLÉN

John Vikstrom érsek nyugdíjba vo-
nulása után Jukka Paarma turkui
dómdékánt választotta meg egyháza
és nevezte ki a köztársaság elnöke a
finn egyház érsekévé. Unnepélyes
beiktatása január 6-án, vízkereszt
ünnepén volt a turkui dómban. Az
ünnepségen egyházunk képviseleté-
ben dr. Nagy Gyula ny. püspök vett
részt.

GYÜLEKEZETI HÁz
AVATÁSA

Az oroszlányi gyülekezet két és
fél évig tartó áldozatos munkával,
10 millió forint költséggel új gyüle-
kezeti házat épített. Az új létesít-
ményt D. Szebik Imre püspök és
Labossa Lajos esperes szentelte fel.
Az ünnepi közgyűlésen Molnár Jó-
zsef lelkész ismertette az építés tör-
ténetét.

1999
SAJTÓMUNKÁNK

REFLEKTORFÉNYBEN
A bajor-magyar társegyházi kap-

csolat újabb találkozója volt január
18-22. között. A bajor küldöttek,
Christopf Hechtel egyháztanácsos és
Susanne Breit-Kessler asszony, a saj-
tóért felelős bajor egyházi bizottság
elnökének érdeklődése egyházunk
írott, rádiós és televíziós munkájára
irányult. Püspökeinkkel és egyhá-
zunk e három munkaággal foglalko-
zó szerkesztőivel három napon át
találkoztak. Látogatást tettek a cin-
kotai missziói központunkban, a
magyar rádiónál és televíziónál, va-
lamint Pécsett a regionális televízió-
nál és rádiónál, és a Dunántúli Nap-
ló szerkesztőségében. Ez a sok ta-
pasztalatot jelentő sajtó- és kommu-
nikációs munkába való betekintés
erősíteni fogja a kölcsönös együtt-
működést egyházaink között ezen a
területen is.
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT
A Krisztusban hívők egységéért

imádkozott január 17-24. között a
világ keresztyénsége. Ebbe a fo-
Iyamba ömlött bele a magyar ke-
resztyénség imafolyama is, hiszen
naponta ugyanazon bibliai igék,
imatémák vezérelték egész világon
az összejöveteleket. Az imahetet
megnyitó istentisztelet Budapesten
a Kálvin téri református templom-
ban volt, ahol dr. Paskai László bíbo-
ros, prímásérsek meditációval, dr.
Márkus Mihály református püspök
igehirdetéssel, a tagegyházak püs-
pökei és elnökei pedig a liturgiában
való részvétellel szolgáltak. A törté-
nelmi egyházakhoz tartozó hívek
nagyon sok helyen tapasztalták meg
az együttvaló igehallgatás és imád-
kozás nagy áldását, de - amint arról
a február közepén tartott esperesi
értekezlet beszámolói tanúskodnak
- vannak helyek, ahol a helyi keresz-
tyén közösségek még nem találták
meg ezt az összhangot.
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ÉRTELMISÉGI FÓRUM
A Keresztény Értelmiségi Fórum

rendezésében a buda hegyvidéki
evangélikus kápolnában tartott
összejövetelen február 1-jén f!őhle
Gergely, a Nemzeti Kulturális Orök-
ség Minisztériumának államtitkára
"Egyház - állam - társadalom az ez-
redforduló Magyarországán" címmel
tartott előadást.

MEGEMLÉKEZÉSBÓRA
KATALINRÓL

A Magyarországi Luther Szövet-
ség budapesti tagozata a budapesti
Deák téri gyülekezetben február 1-
jén megemlékező estet tartott Lu-
ther Márton feleségéről, Bóra Kata-
linról születésének (1499. január
29.) ötszáz éves évfordulója alkal-
mából. A megemlékezést Fabiny Ka-
talin és dr. Fabiny Tamás tartották.
Programjukat a TV2 egy későbbi
adásában megismételték.



EGYHÁZI KÜLDÖTTSÉG
AZ EURÓPAI UNIÓNÁL

A magyarországi római katolikus,
református és evangélikus egyhá-
zak, valamint a zsidó hitközségek
vezetői február 4-5-én látogatást
tettek Brüsszelben az Európai Unió
vezetőinél abból a célból, hogy meg-
ismerjék az Unió vezetőit és kinyil-
vánítsák azt a szándékukat, hogy az
egyházak is támogatják Magyaror-
szág tervezett csatlakozását az Eu-
rópai Unióhoz. Egyházunkat a kül-
döttségben D. dr. Harmati Béla püs-
pök képviselte.

SZEBIK PÜSPÖK HATVANÉVES

D. Szebik Imre, az északi egyház-
kerület püspöke, február 9-én töl-
tötte be életének hatvanadik eszten-
dejét. Ebből az alkalomból az orszá-
gos egyház és az északi egyházkerü-
let vezetői köszöntötték őt. Az
Evangélikus Élet cikkben méltatta
püspöki szolgálatát.

MISSZIÓI NAP SZENTENDRÉN
Február 20-án Szentendrén a ró-

mai katolikus Szent András Iskolá-
ban a Dunakanyarban (Dunakalász-
tóI Visegrádig) lakó evangélikusok
számára missziói nap volt. A szolgá-
latokat az Evangélikus Missziói
Központ munkatársai: Gáncs Péter,
B. Pintér Márta, Kőháti Dorottya és
Endreffy Géza végezték.

KÉT EGYÜTTES ÉS EGY
BOMBARIADÓ A PÓLUS

CENTERBEN
Február 20-án a Pólus Centerben

működő Itt és Most Missziói Köz-
pont felkérésére a Vox Nova férfikó-
rus és a Psalmus együttes műsort
adott a centrum színpadán. A férfi-
kórus műsorát bombariadó miatt fél-
be kellett szakítani, de a riadó elmúl-
tával a Psalmus előadta teljes műso-
rát. Az emberek megálltak hallgatni
a műsort, sőt voltak olyanok is, akik
bementek a Missziói Központba be-
szélgetni mindarról, amiről életük-
ben először ott hallottak.

ÁLDOZATVÉDELEM
A Belügyminisztériumban febru-

ár 22-én a bűncselekmények áldoza-
tainak napján, bejelentették, hogya
minisztérium a jövőben kiemelt
hangsúlyt fordít a bűncselekmények
áldozatainak védelmére és segítésé-
re. Meghívott előadókéntD. dr. Har-
mati Béla püspök előadásában el-
mondta, hogy az egyházak támogat-
ják a rendőrséget ebben a törekvé-
sükben, és hangsúlyozta, hogy a bű-
nözés megelőzésében sokat tehet-
nek a tömegtájékoztatási eszközök,
elsősorban a televízió, az ifjúság- és
emberiségellenes, mondhatni köz-
veszélyes műsoraik megszüntetésé-
veI. Az ünnepélyen jelen volt és fel-
szólalt Marc Groenhuhsen, az Euró-
pai Aldozatvédő Fórum elnöke.

109



CSALÁDI ÜNNEP
A DIAKONISSZA ANYAHÁZBAN

Minden vasárnap tartanak isten-
tiszteletet az anyaház nemrégen fel-
szentelt kápolnájában. A diako-
nisszák mellett ide járnak a Nyugdí-
jas Lelkészek Otthonának lakói is.
Otvened vasárnapján D. Szebik Imre
püspök hirdette Isten igéjét. Az is-
tentisztelet után a gyülekezet színe
előtt köszöntötte Túrmezei Erzsébet
testvért, a diakonisszák főnökasszo-
nyát, aki ezen a napon töltötte be
életének 87. évét.

TAVASZI OLVADÁS - ÁRVÍZ-
ÉSBELVÍZVESZÉLLYEL

Az őszi árvizek után a tél folya-
mán leesett sok hó olvadása újabb
árvízzei fenyegette a Tisza felső vi-
dékét Szabolcsban és Kárpátalján,
valamint a Bodrog környékén. Eh-
hez járult elsősorban az Alföld terü-
letét érintő belvízveszély, amelynek
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következtében nagyon sok kár ke-
letkezett. A Magyarországi Okume-
nikus Szeretetszolgálat újra elkezd-
te segélyező szolgálatát. Segélyszál-
lítmányokat küldött Kárpátaljára és
a Bodrog menti településeknek. Ezt
a fontos szolgálatot a hazai két pro-
testáns egyház és külföldi egyházak
támogatásából tudta végezni.

EVANGÉLIKUS LELKÉSZNŐK
ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Egyházunk Női Missziói Osztálya

rendezésében a budavári gyülekezet
kápolnájában március 6-án tartot-
ták az evangélikus lelkésznők első
találkozójukat. A megjelent idősebb
és fiatalabb lelkésznők őszintéri be-
számoltak szolgálatbaállásuk nehéz-
ségeiről és mai problémáikról. A
család és hivatás feszültsége állandó
kérdés, de ha van igazi elhivatás, a
feszültség megoldható. Altalános
volt az a meggyőződés, hogy a lel-



késznők szolgálata ajándék, noha
szükségből vezette be az egyház.

ÚJSZÖVETSÉG
ROMÁN-MAGYAR

ÉSSZLOVÁK-MAGYAR
NYELVEN

Az ötvenéves jubileumát ünneplő
Magyar Bibliatársulat március l-jén
tartott ünnepi közgyűlésén D. dr.
Harmati Béla püspök, a bibliatársu-
lat elnöke bejelentette, hogy a bib-
liatársulat által korábban kiadott
német-magyar és angol-magyar
nyelvű Uj szövetség után bemutat-
hatja a frissen megjelent román-
n;agyar és szlovák-magyar nyelvű
Uj szövetséget. A közgyűlésen jelen
lévő Damaschinosz ortodox püspök,
a Román Felekezetközi Bibliatársu-
lat elnöke kiemelte, hogy a két tár-
sulat interetnikai együttrnunkálko-
dásának eredménye a kétnyelvű Uj-
szövetség, és jelképes ajándékként

\

\
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\

átadta az 1648-as első román nyelvű
Uj szövetség egy példányát, melyet
még Rákóczi György költségén ad-
tak ki. Gőz Bertalan református lel-
kész, a Szlovák Bibliatársulat főtit-
kára valamennyi tag egyházuk nevé-
ben örömmel vette, hogy a magyar-
lakta vidékeken ezáltal a közös bib-
liaolvasás lehetséges.

URNATEREM A DEÁK TÉREN
A Budapest Deák téri gyülekezet

a felmerült igény és a lehetőségek fi-
gyelembevételével a sekrestye alatti
boltozatos alagsorban urnatermet
alakított ki. Március 14-én a vasár-
napi istentisztelet után D. dr. Har-
mati Béla püspök, Szirmai Zoltán es-
peres és Zászkaliczky Péter igazgató-
IeIkész szentelte fel az urnatermet.
Az egyházközség szabályrendelet-
ben szabályozta a használatot. Az
urnák megőrzését a parókia épüle-
tének fennállásáig vállalják.
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EGYÜTT ÜNNEPELTÜNK
NÉPÜNKKEL

Az l848-as forradalomra emlé-
kezve, egyházunk népe együtt ünne-
pelt népünkkel. Bár a pártállam idő-
szakában leszoktunk a templomban
való ilyen ünneplésekről, azonban
több helyen kezd meghonosodni a
szokás, hogy külön vagy ökumeni-
kus istentiszteleteken, templomban
is ünnepeljünk. Oröm, hogy a hatá-
ron túli magyar testvéreink is ünne-
pelhettek március lS-én.

ÚJ LAP INDULT
EGYHÁZUNKBAN

Március közepén megjelent az
Evangélikus Közlöny, egyházunk hi-
vatalos lapja. Kiadását az Egyházi
Törvények V. törvény 74. paragrafu-
sa rendelte el a hivatalos dokumen-
tumok, törvények, szabályrendele-
tek, püspöki körlevelek stb. megje-
lentetésére.

VENDÉG ELŐADÁSA TEOLÓGIÁN
Edgar Almen, a Lingköpingi

Egyetem (Svédország) professzora
március 8-ll. között vendégelőadá-
sokat tartott az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetemen az alábbi té-
mákban: 1. A Xx. századi svéd teo-
lógia jellegzetességei. 2. Konfirmá-
ció Svédországban. 3. A svédországi
iskolákban történő hitoktatás jel-
lemzői.

KITÜNTETÉSEK
Március lS-én Polgár Rózsa textil-

művész, dr. Harmati Béla püspö-
künk felesége művészi tevékenysége
elismeréseképpen a Parlamentben
Kossuth-díjat kapott. Bozóky Eva
újságíró, a CREDO című folyóira-
tunk szerkesztőbizottságának tagja
munkásságáért a MUOSZ Arany-
toll-kitüntetését kapta. Zádori Má-
ria Liszt-díjas hangversenyénekes az
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Operaházban a Magyar Köztársaság
kiváló művésze kitüntetést vette át.
A kitüntetett a Lutheránia koncert-
jeinek rendszeres szólóénekese.

MOST ÉLNI KÜLDETÉS
Túrmezei Erzsébet verscíme volt az

összefoglaló témája az Országos
Papné Csendesnapnak, amelyre
mintegy száz lelkészfeleség jött el a
Deák téri gyülekezetbe március 20-
án. A főelőadást dr. Anne-Marie
Kool, a Protestáns Missziói Tanulmá-
nyi Intézet vezetője tartotta "Misszió
az ezredfordulón" címmel. Az elő-
adást csoportbeszélgetések követték
a hallottakról. Délután beszámolók
hangzottak el különböző munkaterü-
letekről. A csendesnap vendége volt
két bajor lelkészfeleség is, akik első-
sorban gyülekezeteik női munkájáról
számoltak be. A csendesnap úrvacso-
rai istentisztelettel zárult, amelynek
kijelölt igéje magában foglalta a
csendesnap mondanivalóját: " ... ta-
nítva őket, hogy megtartsák mindazt,
amit én parancsoltam nektek; és íme
én veletek vagyok minden napon a vi-
lág végezetéig". (Mt 28,20)

MÚLTRA ÉS JÖVŐRE
TEKINTETTEK NAGYKANIZSÁN

Március 21-én hálaadó istentisz-
telet és ünnepi közgyűlés keretében
köszöntötte a gyülekezet Fónyad Pál
nyugalmazott lelkészét 90. születés-
napja alkalmából, aki 1951-1987
között volt a gyülekezet lelkésze. Az
ünnepi szolgálatot végző D. dr. Har-
mati Béla püspök, Smidéliusz Zoltán
esperes és Deme Dávid lelkész kö-
szöntőjükben emlékeztettek azokra
a nehéz körülményekre, melyek kö-
zött végezte hűséges szolgálatát. A
hálaadás és emlékezés mellett a
gyülekezet tekintete a jövőbe is irá-
nyult ezen a napon, amikor elhe-

lyezték a tervezett gyülekezeti köz-
pont alapkövét, amely reménység
szerint nem csak a gyülekezet, ha-
nem a Somogy megyében élő gyüle-
kezetek számára is lelki központ
lesz.

ÚJ PROTESTÁNS TÁBORI
PÜSPÖK

Új protestáns tábori püspököt
szenteltek Csuka Tamás református
lelkész személyében március 25-én
a Kálvin téri református templom-
ban. Díszőrség, történelmi zászlók
jelenléte, tábornoki kar és tiszti kar
több tagja, a Honvéd Együttes és
Fúvószenekar biztosította a honvéd-
ség jelenlétét, a két protestáns egy-
ház püspökei, egyházvezetői és a
gyülekezet az egyház részvételét.
Magas állami képviseletet jelentett
Orbán Viktor miniszterelnök jelen-
léte és köszöntése. A hatéves ciklus
lejárta előtt távozott szolgálatából
mind a református püspök, mind
evangélikus helyettese. Az egyéves
átmeneti időben sok vita volt a két
egyház között, hogy a régi hagyomá-
nyoknak megfelelően legyen-e most
ciklusváltás a püspöki szolgálat be-
töltésében. Végül is nem új ciklus
vette kezdetét, hanem újra indult a
ciklus. Protestáns püspököt szentel-
tek, de a szertartásban nem volt
evangélikus résztvevő. Harmati Béla
püspökünk Jsöszöntő szavai így
hangzottak: Orizd a békességet, a
szeretetet, a lelki érték testesüljön
meg szolgálatod nyomán.

EVANGÉLIKUS NŐK KLUBJA
Megalakult az Evangélikus Nők

Klubja. Első összejövetelét március
27-én tartotta Budapesten az UlIői
úti Székházban. Előadást tartott
Pásztor Jánosné "Női mivoltunk nyűg,
ajándék vagy lehetőség?" címmel.
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KÖSZÖNTÉS
Farkasházi Ferenc, az északi egy-

házkerület felügyelője március 26-
án töltötte be 80. életévét. Ebből az
alkalomból köszöntötte őt az északi
egyházkerület és az Evangélikus
Elet.

KIÁLLÍTÁS DUNAKESZIN
1999. márc. 27-én kiállítás nyílt

meg a Dunakeszi Evangélikus Egy-
ház felújított gyülekezeti termében.
A gyülekezet dr. Csiba Arpádné
Nagy Alice 50., jubileumi kiállításá-
nak adott 2 hétre otthont. A kerami-
kusnő Szentantalfai Nagy Lajos es-
peres unokája. A kiállítást Bolla Ar-
pád nyug. ev. esperes nyitotta meg.
A tárlat záróünnepeként ápr. l I-én
a Magyar Allami Operaház Failoni
Kamarazenekarának szólistái adtak
hangversenyt.

AZ OROSZLÁNYI ÉNEKKAR
ÓBUDÁN

Virágvasárnap, március 28-án az
oroszlányi gyülekezet mintegy hat-
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van tagú énekkara az óbudai temp-
lomban előadta Bach János passió-
ját. Ezzel a szolgálatával emlékezett
Nagy István elhunyt óbudai lelkész-
re, aki mint fejér-komárorni esperes
sokszor szolgált az oroszlányi gyüle-
kezetben.

TEOLÓGUSOK PASSIÓJA
Teológiai hallgatóink a hagyomá-

nyos nagyheti passió-előadásukkal
Budapest-Zuglóban. valamint a
nógrádi egyházmegye alábbi gyüle-
kezeteiben szolgáltak: Salgótarján,
Ipolyszög, Balassagyarmat, Szügy,
Terény, Bér, Egyházasdengeleg, Szi-
rák, Vanyarc, Kétbodony, Ipolyvece,
Bánk, Osagárd, Nógrád és Felsőpe-
tény.

LEHEL FERENC 90ÉVES
Virágvasárnap a szombathelyi

templomban istentisztelet kereté-
ben köszöntötte D. Szebik Imre püs-
pök a 90. életévét betöltő Lehel Fe-
rencet, a korábbi szombathelyi lel-
készt, megemlékezve színes gyüle-
kezeti, teológiai és nemzetközi szol-
gálatáról.

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNET
BÉLYEGE KEN

A Magyar Lutheránus Értelmisé-
giek Társasága (MALET) április 8-i
összejövetelén Kiss János kapolcsi
lelkész tartott előadást "Magyar egy-
háztörténet bélyegeken " CÍmmel.

SZOCIÁLIS GONDOZÓK
ÉS ÁPOLÓK KÉPZÉSE

A Magyar Ökumenikus Szeretet-
szolgálat szervezésében szociális
gondozók és ápolók képzését indí-
totta el Lehel László, a szeretetszol-
gálat igazgatója április 9-én Tiszafü-
reden a Református Egészségügyi
Gyermekotthonban.



JÁNOS-PASSIÓ - KANTÁTAZENE
A Budapest Deák téri templom-

ban virágvasárnap és nagyszomba-
ton Bach János-passióját adta elő a
Lutheránia Enekkar és aMATAV
Szimfonikus Zenekara, húsyét déle-
lőtt pedig a Lutheránia Enek- és
Zenekar Bach "Christ lag in Todes-
banden" című kantátájának előadá-
sával kantátazenés istentiszteleten
szerepelt.

NEMZETKÖZI KONFERENCIA A
BÖRTÖNPASZTORIZÁCIÓRÓL

Első Ízben tartottak konferenciát
azok számára, akik világszerte a
börtönök lakóinak lelkigondozását
végzik, Szegeden, a Csillag börtön-
ben április második hetében. A
többnapos konferencia házigazdája
a Mécses Szeretetszolgálat Börtön-
pasztorizációs Társaság volt. A ma-
gyar résztvevők mellett számos kül-
földi börtönlelkész volt jelen Auszt-
riából, Szlovákiából, Romániából,

Lengyelországból, Olaszországból,
sőt még Japánból is. A börtönszol-
gálatot több oldalról mutatták be az
előadók: dr. Majzik Mátyás, a Mé-
cses elnöke, Csóti András, a Bünte-
tés-végrehajtás országos parancsno-
ka, Karl Joseph Rauber pápai nunci-
us (volt börtönlelkész), Gyulay End-
re szegedi megyéspüspök, dr. Har-
mati Béla evangélikus püspök, dr.
Márkus Mihály református püspök,
Kosatka japán, Sikorszki lengyel bőr-
tönlelkész, Csapó Józse! ezredes, a
börtön parancsnoka. Harmati püs-
pök előadásának címe" Okumeniz-
mus a bortonpasztorizáciában" volt.

HANGVERSENYKÖRÚT
A Braunschweigi Dómkórus Hel-

mut Kruse karnagy vezetésével ápri-
lis 8-16. között egyházzenei hang-
versenykörúton szolgált a bp-pest-
erzsébeti, fasori, Deák téri, győr-
öregtemplomi evangélikus, a bp.-
belvárosi római katolikus templom-
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ban, valamint Kecskeméten a Ko-
dály Intézetben.

FELSZENTELTÉK
A RÉVFÜLÖPI OKTATÁSI

KÖZPONTUNKAT
Április 17. történelmi dátum lesz

egyházunkban. Révfülöpön a régi
Tanítóegyesület Udülőháza kárpót-
lásként visszakapott épületének he-
lyén felépült az új Evangélikus Okta-
tási Központ. Az évszázad elején
"Balaton Gyöngye" néven vendéglő
és szálló volt, 1928-ban került az
Evangélikus Tanítók Egyesülete tu-
lajdonába, az 1952-es államosítás
után általános iskola műkődött ben-
ne. A hozzá tartozó 1200 négyszög-
öles telek egy részén még korábban
épült fel a révfülöpi gyülekezet
temploma. Az impozáns teljesen új
épület 108 személy szállására és ellá-
tására alkalmas, konferenciatermé-
ben 120 személy hallgathatja az elő-
adásokat. Oldalt az udvaron egy to-
ronyépületben kápolna és társalgóte-

rem, számos kisebb gyülekezőhely,
nagy udvar és a templom áll a konfe-
renciázók rendelkezésére. Az intéz-
ményt D. Szebik Imre püspök szentel-
te fel, a konferenciateremben D. dr.
Harmati Béla püspök és dr. Frenkl
Robert országos felügyelő mondott
köszöntőt. Az ünnepélyen a helybeli-
ek mellett szinte az egész ország
evangélikussága képviselve volt, de a
testvéregyházak is jelen voltak, élü-
kön a segítőkész bajor evangélikus
egyház küldöttsége Claus-Jürgen
Roepke egyházfő tanácsos vezetésé-
vel. Az új intézmény igazgatója Sza-
bó Vilmos volt kiskőrösi lelkész lett.

BAJOR EGYHÁZI KÜLDÖTTSÉG
LÁTOGATÁSA

A bajor testvéregyház küldöttsége
április 16-19. között járt egyházunk-
ban Claus-Iürgen Roepke egyházfő-
tanácsos vezetésével. A küldöttség-
ben és a különböző megbeszélése-
ken részt vettek: Christopf Hechtel
egyháztanácsos, a testvér kapcsola-
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számos kisebb gyülekezőhely,it udvar és a temp}o~ áll a k.on!e-
ciázók rendelkezesere. Az mtez-
nytD. SzebikImre püspök szentel-
el, a konferenciateremben D. dr.
rmati Béla püspök és dr. Frenkl
beft országos felügyelő mondott
zöntőt. Az ünnepélyen a helybeli-
mellett szinte az egész ország
ngélikussága ~éI?viselve volt, ~e.a
tvéregyházak IS Jelen voltak, elu-

a segítőkész bajor evang~likus
ház küldöttsége Claus-Tűrgen

epke egyházfő tanácsos vezetésé-
. Az új intézmény igazgatója Sza-
Vilmos volt kiskőrösi lelkész lett.

OR EGYHÁZI KÜLDÖTTSÉG
LÁTOGATÁSA

bajor testvéregyház küldöttsége
rilis 16-19. között járt egyházunk-

Claus-Iiagen Roepke egyházfő-
ácsos vezetésével. A küldöttség-

és a kűlönböző megbeszélése-
n részt vettek: Christopf Hechtel
háztanácsos, a testvérkapcsola-

tok összekötője, Klaus Meier egy-
házfőtanácsos és Dieter Künczel gaz-
dasági igazgató. A küldöttség részt
vett Révfülöpön az Oktatási Köz-
pont felszentelésén és látogatást tet-
tek a tihanyi apátságban. Vasárnap
ketten Harmati püspök kíséretével
az aszódi gyülekezetet látogatták
meg, ahol Christopf Hechtel igehir-
detéssel szolgált, ketten pedig Sze-
bik püspökkel Felsőpetényben részt
vettek a 900 ezer forintos költséggel
felújított orgona felszentelésén.

EMLÉKEZÉS RÁT MÁTYÁSRA
Rát Mátyásra, az első magyar

nyelvű újságnak, a Magyar Hírmon-
dónak szerkesztőjére és kiadójára
emlékeztek április 13-án Sopronban
születésének 250. évfordulóján.
Győrben született, a pozsonyi és a
soproni líceumban, valamint Néme-
tországban tanult. Harmincéves
volt, amikor Pozsonyban 1780. janu-
ár 1-jén megjelentette a Magyar

Hírmondót. Csak három évig jelent
meg (101 számban), mert Rátot a
györi evangélikus gyülekezet hívta
meg lelkészének. Itt is szolgált halá-
láig. A soproni megemlékezés a vá-
rosházán kezdődött, ahol D. Szebik
Imre püspök, dr Kókay György iro-
dalomtörténész és Bernáth László
újságíró tartott előadást. A megem-
lékezés az evangélikus líceumban
folytatódott, ahol D. dr. Harmati Bé-
la püspök leleplezte Rát Mátyás
emléktábláját, Kutas László szob-
rászművész alkotását.

A SOPRONI LÍCEUM DIÁKJAI
POZSONYBAN

A soproni Berzsenyi Dániel Gim-
názium (Líceum) négy autóbusznyi
diákja április ll-én Pozsonyba ki-
rándult. Mivel virágvasárnap volt, a
diákok felekezet szerint magyar
nyelvű istentiszteleteken vettek
részt. Különösen a kicsiny létszámú
magyar evangélikus templomi gyü-
lekezet örült a látogatásnak. Ezután
csoportokra osztva, ottani magyar
idegenvezetők segítségével a ma-
gyar szempontból jelentős történel-
mi helyeket nézték meg: a Mihály-
kaput, Pozsony szimbólumát, a ma-
gyar országgyűlés épületét, a Má-
tyás király által alapított Academia
Istropolitanát, az egykori evangéli-
kus líceumot, a prímási palotát, ahol
1848 áprilisában megalakult az első
felelős magyar kormány, majd a po-
zsonyi várat. Majd Dévény megte-
kintése után gazdag élményekkel
tértek haza Sopronba.

HITOKTATÓK ORSZÁGOS
TALÁLKOZÓJA

A hagyományos találkozóra ápri-
lis 17-én került sor fasori gimnáziu-
munk dísztermében. Győri Gábor
bevezető áhítata után Bakay Péter a
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tok összekötője, Klaus Meier egy-
házfőtanácsos és Dieter Künczel gaz-
dasági igazgató. A küldöttség részt
vett Révfülöpön az Oktatási Köz-
pont felszentelésén és látogatást tet-
tek a tihanyi apátságban. Vasárnap
ketten Harmati püspök kíséretével
az aszódi gyülekezetet látogatták
meg, ahol Christopf Hechtel igehir-
detéssel szolgált, ketten pedig Sze-
bik püspökkel Felsőpetényben részt
vettek a 900 ezer forintos költséggel
felújított orgona felszentelésén.

EMLÉKEZÉS RÁT MÁTYÁSRA
Rát Mátyásra, az első magyar

nyelvű újságnak, a Magyar Hírmon-
dónak szerkesztőjére és kiadójára
emlékeztek április 13-án Sopronban
születésének 250. évfordulóján.
Győrben született, a pozsonyi és a
soproni líceumban, valamint Néme-
tországban tanult. Harmincéves
volt, amikor Pozsonyban 1780. janu-
ár 1-jén megjelentette a Magyar

Hírmondót. Csak három évig jelent
meg (101 számban), mert Rátot a
győri evangélikus gyülekezet hívta
meg lelkészének. Itt is szolgált halá-
láig. A soproni megemlékezés a vá-
rosházán kezdődött, ahol D. Szebik
Imre püspök, dr Kókay György iro-
dalomtörténész és Bernáth László
újságíró tartott előadást. A megem-
lékezés az evangélikus líceumban
folytatódott, ahol D. dr. Harmati Bé-
la püspök leleplezte Rát Mátyás
emléktábláját, Kutas László szob-
rászművész alkotását.

A SOPRONI LÍCEUM DIÁKJAI
POZSONYBAN

A soproni Berzsenyi Dániel Gim-
názium (Líceum) négy autóbusznyi
diákja április l1-én Pozsonyba ki-
rándult. Mivel virágvasárnap volt, a
diákok felekezet szerint magyar
nyelvű istentiszteleteken vettek
részt. Különösen a kicsiny létszámú
magyar evangélikus templomi gyü-
lekezet örült a látogatásnak. Ezután
csoportokra osztva, ottani magyar
idegenvezetők segítségével a ma-
gyar szempontból jelentős történel-
mi helyeket nézték meg: a Mihály-
kaput, Pozsony szimbólumát, a ma-
gyar országgyűlés épületét, a Má-
tyás király által alapított Academia
Istropolitanát, az egykori evangéli-
kus líceumot, a prímási palotát, ahol
1848 áprilisában megalakult az első
felelős magyar kormány, majd a po-
zsonyi várat. Majd Dévény megte-
kintése után gazdag élményekkel
tértek haza Sopronba.

HITOKTATÓK ORSZÁGOS
TALÁLKOZÓJA

A hagyományos találkozóra ápri-
lis 17-én került sor fasori gimnáziu-
munk dísztermében. Győri Gábor
bevezető áhítata után Bakay Péter a
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hitoktatói dilemmákról, ijj. Cselov-
szky Ferenc pedig "Hogyan tehetném
érdekessé a hittanórát?" címmel tar-
tott előadást, majd csoportbeszélge-
tések következtek a hitoktatás tar-
talmi és módszertani kérdéseiről.

HITTANVERSENY
A hagyományos hittanversenye-

ket piliscsabai missziói otthonunk-
ban tartották április 8-12-én a 8-12
évesek részére a Képes Biblia kije-
lölt részeiből, április 17-18-án a
13-16 évesek részére Mózes II.
könyvének kijelölt történeteiből.

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
A Deák téri templomban április

19-én jótékonysági hangverseny volt
a felnőtt korban megvakult embere-
ket segítő Szempont Alapítvány javá-
ra az Ali The Ages kamarakórus,
Benkő Dániel, Fülöp Zsuzsa, Domon-
kos Máté, Kéringer Lászlo, Kertesi Ing-
rid, Komamiczky Zita és Pfeiffer Gyu-
la előadóművészek szolgálatával.

nIÁKKÖRI SIKEREK
Április 23-2S-én ülésezett az Or-

szágos Tudományos Diákköri Kon-
ferencia társadalomtudományi
szekciója, melynek valláselméleti ta-
gozatán hittudományi egyetemünk
két hallgatója, Novotny Dániel és
Roszik Dániel is előadást tartott.
Kettejük közül az utóbbi százszáza-
lékos eredménnyel első díjat nyert.
Pályamunkájának címe: Kérdező
megjegyzések egy Heideggerrel való vi-
tához. Fasori gimnáziumunk tanulói
közül Nánay Bence a filozófiai, Sán-
dor Balázs pedig a környezetvédelmi
tagozaton ért el helyezést.

MEGÚJULT A RÉPCELAKI
TEMPLOM

A répcelaki gyülekezet hat és fél
millió forintos költséggel szépen fel-
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újította 130 éves templomát. A költ-
ség a hívek adományaiból, a közegy-
ház és az önkormányzat hozzájárulá-
sából jött össze. Aprilis 2S-én a jubi-
leumi hálaadó istentiszteletre a gyü-
lekezet tagjai mellett sokan eljöttek,
akiknek kapcsolatuk volt a gyüleke-
zettel. Smidéliusz Ernő egykori lel-
kész két lelkész-gyermeke (Zoltán
és Katalin), valamint harmadik gyer-
meke (László), akinek két fia aktív
lelkész, Tekus Otto, aki a korábbi
belmissziói otthon munkáját vezette
és Malaga Elza diakonissza testvér,
valamint Jánosa Attila mind megje-
lentek. Az istentisztelet és az újra-
szentelés szolgálatát D. Szebik Imre
és a jelenleg szolgáló lelkészek,
Verasztó János és felesége végezték.
Az ünnepi közgyűlésen a vendégek
közül sokan, köztük dr. Németh Kál-
mán polgármester meleg szavakkal
köszöntötték a gyülekezetet.

EGYHÁZMEGYEI
KATECHETIKAI NAP

A budai egyházmegye április 24-
én a budahegyvidéki gyülekezet ká-
polnájában egyházmegyei kate-
chetikai napot rendezett. A prog-
ramban a bibliai történetek tanítá-
sáról és a hittankönyvekről tartottak
előadásokat Sabine Wigmann, Pozs-
gai Olga, Lénárt Viktor, Vári Krisztina
és Muntag Andorné.

ÖKUMENIKUS
ÖSSZEFOGÁSSAL

Országos jelentőségű esemény
történt május 2-án, amikor Jó And-
rást és feleségét, Jutasi Angelikát
külmissziói szolgálatra bocsátották
ki. A kelenföldi evangélikus temp-
lom oltára elől indultak házaséletük
útjára, most ugyanott kötöttek új
szövetséget: elfogadták egy indiai
keresztyén iskola hívását, hogy



krisztusi szeretettel, a Széntírás er-
kölcsi rendje szerint neveljék azokat
a gyermekeket, akik talán India ve-
zetői lesznek egykor. Dr. Anne-Ma-
rie Kool, a Protestáns Missziói Ta-
nulmányi Intézet igazgatója beveze-
tőjében elmondta, hogy a két kikül-
dendő a Károli Gáspár Református
Egyetem bölcsészettudományi sza-
kán, valamint a református és evan-
gélikus hittanárképző szakon végez-
tek tanulmányokat. Kiküldésüket
segíti az Amerikai Református Egy-
ház is, és természetesen a Dél-indiai
Egyház gondoskodik lakásukról.
Országos üggyé tette a kiküldő is-
tentiszteletet az is, hogy a két pro-
testáns egyház képviselői által pél-
damutató együttműködéssei vett
részt a kibocsátás liturgiájában. Me-
rétey Sándor, a Magyarországi Re-
formátus Egyház zsinati tanácsosa,
és Balla Arpád, az Evangélikus Kül-
missziói Egyesület elnöke, valamint

a két kibocsátó gyülekezet lelkésze,
Kálmán Péter református lelkipász-
tor és Szeverényi János evangélikus
esperes-lelkész szolgált az indulók-
nak és a háttérszolgálatot vállaló
gyülekezetnek.

KONFIRMÁCIÓ
ORGONAAVATÁSSAL

- A pusztavámi gyülekezetben má-
jus 8-án a délelőtti istentiszteleten
volt a konfirmációi ünnepély. Dél-
után a felújított orgonájukat adták
át ünnepélyesen, amelyet Trajtler
Gábor orgonaművész mutatott be a
különböző zenekorszakokon átve-
zető barangolásával. Ezen az alkal-
mon az igehirdetést Labossa Lajos
esperes tartotta.

LELKÉSZÖSSZEJÖVETELEKRÉVFÜLÖPÖN
Az újonnan használatba vett rév-

fülöpi oktatási központunkban má-
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jus folyamán két lelkészi összejöve-
telt rendeztek. Május 3--4-én lel-
kész-evangélizáció volt, május
17-20. között pedig a 40 év alatti lel-
készek számára volt konferencia.

CANTATE VASÁRNAPI
SZOLGÁLATOK

ÉS TALÁLKOZÓK
Május 2-án, Cantate vasárnapján

a szakonyi gyülekezet felújított or-
gonájáért, a csákvári gyülekezet pe-
dig az új tetőt kapott és belsőleg fel-
újított templomáért adott hálát Is-
tennek. Szolnokon a Dél-Pest Me-
gyei Egyházmegye, Óbudán a Budai
Egyházmegye gyülekezeti kórusai
találkoztak, és örömmel énekeltek
maguk és a jelen lévő gyülekezetek
örömére és Isten dicsőségére.

TRAJTLER GÁBOR 70 ÉVES
Május 13-án, mennybemenetel

ünnepén hittudományi egyetemünk
egyházzenei tanszéke a zuglói temp-
lomban rendhagyó egyházzenei áhí-
tatot tartott. Azért rendhagyót, mert

nem a hallgatók mutatták be zenei
tudásukat, hanem a tanszékvezető, a
70. életévét betöltő Trajtler Gábor
adott színvonalas hangversenyt. Az
alkalom végén a Teológia nevében
Szabó Lajos rektor, majd az Egyház-
zenei Társaság képviseletében Dob-
szay László köszöntötte. Ezután a
Teológia tanárai a teológus otthon
ebédlőjében családias együttléten
ünnepelték kollégájukat.

ÖKUMENIKUS TALÁLKOZÓ
Május 13-án, mennybemenetel

ünnepén rendezték meg Gödöllőn a
hittanárok és hitoktatók ökumeni-
kus találkozóját, a Magyar Katoli-
kus Püspöki Konferencia és a Ma-
gyarországi Egyházak Okumenikus
Tanácsa szervezésében. A találko-
zón egyházunkat D. dr. Harmati Bé-
la püspök, Krámer György, a fasori
gimnázium hitoktatója, valamint dr.
Szabó Lajos rektor és egyetemünk
hittanár szakos hallgatóinak egy
csoportja képviselte. A találkozó
összefoglaló témája "Mit tanítsunk
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ÖKUMENIKUS
ISTENTISZTELET

A budavári evangélikus templom-
ban pünkösd hétfőjén ökumenikus
vesperás-zsoltárénekes istentisztele-
tet tartottak evangélikus, reformá-
tus, római katolikus és görög katoli-
kus hívek részvételével.

egymásról a hitoktatásban?" volt. Az
öt előadás és megbeszélés után a ta-
lálkozó zárónyilatkozatban hangsú-
lyozta: Fontos, hogy hitoktatásunk
őszinte és értékbemutató legyen, és
kicsendüljön belőle az a hitbeli meg-
győződés, hogy Krisztusban egy test
tagjai vagyunk. Soha nem mondha-
tunk le az egyház egységéért való
közös imádság és cselekvés felelős-
ségéről. Tisztán megrajzolt határvo-
nalak, más felekezetek pontos isme-
rete nélkül lehetetlen az egymáshoz
való közeledés. Az ökumenikus
gondolkodás nem halványítja el a
felekezeti öntudatot, mert minden
egyház a maga sajátos színével vehet
részt Krisztus dicsőítésében.

HÁLAADÁS ÉS
MEGEMLÉKEZÉSHATVANBAN

Templomáért adott hálát annak
külső megújulása alkalmából, és
Sztehló Gábor templomépítő ielké-
szére emlékezett május 16-án a hat-
vani gyülekezet. Az ünnepi szolgála-
tot D. Szebik Imre püspök, Barcza
Béla helyi lelkész és dr Zsigrnondy
Arpád ny. lelkész végezte. Az ünne-
pi közgyűlésen a lelkész beszámolt
az 1,7 millió forintos felújítási mun-
káról, majd dr. Zsigmondy Arpád le-
véltári kutatása alapján ismertette
Sztehló Gábor életútját és szelgála-
tait. 1935-ben kerül Hatvanba mint
szervező missziói lelkész, két év
múlva már felépült Sándy Gyula ter-
vei alapján a templom. A nagy tar-
csai gyülekezet meghívása miatt a
templomszentelés szinte búcsúzása
volt Hatvantól. A háború idején
kórházlelkészként Budapesten az
üldözöttek mentésén fáradozott, és
különösen sok gyermeket mentett
meg az elhurcolástói. .. Evekkel ké-
sőbb Svájcba került és ott halt meg
éppen 25 éve.

PÜNKÖSD SZEGHALMON
Örömünnepe volt a szeghalmi kis

szórványgyülekezetnek pünkösd
hétfőjén. Ekkor vette használatba a
teljesen felújított kis gyülekezeti há-
zat, amelyben évek múltával újra
fognak rendszeresen istentiszteletet
tartani. A hálaadó alkalmon Tá-
borszky László esperes hirdette Isten
igéjét. Az úrvacsorai szolgálatban
részt vettek a környékbeli lelkészek
is. A felújítási munkát Feyér Sándor
Mezőberény II. kerületi lelkész és
családja végezte nagy buzgósággal.
A jövőben Feyér Sándor gondozza a
gyülekezetet.

ÖTVENÉVES A KISKŐRÖSI
IMAHÁZ

Pünkösd hétfőjén virágdíszbe öl-
tözött a kiskőrösi gyülekezet imahá-
za. Kora reggel cserkészek készítet-
ték a virágfüzéreket, így fogadta a
külsejében is megújult épület azo-
kat, akik az elmúlt ötven évértjöttek
hálát adni Istennek. Majd ötszázan
szorongtak a nagyteremben, az
énekkar a színpadra szorult, sokan a
falak mentén állva figyelték az isten-
tiszteletet. Káposzta Lajos esperes
hirdette Isten igéjét, Lupták György
igazgató-lelkész az imaház építésé-
ről és történetéről számolt be. Már
a második világháború előtt tervezte
a gyülekezet az imaház építését, de
csak 1949-ben vált valóra az álmuk a
hívek jelentős áldozatvállalásával.
Pünkösd ünnepére - amint mond-
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ták - elkészült "második templo-
muk". 1950-ben kétszer is az álla- ~
mosítás veszélye fenyegette, később
meg a nép hadsereg vetett szemet a
tetszetős nagy épületre. Isten csodá- ~
ja volt, hogy mindmáig imaház ma-
radt. A gyülekezet szinte a jövőbe
látva, a mai igényeket is kielégitő
otthont épített magának. Ma is ér-
vényes, amit ötven éve a felszentelés
alkalmával dr. Murányi György akko-
ri lelkész mondott: "Gyülekezetünk
második templomáért, az ifjúság
templomáért, a szeretet templomáért
legyen áldott a gyülekezetet segítő, az
ifjúságot hitre vezető és a szeretetre ta-
nító örök IstenI"

ERŐS vÁR
BALATONBOGLÁRON

A balatonboglári gyülekezet so-
káig a somogyvámosi gyülekezet
szórványa volt, ma már a Balaton
délnyugati partján Balatonszemes-
től Fonyódig és a parttól távolabbi
több mint egy tucat településen élő

evangélikusok centruma. A temp-
lom tervezése és felépítése is a nem-
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rég nyugdíjba ment Madarász István
szolgálata idején történt (az építke-
zés irányítását annak befejezéséig
nyugdíjasan is ő folytatta). Az ön-
kormányzattól kapott telken Nagy
Tamás Ybl-díjas építész tervei alap-
ján 1995-ben elkezdett templom
építése több mint 94 millió forintot
tett ki. Az erős várra emlékeztető
templomot és a toronyba került két
harangot május 22-én D. dr. Harma-
ti Béla püspök Smidéliusz Zoltán es-
peres, Madarász István lelkész és
Aradi György segédlelkész kíséreté-
ben szentelte fel. A testvéregyházak
küldöttei mellett több egyházi veze-
tő, számos lelkész és nem lelkész,
valamint a templom tervezője és a
város polgármestere volt jelen és
köszöntötte a gyülekezetet. Az ün-
nepi hangulatot alajoskomáromi
gyülekezet fúvószenekarának, vala-
mint hittudományi egyetemünk
énekkarának zene- és énekszámai
tették emelkedetté.

KÖVÁGÓÖRS ÜNNEPE
Felújított templomáért és a temp-

lom feltárásakor talált Xv századi
Pieta-szobor restaurálásáért adott
hálát a kővágóörsi gyülekezet május
24-én. A Bérci László művészettör-
ténész által restauráIt, a keresztfáról
levett Jézust ölében tartó Mária-
szobrot a templomban helyezték el.
Bár ez szokatlan evangélikus temp-
lomban, "a szobornak a középkori
templom részeként itt kell marad-
nia, mégha mi nem is imádjuk Mári-
át, Jézus anyját, de tiszteljük mint a
hit példaképét" - mondta D. Szebik
Imre püspök a hálaadó istentisztele-
ten.

KONFERENCIA AFRIKÁBAN
A bajor evangélikus egyház part-

neregyházai Afrikában, Kenyában

május 8-28. között konferenciát tar-
tottak. A konferencián arról folytak
előadások és beszélgetések, hogy
mit jelent az asszonyok számára az
ezredforduló. Egyházunk képvisele-
tében Brebovszkyné Pintér Márta és
Szirmai Zoltánné vett részt a konfe-
rencián.

TIZEDIK BUDAPESTI
BACH-HÉT

Tizedik alkalommal rendezték
meg a Deák téri templomban a
Bach-hetet június 4-8. között, hazai
és külföldi zeneművészek és ének-
karok részvételével. A sorozat meg-
nyitó alkalmán a hetet Prőhle Ger-
gely államtitkár és Johannes Giffels,
a Nérnet Szövetségi Köztársaság
nagykövetségének kultúrattaséja
nyitotta meg, és a speyeri Bach-kó-
rus a Bach-család motettáiból adott
elő. Harmati Béla püspök igehirde-
téssel szolgált.

DÍJKIOSZTÁS
Egyházunk Gyermek Bizottsága

által meghirdetett gyermekvers- és
imádság-pályázatra közel száz vers
és imádság érkezett. A pályázat
eredményének kihirdetésére és a dí-
jak kiosztására a kőbányai gyüleke-
zetben június 13-án színes program
keretében került sor. A bíráló bizott-
ság, amely Döbrentei Ildikó elnökle-
tével a gyermekbizottság tagjaiból,
irodalomtanárokból állt, három kor-
csoportra osztotta a pályázókat.
Minden korcsoportban megállapí-
totta az első három díjat, és megje-
lölte azokat a verseket, amelyeket a
díjazott versek mellett a kiadásra
tervezett verseskötetbe megjelenés-
re javasolt. A díjazott elsőhelyesek.
Koczor Márla (Dabas-Gyón), Lénárt
Attila (Miskolc), Rapcsák Viktória
(Dabas-Gyón) és Torda Anett.
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REGIONÁLIS ÖKUMENIKUS
TALÁLKOZÓ

A négy történelmi egyház ökume-
nikus találkozót tartott június 12-én
Pakson, az első országos evangéli-
kus találkozó színhelyén. A találko-
zón a résztvevők Dél-Dunántúlról
Tolna, Baranya és Somogy megyé-
ből jöttek. Az összefoglaló téma ez a
bibliai ige volt: "Menj és nézd meg,
hogy jól vannak-e testvéreid?" A részt
vevő egyházak nevében Harmati Bé-
la evangélikus püspök, Tóth Sándor
református püspökhelyettes, Almási
Mihály baptista egyházelnök és
Bacsmai László pécsi plébános, álla-
mi részről Hámori Józse! kulturális
miniszter és Bori Imre paksi polgár-
mester voltak jelen és szólaltak fel.
A találkozót sok egyházi ének- és
zenekar szolgálata tette színessé,
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REMÉNYSÉG HÁZA
NAGYBÖRZSÖNYBEN

A visszakapott iskolaépületben a
nagybörzsönyi gyülekezet és a budai
egyházmegye 4 millió forint költség-
gel kialakította a "Reménység háza"
központot, amelyben gyülekezeti te-
rem van, és konferenciák tartására
is alkalmas. Az intézményt június
l2-én szentelték fel, és adták át szol-
gálatának D. Szebik Imre püspök,
Szeverényi János esperes és Thu-
ránszky István lelkész szolgálatával.

TANÉVZÁRÓ A TEOLÓGIÁN
Hittudományi Egyetemünk júni-

us l8-án tartotta tanévzáró ünnepé-
Iyét. D/: Fabiny Tamás újszövetségi
adjunktus igehirdetése után, az ün-
nepi ülésen dr. Szabó Lajos rektor
tartott előadást és beszámolót. El-
mondta, hogy a tanévben az egye-
temnek 143 hallgatója volt (közülük
21 a hittantanári szakon). A levele-

ző tagozaton 47-én, a kihelyezett ta-
gozaton pedig 45-en tanulnak.
Zárószigorlatot a tanév végi szigor-
Iaton 17 hallgató tett: Bajuszné Oro-
dán Krisztina, Fodor Ildikó, Labossa
Péter, Lázár Zsolt, Molnár Erzsébet,
Nagy Ervin, Nagy Szilvia, Nemeshegyi
Zoltán (baptista), Németh Péter
Adám, Németh Péterné Balog Eszter,
Novotny Dániel, Paál Gergely, Schal-
ler Bernadett, Szabó János, Szakos
Csaba, Tuska Tibor és Jóné Jutasi
Angelika (a hittantanár szakon). A
diplomák átvétele után nevükben
Németh Péterné Balog Eszter adott
hálát Istennek és mondott köszöne-
tet a professzori karnak. A rektor
kinevezéseket adott át: dr. Szentpé-
tery Péter a vallás- és társadalomtu-
dományi, dr Csepregi Zoltán pedig
az egyháztörténeti tanszék docense-
ként folytatja munkáját az egyete-
men. Ezután az 50 éve végzettek:
Bárány Gyula, Brebovszky Gyula,
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Szakál Árpád, Táborszky László és
Vétő Béla aranyokIevelet, a 60 éve
végzettek: Kovács Géza, Véöreös Im-
réné Macher Jolán és Teke Zsigmond
- aki öt nappal az ünnepi ülés előtt
elhunyt - gyémántoklevelet, a 65
éve végzettek: Detre László, Megyer
Lajos és Takács János vasoklevelet
kaptak. Nevükben Táborszky László,
Kovács Géza és Takács János mon-
dott köszönetet. A hallgatók közül
jó tanulmányi előrnenetelükért, pá-
lyázatukért vagy éppen a bibliaver-
senyen való helytállásukért jutalma-
kat kaptak. A Dr. Sólyom Jenő-ala-
pítvány díját ifj. Káposzta Lajos solt-
vadkerti presbiter kapta a soltvad-
kerti gyülekezet történetét elernző
módon megírt munkájáért. A társ-
szerző Koltai Margit rektori elismerő
oklevelet kapott.

MEGÚJULT ISTENHÁZA
A mosonmagyaróvári gyülekezet

két évig tartó áldozatos munkával
megújította az 1779-ben épült temp-
lomát. Az ünnepi hálaadó istentisz-
teletet június 20-án tartották D.
Szebik Imre püspök, Jankovits Béla
esperes és Kiss Miklós lelkész szol-
gálatával.

ÚJ HARANG A FASOR!
TEMPLOM TORNYÁBAN

A Kéry család egy 717 kg-os ha-
rangot ajándékozott a második vi-
lágháború idején elrekvirált közép-
ső harang helyébe. A Gombos Lajos
aranykoszorús mester öntödéjében
készült harangot kis ünnepség kere-
tében emelték fel fasori templo-
munk tornyába június 24-én.

EGYHÁZI KÖNYVTÁROSOK
VÁNDORGYŰLÉSE

Az 1994-ben alakult Egyházi
Könyvtárak Egyesülése június 21-23.
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között tartotta évi vándorgyűlését
Sopronban. A gyűlésen dr. Szála Er-
zsébet, a Soproni Evangélikus Gyűj-
temények igazgatója a protestáns
értelmiség szerepéről Sopron törté-
netében, dr. Krdhling János docens a
nyugat-magyarországi evangélikus
templornépitészetről tartott elő-
adást, D. Szebik Imre püspök a meg-
nyitó áhítatot tartotta.

EVANGÉLIKUS
PEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS

TALÁLKOZÓJA
Hagyományos találkozójukat Bu-

dapesten a Deák téri gimnáziumban
tartották evangélikus tanáraink. A
magas szintű előadások sorában dr.
Jelenits István piarista tanár" Van-e
keresztyén pedagógia?", D. Szebik
Imre püspök "Mit ad az evangélikus
egyház az iskoláknak, és mit vár tő-
lük?", ifj. dr. Fabiny Tibor "A Biblia
az irodalomban", a hit és a terrné-
szettudományok keretében dr. Végh
Lászlo "Elő természet", Weltler Rezső
.Eleuelen természet" CÍmmel tartott
előadást. A színvonalas és hangula-
tos találkozó betöltötte feladatát,
kapcsolatokat teremtett evangélikus
iskoláink tanárai között.

LELKÉSZIKTATÁSOK
Január és június között a követke-

ző lelkésziktatások voltak gyüleke-
zeteinkben: Pécs, február 27.: Set-
esik Zoltán - Nagytarcsa, március
20.: Smidéliusz Gábor - Dunaújvá-
ros-Kisapostag, április 10.: Ster-
meczki András - Monor-Bénye-Ká-
va, április 24.: Selmeczi Lajos Péter-
Budaörs, május 8.: Endreffy Géza.

Összeállította:
Dr. Selmeczi János
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ISTEN AZ ELOK
ISTENE!

(Mk 12,27)

Jézusnak ezzel a vigaszta ló és a feltámadás valóságát hirdető szavával
emlékezünk és gondolunk az elmúlt időszakban (1998. júl.-1999. júl.) el-
hunyt szolgatársaínkra. Isten és ember kapcsolatát nem törheti szét még a
halál sem! O az élők Istene. Vagyis, aki Ovele élt - Vele marad a halál elle-
nére is. Orökre. Ennek a tudatában vallotta Pál apostol teljes bizonyosság-
gal, hogy Isten szeretetétől semmi, de semmi el nem szakíthat! (Róm 8,38)

BENCZUR ZOLTÁN (1913-1998)
Tanítócsalád fiaként született Szar-
vason. Segédlelkészi évei után Kar-
dos Gyula püspök mellett, majd Lo-
soncon vallástanárként szolgált. A
háború utáni határmódosítások,
majd később a kötelező hitoktatás
megszűnte miatt több gyülekezet-
ben is munkálkodott. Csak 1956-
ban választották lelkészüknek a
pusztaföldváriak. Miként abban az
időben sok falusi lelkész, ő is a gyü-
lekezet mindenese volt. Tanárnő fe-
leségének a .viharsarokban" gondot
okozott az elhelyezkedés, gyerme-
keinek a továbbtanulás. Ennek elle-
nére sohasem panaszkodott, sőt bá-
torította a gyülekezetet, és épített,
tatarozott együtt a presbiterekkel.
Csendes szolgálatával lelki építést
végzett; szorgalma rendet és tiszta-

ságot teremtett. Negyedszázados
hűséges helytállás után vonult nyu-
galomba. Hamvait a kelenföldi
templom kolumbáriumában helyez-
ték el nemrég elhunyt felesége mel-
lé. Gyászjelentésén a 91. zsoltár sza-
vai hirdették: "Aki a Felséges rejte-
kében lakik, a Mindenható árnyéká-
ban pihen."

WELTLER ÖDÖN (1911-1998)
Rajkán született ugyancsak tanító-
családban. Soproni tanulmányok
után még Erlangen neves egyete-
mén képezte tovább magát. 1938-
ban szülőfaluja hívta meg pásztorá-
ul. A háború után megjárta az inter-
nálótábort, s átélte német ajkú hívei-
nek kényszerű kitelepítését. J954-
től közel három évtizeden át Agfal-
ván hirdette az igét. Mindig megér-
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tő szeretettel közelített hívei hez és
barátsággal szolgatársaihoz. Nagy-
szerű teológus volt, sokat olvasott,
frissen tájékozódott. Tanácsaira ér-
demes volt hallgatni. Nyugdíjasként
Budapesten, majd Sopronban élt
gyermekei közelében. Muzikalitásá-
val, nyelvtudásával zeneszerző veje
tevékenységét is segítette, inspirál-
ta. Beleásta magát Luther műveibe,
és hasznos fordítási munkát végzett
fiával együtt addig, míg a betegség
el nem hatalmasodott rajta. Sopron-
ban temették: "Tudom, az én Meg-
váltóm él!" (Jób 19,25)

HVIZSGYALKA GYÖRGY (1967-
1998) Felsőpetényi születésű testvé-
rünk miután a ceglédi kaszárnyában
letöltötte érettségi utáni katonaide-
jét, a teológia jó közösségében ké-
szülhetett fel a lelkészi szolgálatra.
Szülőhelyén avatták lelkésszé 1994-
ben, és alig négy esztendő múltán itt
is temették. Hosszú, gyógyíthatatlan
betegség vitte el. Eletvidám ember-
ként, nyitott szívű társként ismerték
barátai. Szolgált Balassagyarmaton,
a Vas megyei Nemescsón, majd rö-
vid ideig Ipolyvecén. Isten azonban
a betegágyát tette szószékké, hogy
ott szóljon a benne élő reménység-
ről, s vezetgesse a hit ösvényére a
kételkedőket. Rövid életút adatott
néki, de érzésekben, lelki gyümöl-
csökben gazdag élete a körülötte lé-
vők számára áldássá lett. "Bizonyos,
hogy Isten az elhunytakat is előhoz-
za Jézus által!" (lThessz 4,14)

TEREI ENDRE (1914-1998) Mára-
maros megyében Rónaszéken szüle-
tett. Ahhoz a nagy létszámú évfo-
Iyamhoz tartozott, mely 1938 júniu-
sában végzett a soproni teológián.
Domján Elek püspök avatta. Szol-
nokon, Budapesten, Kassán volt se-
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gédlelkész, 1940-ben pedig a misszi-
ói egyesület keretében szolgált. Az-
tán Rozsnyón lett lelkész, s a hábo-
rú után 1947-ben Hatvanban. 1959-
től igen nehéz időkben Salgótarján
iparváros és környezete evangéliku-
sai között állt helyt bátorító igehir-
detéssel, gondoskodó, szociális ér-
zékkel. Egészségének sajnálatos
megromlása azonban már 1979-ben
nyugdíjba kényszerítette. Megren-
dült fizikai állapota ellenére hűsé-
ges tagként épült bele a budafoki
gyülekezetbe, s imádkozó lélekkel
hordozta ezt a közösséget is, ahol
utolsó éveit tölthette. "Elég néked
az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által jut el céljához".
(2Kor 12,9)

DR. LEHEL LÁSZLÓ (1911-1998)
A régebben Nyíregyházához tartozó
szórványban, Balkányon született,
és bátyja nyomdokán ő is a lelkészi
pályát választotta. Mélyen gondol-
kodó, filozofikus alkat volt. 1934-
ben szigorlatozott a soproni teoló-
gián, majd Strassburgban, Bázelben,
Párizsban, Erlangenben gazdagítot-
ta ismereteit, nyelvtudását. Hitokta-
tói esztendők után 1950-1956-ig az
Evangélikus Nyugdíjintézet ügyvi-
vőjeként dolgozott. A forradalom
után tíz esztendeig Franciaország-
ban élt, különböző egyházi szolgála-
tot ellátva. Bár itt idegzetét megpró-
bálta a sok hányattatás, bizonytalan-
ság, mégis Istenre hagyatkozó lélek-
kel kereste további útját. Hazatérte
után a zsédenyi gyülekezetben he-
lyettesített, s meggyengült egészségi
állapota miatt 1990-ben nyugalom-
ba vonult, a Budai Szeretetotthonba
költözött. Óbudán temették: "Ebből
fogjuk megtud ni, hogy az igazságból
valók vagyunk, és Isten nagyobb a
mi szívünknél!" (JJn 3,19-20)



HORVÁTH JÓZSEF (1922-1999)
Kemenessömjénben született és
1946-ban Celldömölkön avatta lel-
késszé Kapi Béla püspök. Ott kezd-
te szolgálatát, majd Pápán, Beziben,
Tapoleán folytatta, míg 1951-ben
Mencshely lelkészévé nem válasz-
tották. 1972-től Nagyvázsonyt, s
1975-től Zánkát is ő gondozta. Fá-
radhatatlan hűséggel és nagy példa-
mutatással, mindig bizakodó re-
ménységgel, hogy a kicsiny mustár-
mag is nagy fává növekedhet - hir-
dette az igét. Küzdelmes életéhez az
otthon derűjéből, szeretetéből merí-
tett erőt. Kézügyességének nagy
hasznát vette, amikor templom-
vagy parókiatatarozási rnunkálatok-
ban segített. Fiának vallomása erő-
síti meg azt, hogy a családon túl a hí-
vek nagy családjában is értékes
magvetés volt az élete, magatartása,
krisztusi tanítása. "Ha földi sátorhá-
zunk összeomlik, van Istentől kéSZÍ-
tett hajlékunk!" (2Kor 5,1) Temeté-
sén ez a magaválasztotta ige tett bi-
zonyságot arról, hogy egyre súlyos-
bodó betegsége fölé magasodott az
élet Urában való hite.

GALÁTH GYÖRGY (1907-1999) A
ma már ritkaságszámba menő nagy
család 13. gyermekeként született.
Talán ezért is tudott mindig gyerme-
ki szívvel örülni, mosolyogni és "alá-
szállani", mint Keresztelő János
Mestere előtt. 1929-ben avatták lel-
késszé, és 70 éven át szolgálta Urát.
Parókus lelkész volt Csömörön, ké-
sőbb Csepelen és Irsán is. Nevéhez
fűződik a csepeli parókia építése.
Előtte a háború idején tábori lel-
készként, később mint kerületi
missziói lelkész, és pesti kórházlel-
készként szolgált. A budavári gyüle-
kezetben pedig Sréter Ferenc mel-
lett vállalt beosztást, mert amióta a

Szentlélek megnyitotta szívét hálá-
ra-örömre, nem a rangot nézte, ha-
nem a hívó szóra hallgatott. Ez a
belső öröm ült arcára, tette meleggé
szavát, s adott erőt neki, hogy ami-
kor Isten próbálta - elvesztette leá-
nyát, hosszú betegséggel sújtott fe-
leségét -, hitét nem veszítette el. Igy
maradt lelkipásztor élete végéig az
Ullői úti Otthon lakójaként, ahol
utolsó éveit töltötte. "En az ~R,
erősen fogom jobb kezedet" (Ezs
41,13)

DR. Re. VEÖREÖS IMRE (1914-
1999) Ugyvédcsaládból indult élete.
A győri bencéseknél érettségizett, s
hitoktatója hatása nyomán került a
soproni teológiára. Tudós pro-
fesszorokat hallgatott Erlangenben
is, majd 1937-ben avatta lelkésszé
Kapi Béla püspök. Változatosan szí-
nes életútját világos teológiai látása,
nagy műveltsége és eredeti szerve-
zőkészsége jellemezte. Megbízták
missziói lelkészséggel, járta a szór-
ványutakat, vezetett leány-népfőis-
kolát feleségével, s tábori lelkész-
ként megismerhette az oroszországi
hómezőket. Máskor igényesen szer-
kesztette az Uj Harangszó hetilapot,
a Lelkipásztort vagy a Diakonia fo-
lyóiratot. Keze alatt növekedtek teo-
lógusok a Lelkésznevelő Intézetben,
míg "politikai nevelés elégtelensé-
ge" címen leváltották, és Kecskemét
szórványait ébresztette, s végül kő-
bányai lelkészként vonulhatott nyu-
galomba. De még ezután is folyto-
nosan tevékenykedett. Tudós teoló-
gus volt, a reménység prédikátora,
akinek végső vágya a szeretet-kö-
zösség megvalósulása egyházában
és a magyar népben. Könyvei, sok-
sok írása, tanulmánya az utókornak
is gazdag kincsestárat jelentenek.
"Sem halál, sem élet nem választhat
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el minket Isten szeretetétől. .. "
(Róm 8,38)

MATUZ LÁSZLÓ (1919-1999) Rá-
kospalotán gazdálkodó család gyer-
mekeként született. 1941-ben avatta
lelkésszé Raffay Sándor püspök.
Hosszú éveken át segédlelkészi be-
osztásban szolgált Tiszaföldvártól és
Csepeltől kezdve Vácig vagy tíz kű-
lönböző gyülekezetben. Igy széles
körű ismereteket szerzett a falusi-
városi, ipari és paraszti települése-
ken élő közösségekről. Mindenütt
neki kellett alkalmazkodnia ehhez, s
ezt csendes szerénységgel meg is va-
lósította. 1966-ban került a bp.-pest-
szentlőrinci gyülekezetbe, ahol ed-
digi tapasztalatait igyekezett kama-
toztatni. Ekkor került kapcsolatba
az egyházi sajtómunkával is, amely-
ben még nyugdíjazása után i~ részt
vett. Derűs lélek volt, aki az Ur sző-
lőjében egyszerű munkásnak tartot-
ta magát. "Kezedre bízom lelkemet,
te váltasz meg engem Uram, igaz Is-
ten." (Zsolt 31,6)

BOTTA ISTVÁN n918-1999) Bu-
dapesten született. Edesapját korán
elveszítve, nagyszülei gondoskodása
révén a soproni teológián végezhet-
te tanulmányait 1940-ben. Segédlel-
készként szolgált Fóton, Rákospalo-
tán, Kelenföldön. 1943-ban az óbu-
dai evangélikusok vallástanára lett,
ahol megszerették, de állami akarat
kényszerítésére a megüresedett lel-
készi állásra nem pályázhatott.
1950-ben ő is aláírta azt az iratot,
mely az egyház életébe való nyílt és
durva állami beavatkozás ellen tilta-
kozott. 1956 őszén pedig Ordass La-
jos püspök bízta meg az Evangélikus
Sajtóosztály vezetésével. A "vissza-
rendeződés" során nemcsak ebből a
tisztségéből mentették fel, hanem
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Budapestről is száműzték. Így került
1959-ben Tordasra, ahol 1986-ban
történt nyugalomba vonulásáig szol-
gáIt. Az egyházban való mellőzése a
kiváló teológust és történészt az iro-
dalomtörténet felé irányította. Hit-
tankönyvei és himnológiai munkás-
sága után alapvető tanulmányokkal
tűnt ki az MTA Irod. Tud. Intézeté-
ben: Méliusz Péter, Dévai Mátyás,
Huszár Gál életét és munkáját ku-
tatta, tisztázta. 1989-től az Ord ass
Lajos Baráti Kör tevékeny tagjaként
az újraindult Keresztyén Igazság fo-
Iyóirat szerkesztését végezte. Torda-
si temetésén ez az ige hangzott:
"Futásomat elvégeztem, a hitet
megtartottam" (2Tim 4,7)

CSONKA ALBERT BENEDEK
(1922-1999) A gimnáziumi eszten-
dők és a háborús idők után a reáli-
san gondolkodó szülei közgazdasági
tanulmányok felé irányították, de
lelkipásztora biztatására Isten hívó
szavának engedelmeskedve, oda-
szánta életét a teológiai tanulmá-
nyokra. Eletviteli ideálja az aszketi-
kus átadottság megélése volt. 1952-
ben avatták lelkésszé. Behatóan
foglalkozott a liturgia kérdésével és
annak reformjával, s ez vitte közel
egy evangélikus szerzetesi közösség-
hez. Többfelé, de hosszabban a bu-
da hegyvidéki gyülekezetben volt se-
gédlelkész. 1959-ben a száki gyüle-
kezetbe került. Húsz év múltán
kényszernyugdíj azták. Ökumenikus
elkötelezettsége miatt maguk közé
fogadták a taizei szerzetesek is. Egy-
házi vezetői azonban éppen emiatt
állították félre. Elete utolsó éveit tu-
dományos munkálkodással a győri
ev. szeretetotthonban töltötte. Sú-
lyos betegségében lelkileg felkészül-
ve tért haza Urához. A kelenföldi
templom kolumbáriumában helyez-



ték el hamvait kívánsága szerint.
.Krisztus mondja: En vagyok a jó
Pásztor. .. " (J n 10)

SÁGHY JENŐ (1914-1999) Lé-
bényben született, ahol édesapja is-
kolaigazgató és kántor volt. Pápán
járt gimnáziumba, és a református
teológián kezdett tanulmányait Sop-
ronban fejezte be. O volt a 300. hall-
gató, aki a Fakultáson végzett.
Hosszú esztendőket töltött segédlel-
készként ő is, mint sok társa annak
idején. Először a Sopron közeli
Harka gyülekezetének, majd Bezi és
Mórichida evangélikusainak lelki-
pásztora lett. Edesanyjától örököl-
hette írói vénáját, de biztosan for-
málta őt a népi írókkal való szemé-
lyes barátság is. Novelláit számos
kötet őrzi. Színdarabjait pedig több-
felé adta elő az ifjúság. 56-os helyt-
állásáért börtönt szenvedett. Ké-
sőbb állami kitüntetéssel rehabilitál-
ták. Vele kihalt egy jótollú író-lel-
kész nemzedék. A farkasréti teme-
tőben helyezték régebben elhunyt
fia sírjába. Lutherra emlékezett 118.
zsoltár nyomán írt elbeszélésében:
"Nem halok meg, hanem élek ... "

TEKE ZSIGMOND (1912-1999) A
Somogy megyei Iharosberényben
született, ahol édesapja, Teke Lajos
kántortanító volt. Somogycsurgón
járt gimnáziumba. A soproni teoló-
giai évek után 1939-ben avatták lel-
késszé. Először rövid ideig nagy-.
bátyja mellett szolgált Sandon. Az-
tán Székesfehérváron és Pápán volt
egy-egy évig hitoktató lelkész. Csur-
gón pedig missziói lelkész. Végül
nagybátyja örökébe hívták Sandra, s
42 éven át szolgált itt 1984-ben tör-
tént nyugalomba vonulásáig. De
kedves falujában élt továbbra is ha-
láláig. "Jöjjetek énhozzám mindnyá-

jan, akik megfáradtatok, és meg
vagytok terhelve, és én megnyugvást
adok néktek!" (Mt 11,28) - hang-
zott Jézus szava lelkésztársunk te-
metésekor.

D. DR. VAJTA VILMOS (1918-
1999) A világ-evangélikusság nagy
tanítója Kecskeméten született, és
soproni évek után 1941-ben ösztön-
díjjal került Svédországba. 1952-ben
Lund egyetemén doktorált. Disszer-
tációjával a világ Luther-kutatásá-
nak élvonalába került. Még japánra
is lefordították munkáját. Majd a
Lutheránus Világszövetség teológiai
osztályát vezette Genfben, s ő lett a
strassburgi Okumenikus Intézet el-
ső igazgatója. Nemzetközi tekinté-
lyét mutatja a kieli, párizsi, green-
ville-i (USA), valamint a budapesti
hittud. egyetem tiszteletbeli dokto-
rátusa. Részt vett a II. Vatikáni Zsi-
naton, mint a protestánsok meghí-
vott képviselője. Bár a "diakóniai
teológia" erős kritikája miatt az ak-
kori hazai vezetők részéről támadás
érte, egyházunkat mégis féltő szere-
tettel és gondoskodással segítette.
Nyolcvanadik születésnapján mutat-
ták be könyvét Budapesten, de
egészségi állapota miatt már nem
tudott ideutazni. 1999 júliusában
abban a svéd templomban búcsúz-
tatták, ahol 51 évvel ezelőtt házassá-
gát áldották meg a 43. zsoltár szava-
ival: .Küldd el világosságodat és
igazságodat, hogy eljussak Isten
oltárához ... "

Emlékezzünk meg az időköz-
ben elhunyt lelkészfeleségekről: özv.
Németh ZoItánné, Edvy Lenke 87.
évében, özv. Pohánka Odönné Szlo-
vák Gizella 83. évében, Ormos
Elekné Rück Anna Mária 84. évé-

131



ben, özv. Kajos Jánosné Bacsur Sá-
ra 74 éves korában, özv. Göcze Gyu-
láné Szalay Margit Eszter 91 éves,
özv. Sümegi Istvánné Horváth Anna
85 éves, özv. dr. Karner Károlyné

Dahner Ilona 94 éves korában és
Tóth-Szöllős Mihályné Terényi An-
na élete 70. évében hazatért Terem-
tő Urához.

Néhány szó és gondolat felvillanó pillanatfénye mellett emlékeztünk
szolgatársainkra, akik rövidebb-hosszabb életút végén számadásra örök
Urukhoz hazatértek, megpihentek. Legyen nekik elég Isten kegyelme. Az
ittmaradottaknak pedig adjon bocsánatot, új reménységet a vigasztalódás-
ban az élők Istenének szeretete.

Id. Bencze Imre

A Deák téri urna terem ablaka
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~ ~ ~

SZEPIRASOK

DÉRENDRE:

Fricó
Mi, hajdani soproni diákok minden kedves emberűnket angolos hangzású

névvel becéztűk - olykor ficamossal. Ezért pl. Jánosy Pista, alias "Szofosz" (a
későbbi ragyogó polihisztor és József Aitila-dijas költő, műforditó), aki 1942 ja-
nuárjában a pesti bölcsészkar abszolválása után került Sopronba, a Pécsi Er-
zsébet Tudományegyetem evangélikus teológiai fakultásának padjaiba - az
"Old Dzsenoszi" névre kénytelenkedett hallgatni. Fischer Jancsi évfolyamtár-
sam (ma az USA-ban, North Walesben "Rev. John David't-ként lelkészkedik)
"Szőr Dzson Fischer" leu; Horváth Henrik Péter barátunknak a "Hany" diák-
név jutott. S mivel professzorunk és diákouhon-igazgatánk; Budaker Oszkár a
teológiai fakultás elvégzése s le/késszé szentelése előtt hadapród-iskolai oktató
volt kapitányi rangban - természetesen" Capta in ",fonetikusan .Kepten" lett di-
áknyelven.

Az újszövetségi teológia európai rangú professzorának. Karner frigyes Ká-
rolynak nem adtunk angolos nevet. Kedélyes egyszerűséggel "FRlCO"-ként em-
legettűk egymás között. Sőt! Annyira jutottunk .bizalmoskodásunkban", hogy
a "Menjünk el Stájerba ... " kezdetű dalt ily módon magyarositottuk (a "Három
a kislány" slágerét):

Menjünk el Sopronba,
Nézzük meg mit csinál. ..
Nézzük meg mit csinál
a három Karner-Iány ...

A papa írogat,
Iluskáhhám mosogat,
az udvaron meg ott játszik
a három Karner-Iány ...
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Igen, a papa .Irogaiott" - nem is akármit s nem is akárhogyan. Újszövet-
ségi írásmagyarázatokat - szép, tisztán zengő, sallangtalan magyar nyelven. A
Római levél és János evangéliumának magyarázata nyilván azokban az eszten-
dőkben született szorgalmas, avatott tolla nyomán, amikor - a negyvenes évek
elején - tanítványai lehettünk, néhányan, soproni teológiai hallgatók.

Idősb Prőhle Károly mellett kétségtelenül Kamer volt a nemzetközileg is
legnagyobb "név" - professzoraink között. Nemcsak írásmagyarázóként, hanem
újszövetségi kortörténészként is átfogó tájékozottságú (bátran írom le a túlzás-
nak ható jelzőt): grandiózus koponya volt. Lélegzetelállító. Se eleven, se holt
nem voltam, ha kollokválnom kellett nála ... A vizsgáin nem volt pardon. Ked-
ves mosolyát félretéve, sokszor fakadt ki a delikvens makogása közepette:
"Gyatra-ch! Gyatrach!"

Egyébként szívesen látogatta ifjúsági köri alkalmainkat is, s egészségeseket
nevetett egy-egy humoros bagolyvizsgán. (Elsőévesek tréfás fölavatása.)

A komolyabb rendezvények is szerfölött érdekelték. Egyedül a tanáraink
közül- ott volt 1944 februárjában (vagy márciusában) is, amikor a" Verekedés
az Istennel" cimü versemet olvastam föl. Szörnyen szorongtam. Hisz monda-
nom se kell: a vers egyetlen betűje sem felelt meg a protestáns etika és dogma-
tika tételeinek.

Az összejövetel végén elkapta a grabancomat. "Most jön a fejmosás" -
gondoltam. Am ő kedvesen mosolygott.

- Na-chát ... Ahol egy van - van ott több is. Gépelje le őket, s jelentkezzék
velük. A Keresztyén Igazság fiatal tehetségek útnak indítására is vállalkozik ...

Elállt a lélegzetem .. Tudtam már, hogy létezik egy K. 1. nevű kiadó, mely-
nek Kamer a tátumfaktuma; s hol valamelyik soproni nyomdában, hol a győri
Harangszó nyomdában készülnek kötetei ...

Nézem a Fricó becsületes kék szemét. Nem kétséges: őszinte a szándéka,
nem udvariaskodik ... Rohanok a kéziratokkal kenyeresemhez, Szedressy Pali-
hoz (a későbbi derék kolozsvári püspökhöz), s megkérem: segítsen rajtam. Pali
nem csupán kiváláan zongorázik, hanem pompásan gépel is. Orömmel sokszo-
rosítja a "Sumér tülök riog" cimű ciklust, az "lsten dallama" címűt.

Hanem a "Csend ragyog" cimű versesokomái megakad. (Szerelmes ciklus
- egy varrólánynak dedikálva. )

- Múzsám, bocsásd meg, hogy beleszólok, de ez nem fog menni ... Ezt egy
vallásos, evangélikus kiadó nem adja ki!

- Mért ne adná ki?! - heveskedem -, Fricó nem szívbajos. A" Verekedés"-
en sem akadt fenn!

- ~zon nem is... De a Kedvesed melle hó-halmán - igen!
- A, Pauluszkám! Fricá nem prűd!
- Nem hát! De gondolj a többiekre!
Elgondolkoztam. Palinak alighanem igaza van ...
Selolvastam megint - ki tudja, hányadszor - az inkriminált sorokat:

Csend ragyog,
pillangókezű kicsi Kedvesem
robotoló tűje játszik a fénnyel. ..
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Én merengek - a levegőt
bab-szag itatja át:
déli paszulyt melegít a zsarát.

"Tudod, a babilónok ... " - kezdem ölelve
- s Kedvesem kiszabadítja gömbölyű magát:
"Holnapra kell a kabát."

Csend ragyog,
Kedvesem ficánkoló tűje
vív a félhomállyal...
"Az emberiség útja ... ! - kiáltok nagyot;
Kedvesem gőzölgő tányért tesz a fagyott-
forma aszrallapra. Edd, míg meleg."
S paszulynak esünk, mint két gyerek.

Nyakig lakunk - Kedvesem
megigazítja kabátom, kalapom
leseperget -
nyálas ujjal szed galléromról egy pelyhet -
indulunk, belém karol.

(Sopron, 1943.)

Künn pincepára ver az útra ködöt,
- valaki üvölt - bicskázzák tán -
száját adja Kedvesem. -

Ráhajolok. Szeme-héja csodaablak:
tárul, csak tárul egyre ...
S a szeme? nyári mezők libegnek benne -
s mi, a másikra alkony hintál
s bárka csobog a Tigris vizén ...
amott ezer barna dongó
röppen a kékséges egekbe -
- levonja remegve
melle hó-halmáról kezemet
s becsukja a kaput csendesen
pillangókezű Kedvesem.

A verset elolvasván, mégis arra az elhatározásra jutottam, hogy ezt is ben-
ne kell hagynom a tervezett kötetben; hisz oly jellemző attitűdöt érzékeltet; nem
csupán én, hanem .brancsunk:" tagjai is ilyenek: ábrándozók, filozofálgatón
merengők - ugyanakkor érzékien szerelmesek is. Ilyennek ismertem meg legjobb
barátaimat: Jánosy Pistát, Pilisit, Magyar Zolit, Horváth Harryt - s magát Szed-
ressy Palit is... "A vers tehát hiteles" - állapítottam meg, s annak rendje-mód-
ja szerint ezt is átadtam Fricónak.

Szorongva vártam aztán: mit szól a kollekciohoz. Nem kaptam rejlexiót,
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mert csakhamar elképesztő bombázások kezdődtek, s gyönyörű diákvárosun-
kat, Sopront félig-meddig leradírozták a kegyetlen láncosbombák ...

Aztán elkövetkezett 1945 tavasza-kora nyara. Amikor már nem hullott az
égből a Halál - viszont vizsgázni kellett. Meg kellett szerezni a végbizonyítvány-
hoz szükséges kollokviumokat. Többek között János evangéliumábál kellett
vizsgáznom Karnernál.

Furcsa egy kollokvium volt. A szikrázá májusi égbolt alatt, 30 fokos me-
legben bandukoltunk kettesben az evangélikus temető felé, ahol Karnernek va-
lami dolga volt aznap. Tán sírgondozás.

El lehet képzelni, mennyit tudtam az evangéliumból: abban a félévben töb-
bet ücsörögtünk mindketten az óvóhelyen, mint a tantermekben. Am ő szigorú-
ságábál jottányit sem engedett ...

Amikor már annyi marhaság jött ki belőlem, hogy ledermedt tőle: megállt.
- "Kai ho Logosz szarksz egemeto". Mit jelent ez?
Kimakogtam valahogy:
- Es az Ige testté lett ...
Kivette kezemből indexemet s megkért: hajoljak előre, hogy a hátamat író-

asztalnak használhassa.
- Megbuktam, professzor úr?! - szakadt ki belőlem.
Csak most mosolygott el:
- Nacháát ... Aki olyan bűbájos verset tud írni, mint a CSEND RAGYOG,

az nem hasalhat el. S beírta a kollokváltat ...

Harangszó

A harangszó végigkíséri az életemet. Szeretem is nagyon a harangokat, el sem
tudom képzelni az életemet nélkülük. Orömmel hallgatom a pár kilós ha-

rangok csengését és a több mázsás harangok zengő, bongó hangját.
Az első rácsodálkozás a harangok szavára szülőfalumban, Jpolyszögön

történt, ahol két harang szólt.· az egyik az evangélikus harang volt, a másik a ka-
tolikus. Az evangélikusoknak csak egy haranglábuk volt, amely régidők óta állt
a falu közepén és végezte a maga szolgálatát, a másik a katolikus templom tor-
nyában teljesített szolgálatot. A harangozókat mindenki ismerte és harangozó-
nak lenni megbecsült állás volt a faluban. Emlékszem arra, hogy a Rákosi-kor-
szakban elrendelték, hogy aratás idején őrködni kell a toronyban, nehogy az el-
lenség, a gonosz imperialisták elpusztítsák a mindennapi kenyerünket. Ezért
megengedték, hogy nagyobb gyerekek is őrködjenek a toronyban, és tüzet észlel-
ve félreverjék a harangokat. Igy aztán volt nagy öröm a toronyban lenni, és volt
ott komoly őrködés, de egyszer se kellett félreverni a harangokat. De ki ne em-
lékezne, aki falun lakott, a déli és az esti harangszóra? Délben azért volt kivá-
natos a harangszó, mert jelezte kint a határban dolgozó embereknek, hogy va-
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laki elindult hazulról, és nemsokára megérkezik a várva várt harapnivaló. No
és a mélabús, megnyugtató esti harangszó? Amikor az megcsendűlt, mintha azt
mondta volna: emberek, elég a munkából a mai napra, induljatok hazafelé, te-
gyétek le a szerszámaitokat. Az Isten kegyelméből holnap is lesz nap, dolgozhat-
tok akkor is. Am a falusi harangszó tudott riasztó is lenni, amikor a félrevert
harang riasztotta az embereket, mert lángra lobbant valahol egy szalmatetős
ház, vagy közeledett egy sötét, zúgó vihmfelhő. A néphit szerint a harang szava
oszlatja el a viharfelhőket. ,

Aztán lelkész lettem, és segédlelkészként Ozdra kerűltem. A Kiserdő alján
áll a szép, evangélikus templom, de akkortájt már nehezen lehetett harangozát
alkalmazni.igy aztán magad uram, ha szolgád nincs, meg kellett tanulni a ha-
rangozást. Es ami azt illeti, könnyű a nagy haranggal bánni! Csak az inditáskor
kell jól belekapaszkodni a harangkötélbe, hogy meginduljon a harang, aztán
már csak arra kell ügyelni, hogy olykor-olykor ránduani kell a kötelet, hogy üte-
mesen mozogjon.a harang, és csak a leállás problematikus, ügyelni kell arra,
hogy leállás után ne kongassuk a harangot. Ez tehát így egyszerű, de amikor két,
három harangot kell egy embernek megszolaltatni, akkor már igencsak ügyelni
kell arra, hogy melyik kotelet mikor húzza meg az ember, nehogy diszharmónia
keletkezzen.

Nekem nagyon jó érzés volt, csaknem tíz éven át hallgatni a balassagyar-
maii harangokat. Valamikor a város szélére, a szemétdombra engedélyezett
evangélikus templom, jelenleg szinte a város közepén áll és a város fölé emelke-
dik. Több mázsás harangjainak a szava messzire elhallatszik, és ünnepi érzés-
sel tölti meg az emberek szivét.

Balassagyarmat után Putnok következett, ahol az evangélikusoknak csak
imaházuk van, és nem volt harangjuk. Ezt mindig igen hiányoltam. de hiányol-
ta az elődöm is, aki templomtornyot akart épittetni; és össze is gyűjtött egy bizo-
nyos osszeget erre a célra, mert ugye, lelkésznek harangok nélkül élni, ez elkép-
zelhetetlen. Am a nemrég önállósult gyülekezet az elé a dilemma elé került, hogy
vagy templomtornyot épít, vagy lelkészi állást tart fenn, és az utóbbi mellett dön-
tött. Az összegyűjtött pénz a templom és a parókia felújítására került. De a ha-
ranghiány nem hagyott nyugtot. Az ózdi gyülekezet ajándékozott egy kis haran-
got a putnoki gyülekezetnek, harang tehát már volt. De a hatvanas évek elején
nem volt kivánatos dolog új harangot állittatni. Es akkor gondoltam egyet. Az
édesapám, aki ács volt; kifaragott két akácfa gerendát, reá egy kis cseréptetőt
készített, és erre a fa haranglábra helyeztük fel a kicsi evangélikus harangot.
Putnokort a katolikusoknak igen szép harangjaik vannak, a reformátusok se
maradnak le tőlük, és amikor egyszerre szólnak ezek a mély zengésű, zengő-
bongó harangok, az embernek meg kell állnia, és csak megilletődötten lehet
hallgatoznia. Es akkor megszólalt a kicsi harang, az imaház háta mögötti ré-
szen, mint egy kicsi lélekharang, amely arról szólt, hogy ő is jelen van a két nagy
testvére mellett. De akkor kiszállt egy bizottság, mert ugye, hogy merészeltünk
mindenféle engedély nélkül egy újabb harangot megszólaltatni. Nézegették a ha-
ranglábat, ami nem volt se torony, se épület, yégül méltatlankodva elvonultak,
és akkor fellélegeztünk, most már nincs baj. Ugy látszik, hogy az Uristennek tet-
szett ez a kis harang is! De miután neki tetszett, nekünk is tetszett az, hogy most
már egy, az imaház elé illő, vasszerkezetű haranglábat építsünk, egy kedves kon-
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Völgyes Pál

firmandus lakatosunk jóvoltából. Azóta is ott cseng, nem bong a putnoki ha-
rang szava.

Putnok után Iklad következett a Galga mentén, ahol három evangélikus
gyülekezet, Aszód-Domony-Iklad él jó egy kilométeres körzeten belül, és az
evangélikus templomtornyok egy képzeletbeli háromszög csúcsain találhatók.
Igy aztán gyakran hallgathattuk a szomszédos, evangélikus harangak szavát is.
A Galga völgyében igen szeretik a harangszót. Amikor odakerültünk, és végre a
parókián aludhattunk, nagy riadalommal ugrottunk ki az ágyunkból, amikor
reggel hat óra tájban megszólaltak a harangok, négyen együtt, közvetlen a paró-
kia mellett, azt hittük, hogy ég a falu. Hát nem ez történt, hanem az, hogy meg-
halt valaki, és annak harangoztak már hajnalban. Es ez itt senkinek se volt [ur-
csa, mert hét óra tájban az ikladiak már jónapotot köszönnek, ez csak nekünk
volt meglepő, no és az is, hogy volt olyan halottnak harangozás, hogy reggeltől
estig félóránként szóltak a harangak. Amikor a presbitériumban szóvátettem,
hogy így szétverjük a harangokat, akkor az volt a válasz, hogy ne tessék aggód-
ni, mert ha tönkremennek a harangok, akkor csináltatunk újakat. Igy aztán volt
is harangozás évtizedeken át rengeteg, hiszen valóságos ceremóniája van a ha-
rangazásnak Ikladon, mert más harang szól hétköznap, más vasárnap, a sor-
rend se mindegy az istentisztelet előtt, ésmegint csak másként szálnak a haran-
gak nagy ünnepen, meg az óév búcsúztatásakor és az újév köszöntésekor. De so-
ha meg nem untuk a harangak szavát, mert értettük, hogy miért is szálnak; mi-
re hívogatnak. Amikor pedig elérkezett a nyugdíjba vonulás ideje, és magnóra
rögzítettük a harangak hangját és visszajátszottuk, mindnyájan könnyeztünk.
Ezután nem hallhatjuk a jól ismert, kedves hangjukat.

Es mivel Bakonycsernyén messze lakunk a templomtól, ahová a harang
szava nem jut el, maradt a TV déli harangszava. Ha csak tehetjük, bekapcsol-
juk, hogy hallgathassuk ezt az igen szép, nagy harangot. Sokat érnek nekem a
közben látható rajzok a nándorfehérvári győzelemről: Hunyadi János erőt su-
gárzó szobrával, a várvédő Hunyadi János rajzával, azután Kapisztrán János-
sal, aki felmutatja a keresztet, amely ugye arra utal, hogy Isten segítségében bíz-
va fogtak hozzá Nándorfehérvár védelm éhez. Jó látni a várat, a várvédőket, az-
tán a török sereget és a magabiztos szultánt, majd az ütközetet, a várvédők ne-
héz küzdelmét ésvégül a törökverő Hunyadi János sisakrostély mögüli tekinte-
tét. Mjntha azt mondaná: hé, törökök, kellett ez nektek, hát megkaptátok!

Ime, a harangak szava nemcsak nekem jelent sokat, de megvolt a szolgá-
latuk a magyar történelemben is, hiszen ez a déli harangszó Hunyadi János
nándorfehérvári győzelmének emlékére szól.
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Szegény kutyánk

Szeretem a kutyát, de csak lakáson kivűl. Az udvaron. Mikor kertes csalá-
di ház volt a parókia, mindig volt kutyánk. Az Arany János utcában is. Az utol-
só kutyánkat Kormosnak hívtuk. Pulikeverék volt. Nagyon ideges volt. Ha a ház
előtt elment egy autó vagy motorkerékpái; eszeveszetten nagy ugatással rohant
a kerítés mentén. Tavasztól őszig minden. reggel azzal kezdődött, hogy feleségem
kihívott az udvarra, nézzem meg, mi történt az éjszaka. A tulipánok feje letör-
ve, néhány muskátli ága letö/ve ... Ez Kormos műve volt.

A szomszéd építkezett. A kerítés hiányos volt a két porta között. Kormos
kutyánk azon ki-be [utkározott. Egy reggelen jelentkezett egy fiatal ernber Pa-
naszkodott, hogy a fajtiszta kutyáját felpározta a kutyánk. Ez neki nagy kár.
Nemsokára panaszt tett a Tanács egyik embere, hogy a kutyánk sokat van kint
az utcán. Ez megengedhetetlen. Ha ezt nem szűntetjűk meg, 2000 Ft-ot fize-
tünk. Gyűltek a panaszok, vétkek, miket a Kormos elkövetett. Mit csináljak?
Sokat tépelődtem. Nem szeretem a kutyát megkötni. A háza előtt, a rövid lánc-
cal félkörívet, kicsi félkörívet csiszol a lánc földön vagy a betonon. Vagy hosszú
láncon és dróton fut le-föl. Sehogyse tudtam ezzel megbarátkozni. Eszembe ju-
tott Kiss Jenő erdélyi költő verse:

"Ha a kutya gazdát cserél,
néhány napig se hal, se él.
Etethetik két kezükből,
egyre vonít, egyre szűköl -
Láncon tartják, hosszú dróton.

Majd így fejezi be:

Nyög, fúj, ínyén vér csordul át,
jaj ismerek ilyen kutyát."

Hosszú töprengés végén ana a döntésre jutottam: elválunk egymástól.
Leányomék Osiben laktak. Délután beraktam Kormost a kocsi csomagtartojá-
ba, s elindultunk vele, Berhida előtt a dögkútnál szomorú szívvel kiemeltem s
elengedtem. Lesz majd új gazdája, aki talán örül is, hogy lesz kutyája. Teltek a
napok, hetek, sőt két hónap kutya nélkül. Egy reggelen nyitom házunk ajtaját,
s remegő lábakkal ott áll a Kormos. Kiáltok a feleségemnek: "Gyere gyorsan,
vendég érkezett. " Sirva álltunk a nyitott ajtóban, Kormos kutyánk lassan meg-
bátorodott, nyűszitve a lábát a mellemre emelte, nyelvét kiöltötte. Mintha neki
is könny csordult volna az orrára. Farkát csóválta. Várta, hogy megsimagas-
sam. Mi megkövülten a nagy csoda előtt, álltunk tétován. Ekkora hűség: 15 km,
két hónap, s visszatalált régi gazdáihoz. Könnyes szemébe nézve, megöleltem.
Ugrált, forgott előttünk, ugatott örömében. Feleségem besietett a konyhába, s fi-
nom falatokat tett elébe. Mi sokáig ámultunk a csodán.

Végetért a kutyák és macskák násza. Lassan megjönnek a kiskutyák és kis-
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macskák. Gondot okozva a gazdá nak. Nem kell ennyi kutya és macska. Kezet
emelnek rájuk, elpusztítják őket.

Jobbágy Károly kedves verse jut eszembe:

"SZOMORÚ ANYASÁG

Hernád Tibor

Fürgének három kiskutyája lett,
s míg elcsalták - a konyhában evett,
a gazda, kinek úgyis gond az élet,
kapát emelt a három kis kölyökre.
Hűlt testüket némán gödörbe lökte.
Földet húzott rájuk szemfödélnek.
S mikor nem volt már egy falatka hús,
s a krumplis lábast tisztára kinyalta,
futott szegény, hogy újra tele, dús
ernlőit az éhes szájakba tartsa.
Odaért. .. nézett ... nem voltak sehol.

A kerítésen nézett kifele,
- egy ló haladt s a csikója követte,
Könny csordogált fényes orrára le,
s emlőjét a tej majd szétvetette."

Valahogy nincs ez rendben s jól. Ivartalanítani kellene? Megfosztani az
anyaság örömétől? Valamit tenni kellene, de mit?
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Tíz váltó forint

SÁGHY JENŐ:

Az 1999-ben elhunyt lelkész-Irőra emlékezve

A nyári vasárnap koradélutánjának álmosító csendje ülte meg a falut. A
kutyák oldalukra feküdtek a házak árnyékos tövén és mind a négy lábukat ki-
nyújtóztatták, hogy pihenésük teljes legyen. Az utcán, egy hatalmas szederfa
alatt néhány tollasodó csirke lézengett és szedegette a porbahullott fekete szed-
ret lassan, kényelmesen, mint akik tudják, hogy ráérnek.

Azon a soron, ahol az iskola alacsony épülete állott, nem messze az isko-
lától, megzörrent az egyik uicaaitá retesze és egy ember lépett az utcára.

Megállt, kezével a szemét ernyőzte és végigtekintett a hosszú, néptelen ut-
cán. Először jobbra, aztán balra. Mikor ezt elvégezte, megfordult ésbekiáltott a
házba.

- Hát akkor én átmegyek a Mórocz szomszédhoz. Megpróbálom vele nyél-
beiuni azt a telekügyet. Talán most már kapható lesz rá. - Aztán meg elbeszél-
getünk fgy kicsit az ország sorsáról. Mit csinálnak Kossuthék ott fönt, a dié-
tán .. , Uj híreket tud a szomszéd, azt mondta délelőtt.

Asszonyi hang válaszolt a gádorból.
- Jól van, jól, csak aztán etetésre itthon legyen.
- Nem maradok én addig semmiképpen.
Benyitott a szomszéd udvarba. Nagy dologban járt Horváth László. Föld-

ügyben. A szóban forgó föld nem volt nagy, legfeljebb kétszázötven ölnyi, de ép-
pen ott feküdt az őpajtája végében és a szomszédé volt. Az ő telke azontúl foly-
tatódott. Sokszor bosszantotta már az a kis közbeékelt földdarab. Az aprójó-
szágnak nem lehetett arrafelé járása, s aztán a saját hátulsó telekrészére csak a
szomszéd közbeeső telekrészén át tudott jutni. Hiszen megengedte a szomszéd
az átjárást gyalogosan is, szekéren is; a teheneket is áthajthauák a csapáson, de
minden évben, a cséplés után másfélmérő búzát fizetett neki az átjárásért. Ezt
sehogyse szerette. Meg aztán más az, amikor az ember a maga portáján jár,
mint q szomszédén - engedelemmel.

Evek óta instálta már a szomszédot: adja el neki azt a hitvány földecskét.
Nincs is kezeűgyében, meg a rajta levő termésnek sem veszi sok hasznát. Hiá-
ba, a baromfiak lábát nem lehet megkötni, azok mennek, amerre látnak; nem
tartják tiszteletben azt, ami a szomszédé. Legfeljebb krumplit termeszthet rajta,
ha ugyan azt is ki nem túrják a malacok. H

A szomszéd nem akart ráállni az eladásra. Osi juss az, mondotta, csak
nem bitangolja el az apáitál rámaradt földet. Mit szólnának az elődök, mit az
unokák ... Szííkön él, de nem herdálja el azt, ami van; inkább szerezne hozzá,
ha úgy módjában lenne, mint ahogyan nincs.
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No, aztán máma reggel úgy látszik, jó inget vett magára Mórocz szomszéd.
Ott állott kora délelőtt a kapuban, amikor ő gyerekei vel Dömölkre indult a
templomba és megszólította. Azt mondta neki, ha nem röstelli, lépjen át dél-
után aportájára. - Beszélgessünk el arról a telekről - tette hozzá jelentősen.

Hát most átlép. Csak van lelke a szomszédnak, hogy most már nem köti
magát tovább és olyan árat sem szab, amit magafajta embernek lehetetlen le-
róni ...

Az asszonynak tett ígérete ellenére bizony erősen lefelé hajlott már a nap,
amikor Horváth László hazatért.

Felesége tejesköcsögökkel foglalkozott az udvaron levő ágasnál.
- Szép, hogy megjött - fogadta harcra készen az urát.
- Nocsak, nocsak - csillapította az ember. - Az ilyen dolgot nem lehet ám

csak úgy iiibe elintézni. Megvan annak a módja. Nem ronthatok ajtóstul a házba.
- Sikerűlt? - Azt mondja meg már!
- Hát - húzta a szót élvezettel az ember. - Nem mondom - sikerült.
- Aztán mennyiért adja?
- Nem ingyen, gondolhatod.
- Mégis, mennyiért?
- Tíz váltó forintban egyeztünk meg. /
Az ,asszony fölszisszent.
- En is megszívtam a fogamat, de nem engedett belőle egy krajcárt sem.
- Hát most már mindegy. Megegyeztek. Szükségünk van arra a telekre. -

De azt mondja meg, miből fizeti ki az árát.
- Nem lesz könnyű dolog, de már kigondoltam ezt is. - Négy forintunk van

a ládafiában: a hízott ludak ára. A hiányzó hat forintot meg majd valahogyan
összekalapálom. Három szép süldőnk van. Kettőt eladok. Kukoricát is adhatok
el, mert az egy disznó nak kevesebb kell hizlalásra, mint háromnak. S aztán, ha
nem futja, korűlnézunk; mit lehetne még pénzzé tenni ... Bizony, szorosra kell
húzni a nadrágszíjat; dehát majd csak azért elcsikorgunk valahogy. Jövőre meg
ád az Isten jó termést és egyenesbe jövünk.

Néhány héttel későbben a dömölki utcán kopogott Horváth László csiz-
mája. Legényesen ment, mintha nem is nyomná a vállát negyvenöt dolgos, ke-
mény esztendőnek a terhe. Melle dagadt az örömtől, büszkeségtől. Szíve furcsán
bizsergett, mintha az a tíz váltó forint melegítené, amit ott fölötte hordott, papi-
rosba takarva. Sikerült a hiányzó hat forintra is szert tennie. Ment a fiskálishoz,
hogy ott Mórocz szomszéddal, aki az előzetes megbeszélés szerint már várt rá,
annak rendje-mádja szerint nyélbeüsse az adásvételt. Orült. Ové lesz végre az a
telekrész, ami után annyi esztendőn keresztül kívánkozott.

Az evangélikus templom előtt megállt. Tekintete szeretettel simogatta végig
a falakat.

- Szép, derék templom - mondta magában. - De kell is ám annyi népnek.
Bizony, vasárnap délelőttönként, amikor a filiák is bevonulnak, majdnem hogy
szűkké válik a nagy templom. Sátoros ünnepeken meg éppenséggel nem lehet
megférni benne.

Valami eszébe jutott.
- Ej, ha már itt vagyok, beugrom egy minutára a papunkhoz. Régen volt

már nálunk. Hátha üzen valamit a kurátorunknak.
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A lelkész - bár éppen munkában volt - szívesen fogadta. Abbahagyta az
öreg matrikulák bongészését éshellyel kinálta meg látogatóját.

Elbeszélgettek. Horváth. László már menni készült, amikor a pap megállí-
totta.

- Várjon csak, László.
Fölkelt, keveset motozott a mennyezetig érő könyvespolcon és egy konyv-

vel ért vissza. Letette az asztalra. Testes, jókora konyv volt, sima barna bőrbe
kötve.

- Múlt héten temettem az öreg Miskeit. Magtalan ember volt. Minden in-
gó és ingatlan vagyona távoli rokonokra, oldalági örökösökre szállt. Egyikük el-
jött hozzám ezzel a könyvvel.

- Miféle könyv?
- Biblia. Az öreg Miskai hagyatékából. Az örökösöknek nem kell: nem

evangélikusok. Hogy mégis hasznát vegyék, eladnák. Ide hozták a lelkészi hiva-
talba: talán itt akad majd rá vevő. Gondoltam, megkérdem kendet, nem akar-
ná-e megvenni.

Horváth megélénkült.
- Hogyne akarnám, hiszen olyan nagy hiányát énem a Bibliának. Estén-

ként, vacsora után, amikor a háznéppel együtt hálát adunk Istennek a napi se-
gedelemért, csak a régi énekeskönyvből tudunk imádkozni, énekelni; pedig na-
gyon szeretnék nekik a Szentirásbál is felolvasni... Rég szerettem volna már
Bibliát venni, de hát nem volt rá pénz. Ekkora nagy könyv sokba kerül. Ezt
megvenném, mert - gondolom - olcsó lesz. Nem egészen uj már és hát a mos-
tani tulajdonosai számára ugysincs értéke.

- Tudják azok az értékét.
- Tudják? - kérdezte nyugtalanul Horváth. - Mit kémek érte?
- Tíz váltó forintot.
A gazda elszörnyedt.
- Az lehetetlenség.
- Ennyit kémek. Egy fillérrel sem kevesebbet. Valaki hozzáértő embertől

megkérdezhették, mi az ára. S ennyit bizony megér.
- Ez baj, igen nagy baj - dünnyögte Horváth Lászlá egészen lesújtva. Sok

pénz, nagyon sok. Volna ugyan most éppen annyim, de az másra kell. Szűksé-
gesebbre.

Fölsóhajtott.
- Hát akkor nem lesz Bibliám.
Gyorsan elbúcsúzott és sietősen távozott, mint aki attól fél, hogy ha soká-

ig tétovázik, valami jóvátehetetlen ballépést követ el.
Majdnem szaladva ment a fiskális irodája felé, ám a gondolatai elől nem

tudott elfutni. A tiz váltó forint, mely nemrég még olyan jólesően melegitette,
most égetni kezdte a szivét. Mintha félrevert harang kondult volna meg lelkében
s egyre ugyanazt kongatta.

- Micsoda evangélikus ember vagy te, Horváth László. Többre becsülöd
azt a nyomorult pár öl földet, mint őseidnek a Bibliához ragaszkodó, tiszta
evangéliumi hitét. Többre, mint az evangéliumot, amelyet a föld miatt nem
akarsz beengedni a házadba, pedig most megtehetnéd. Többre becsülöd Isten-
nél. A földet választod, nem az Istent. Gondold meg, mit csinálsz.
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Az ember perbeszállt a harang kongó, riasztó szavával, de aharangkongás
nem gyengült, inkább egyre erősebbé vált ...

Mire a fiskális távoli lakásához ért, döntött. A lélek harangja győzött.
Bement. Nagy szemeket meresztő szomszéd jának és a bosszankodó fiská-

lisnak kijelentette: meggondolta magát, eláll a vételtől. Azt is megmondta,
miért ...

Sebesen tért vissza a paplakba. Onnan aztán a régi, nyugodt, tempós járá-
sával ballagott hazafelé, a falujába. Hóna alatt ott volt a nagy, bőrkötéses Bib-
lia.

Mikor hazaért, letette a Bibliát az asztalra és azon melegiben elmondta a
dolgot feleségének. Az asszony - szokása ellenére - nem szakította félbe, csak
arckifejezése változott újra meg újra, míg urának a szavait hallgatta. A végén
ennyit kérdezett:

- Nem sajnálta a Bibliaért a tíz váltó forintot, a telek árát?
- Nem. A földet nem vihetjük át a másvilágra. Abból elég lesz majd az a

néhány rőfnyi is, ami a testünket eltakarja, de ebben - napégette keze ránehe-
zült a Bibliára - benne van az örökélet ...

Az asszony maga elé nézett, aztán csendesen megszólalt.
- En sem sajnálom. - Azzal kiment az udvarra és újra dologhoz látott.
Horváth László leült az asztal mellé, kihúzta a mélyasztalfiókot s hossza-

dalmas keresgélés után tintát és lúdtollat rakott az asztalra. A tollat késével ki-
hegyezte, beleütötte a tintatartóba és valami ócska papirdarabon kiprobálta.
Akkor maga elé húzta a Bibliát, felütötte és némi gondolkodás után a tiszta el-
ső lapra ékes, szép betűkkel, gondosan irni kezdett:

"En, alul irt, igaz evangyélika vallásomhoz vonszó, tiszta szívbéli szerete-
temtől indittatva nem sajnáltam tiz váltó [orintomat, melyen ezen nagy Lelki
Masinát megvásároltam. Történt Kemenessömjénben, az 1833-dik esztendő-
ben."

*
Krisztus követségében a Kemenesalján jártam. Sömjénben. Ott tárult meg

előttem rég porlado nemes Horváth László 1833-ban "megvásárolt" ..hatalmas
öreg Bibliáia. Odon zengésű szavakban szólott belőle hozzám az Orökkéélő.
Aztán, amikor az éjszaka csendjeráhullott a falura és nyugovóra tértem, az asz-
talon fekvő Biblia lapjai megzizzentek s halkan suttogva elmondották még né-
kem ezt a történetet.
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"Mondom: mi gondja égi madárnak,
vagy füves mezőnek?
ha életre hoztad, nem hagyhatod el
az életükben őket.

Szivműtét előtt

Im én is kezedre adom, Uram,
magamat végképp,
te teremtettél, te vezesd éltem
mindenik léptét. "

(Rónay György: Bizodalom)

Ezt a történetet egyik rokonom,
Viola mesélte el nekem. Hosszú és
gyönyörű történet. Napokig hatása
alatt voltam.

Úgy érzem, ezt a csodálatos igaz

mesét másoknak is tovább kell adni.
Lelki felüdülésül.

Rokonom megengedte, hogy
megírjam.

Igy szól Viola története:

A gyermekkor

Nem tudom, mikor vettem észre először, hogy a szivemmel valami baj van.
Ha így utólag visszatekintek a gyermekéveimre, eszembe jut néhány olyan ese-
mény, amelyek már az első vészjósló tünetek lehettek. Csak nem figyeltem ak-
kor rájuk. Nem is tudhattam, mit jelentenek a mellkasomban időnként vissza-
visszatérő kellemetlen szorítások. Kisiskolás koromban a tornaórákon észleltem
néha ilyeneket. Különösen akkor; ha jutottunk.

Gyermekkorom legszebb emlékei éppen azok a jutóversenyek voltak, me-
lyeket a meg-megújula tavaszok idején rendeztek a [alum iskolái. Közösen. A
falu a Bakony aljában húzódott, hosszú, egyetlen főutcájával. Körülötte kisebb
erdők, főleg akácosok voltak. Ezek egyikében zajlottak le a tornaversenyek.

Emlékszem az utolsó jutóversenyre, amelyen még én is részt vettem. Most
is előttem van az a kép, ahogy a tisztás szélén felsorakoztunk. A tanító úr egy
bottal éles vonalat húzott a földön. Ez volt az indítóvonal. Feszülten figyeltük a
jelet. Cipőink orra a vonal előtt sorakozott. Szemben velünk a pálya. A friss
zöld fű kinálta magát a lábainknak. Az akácvirág illata az arcunkba csapott.
Tüdőnket feszítette az erdei levegő. A nap ragyogott az égen, s mi boldogok vol-
tunk a tavaszi ragyogásban. A tanító úr belefújt a sípjába. Mi ellöktük testün-
ket a talaj tapadásából. Futottunk., ahogy bírtunk.

A kezdő percekben én voltam az első. A gyerekek - akik a versenyből ki-
maradtak - álltak a pálya szélén. Hangosan kiabáltak. Buzdítottak bennünket.
S mivel én jutottam az élen, az én nevemet harsogták. Csodálatos érzés volt! El-
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sőnek lenni! Először érkezni be a célba! Öröm töltötte be a szivemet. Némi
büszkeség is. Éreztem a győzelem boldogságát.

Félúton lehettem, amikor hirtelen erős szorítást éreztem amellemben.
Mintha valami gonosz óriás markolta volna meg a szivemet. Le kellett lassita-
nom. Pillanatok alatt lemaradtam az élről. Már az elsők között sem voltam.
A gyerekek sorra elszáguldtak mellettem. Elhagytak mind. Az utolsó lettem.
Megálltam a pálya közepén. Az indulásjelző vonal és a cél között. Leültem a
földre. Ugy éreztem, nem kapok levegőt, hogy azonnal megfulladok.

Ez volt az utolsó versenyem. Ezt akkor ott tudtam már: Valami belső sugal-
lat azt közölte velem, hogy nem vagyok olyan erős, mint a többi gyerek. S mint-
ha valami nagy rosszaságot követtem volna el, szégyelltem magamat. Sírni
kezdtem.

Volt még egy hasonló élményem középiskolás koromban is. Egy vidéki kis-
városban végeztem a gimnáziumot. A város szélén volt egy teniszpálya. Gyak-
ran elsétáltam előtte. Szerettem volna én is teniszezni, de szüleim anyagi helyze-
te miatt ezt a vágyamat nem is mertem megemlíteni. Csak néztem a nálam sze-
renesésebb sorsú lányokat. Egyik alkalommal történt valami furcsa dolog ve-
lem.

Úgy emlékszem, a tanítási év vége volt már. A lányok hófehér ruhája csil-
logott a júniusi napsűtésben. A pálya szélén néztem őket. Szemem rátapadt
minden mozdulatukra. Utötték a labdát. Futottak. A pálya általuk elfoglalt fe-
lén ugráltak, egyik sarokból a másikba. Igyekeztek kicselezni egymást. Csodál-
va és sóváran néztem őket. Bámultam, ahogy adogattak, ahogy ütőjükkel fel-
fogták a labda röptét, hogy azonnal visszapattintsák a hálón túlra, a másik fél-
nek. A labda úszott a levegőben. Néha percekig cikázott a két lány között. Az-
tán beleütközött a hálóba, vagy elszállt messzire, a megengedett vonalakon
túlra.

Néztem a lányokat. Arcuk piros volt a sok mozgástól. S akkor elfogott a
vágy. Először csak ébredezett bennem. Szelíden. Csendesen. Milyen jó lenne, ha
én is teniszezhetnék! Hófehér felszerelésben üthetném a labdát. A pálya szélén
pedig emberek állnának és engem bátorítanának. Ahogy egykor, otthon, a fa-
lumban. A nagy futóversenyen.

Egyre erősödött bennem a kívánság, hogy én is játszhassam. Szerettem vol-
na kikapni az ütőt valamelyik lány kezéből és beleütni egy óriásit a repülő lab-
dába. Láttam magamat, ahogy egyre erősödő mozdulatokkal próbálom lefé-
kezni a felém repülő pici tárgyat. Már emeltem a karomat, mintha felém igye-
kezett volna. Beleéltem magamat az örömbe, hogy én is vissza tudom perdíteni.
Akkor - talán a hirtelen mozdulauál, vagy az izgalom hatására - hirtelen
megint összeszorult a szivem. Fulladozni kezdtem. Karom a magasból a testem-
hez esett vissza. Apró ütéseket éreztem a mellemben. Le kellett ülnöm a földre.
Nem értettem, mi történt velem. Ma sem tudom megmagyarázni. Hiszen sem-
mi megerőltető dolgot nem cselekedtem. Lehetséges, hogy a képzelet ereje is
okozhat fizikai megterhelést?
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A felnőttkor

Az igazi bajok azonban csak felnőtt koromban jelentkeztek. Fiatalon men-
tem férjhez. Egy Pest melletti faluba költöztünk a férjemmel. Diósd közelébe. A
házunk egy domboldalon állt. Nagy kert tartozott hozzá. Oreg fák adtak árnyat,
ha pihenni akartunk. Boldogok voltunk.

Fiatalon szültem. Talán ez volt a szerenesém - vagy inkább Isten kegyelme
-, mert a szervezetem még erős volt. Ezért sikerült életben maradnom a szívet
megerőltető terhességeim után is.

De ezek az idők életem legnehezebb szakaszai voltak. Az első gyermekem
várásakor már gyakran éreztem a szivem helytelen ritmusait. Gyakran le kellett
feküdnöm. A munkából sokszor kimaradtam. Az orvosok akkor már jelezték,
hogy a szívemmel valami baj van. De a baj igazi okát nem találták meg.

A szülés előtt annyira rosszul lettem, hogy nem mertek elaltatni. Ebren él-
tem végig a császármetszés izgaimát. Az érzéstelenítéstől kába voltam, de azért
érzékeltem az operáló orvosok idegességét. Mintha kapkodtak volna. Halkan
beszéltek is egymással. Orvosi kifejezéseket használtak. Nem értettem őket.

A műtét után mondták csak meg, hogy veszélyben volt az életem. Engem
próbáltak megmenteni. A kicsi meghalt. S én ma is úgy érzem, hogy a szívba-
jom miatt következett be ez a tragédia.

, A nehezen várt fiú elvesztése, ott a gyermekágyban rettenetesen megviselt.
Ugy éreztem, nem is élem túl. Meg kellett tapasztalnom, hogy minden testi szen-
vedésnél kibírhatatlanabb a lelki kín. A szívbéli fájdalom. Napokig sírtam. Még
otthon is. Az előre megvásárolt kiságy, a babaholmik felkerültek a padlás leg-
rejtettebb zugába. Ugy éreztem, összeomlott az életem.

Feljött anyám a szülőfalumból. Mellettem állt. Vigasztalt. Az ágyam mellé
tette a Bibliát.

"Olvasd, kislányom - mondta -, Isten megvigasztal. "
Az orvosok komolyan figyelmeztettek a veszélyre - ha ismét áldott állapot-

ba kerülnék. Az életembe is kerülhet egy meggondolatlan elhatározás. Azt taná-
csolták, hogy fogadjunk örökbe gyereket. Még egy szülést nem bírna ki a szívem.
Nem hallgattam rájuk. Vagygyerek, vagy én sem! Addig ostromoltam az Eget,
kifogyhatatlan, vad hitekkel, amíg megkönyörült rajtam. Három évi várakozás
után ismét áldott állapotba kerültem. Az Ur adott nekem újabb ígéretet a rossz
szívem alatt. Nem mertem róla szolni senkinek. Még a családomnak sem. Csak
amikor gömbölyödni kezdtem - akkor látták meg a bizonyosat.

1961-ben megszületett a lányom. Edit. Ismét császármetszést alkalmaztak
az orvosol}. Megmaradtam. A baba csodálatos volt. Ep és egészséges. Boldogok
voltunk. Eletünk értelmet nyert a gyermek által. Mindent elfelejtettem, ami ed-
digi életemben rossz volt. A szívemmel sem törődtem nagyon. Csak akkor jöt-
tek rám kisebb rosszullétek, ha nagyon megerőltettem magamat.

Férjem sokat segített a háztartásban. Anyám is gyakran felutazott, hogy a
nagyobb munkákat elvégezze helyettem.

Múlt az idő. Edit növekedett testben és lélekben. Iskolás lett, és abban re-
ménykedtem, hogy a jó Isten megadja nekem azt a kegyelmet, hogy felnevelhes-
sem.



De egyre gyakrabban jöttek rám a rosszullétek. Több alkalommal összees-
tem. Nem lehetett tovább halogatni a baj okának a kivizsgálását.

1974-ben beutaltak az Országos Kardiológiai Intézetbe. Ott szívkatétert vé-
geztek és megállapították, hogy súlyos rendellenességgel születtem. Nyitott
Botallo-vezetékem van. Ami azt jelenti, hogy ez a magzati vérkeringést biztosito
járat nem záródott le a születésem után. Ahogy az a normális esetekben min-
den csecsemőnél spontán megtörténik. A nyitott Botallo-vezeték nagyon sok
bajt okozhat. Az egyik orvos azt mondta, hogy a statisztikai adatok szerint az
ilyen betegségben szenvedők általában hatéves korig élnek.

Nagyon megijedtem. A kórházban azonnali műtétet javasoltak. "Le kell
zárni a nyílást mielőbb" - mondta az osztályos orvosom.

Semmiképpen nem akartam alávetni magamat a műtétnek. Edit 13 éves
volt. Ha meghalok, mi lesz vele? Nem hagyha tom itt ilyen korán! Kétségbeesve
gondoltam a várható sorsára, ha én a műtőasztalon maradok. Olyan nehezen
kaptam ezt a kislányt! Ugy megszenvedtem érte! Fel kell nevelnem! Már akkor,
kicsi gyerekként elhatározta, hogy orvos lesz. Minden tantárgyból, ami az orvos-
tudományhoz közel állt, kitűnő jegyeket hozott. Szeretett volna gimnáziumba
menni. Aztán tovább tanulni az orvosi egyetemen. Ugy éreztem, mellette kell
maradnom, amíg a kiválasztott szép pályára el nem érkezik.

Sok-sok gyötrődés után úgy döntöttem, hogy megpróbálok nagyon kíméle-
tes életmódra átállni. Hátha sikerül Editet végigvezetni a céljáig.

Azonnalleszázalékoltak. Allandó orvosi ellenőrzés és a különféle jó gyógy-
szerek mellett sikerült életben maradnom.

Edit bekerült az egyetemre.
Mindent biztosítottam neki, ami a tanulás hoz szükséges volt. Reggel ment.

Hosszú volt az utazás Pestre és vissza. Este későn ért haza. Erőm arra Jutotta
csupán, hogy őt segítsem a tervezett szép pálya elérésében. Hatodéves volt, ami-
kor a szívsebészetre osztották be gyakorlatra. Hat hétig tanulta a gyógyító mes-
terséget a klinikán. Figyelte a szívműtétek lefolyását. Senki nem halt meg az
alatt a hat hét alatt azon az osztályon. A betegek szépen felgyógyultak és haza-
mentek. Edit akkor arra biztatott engem, hogy vessem alá magamat a műtét-
nek. Megtettem, mert úgy éreztem, hogy az akkori állapotomban sem megy to-
vább az életem. A naponkénti súlyos rosszullétek meggyőztek arról, hogy az
egyetlen remény mindenképpen az operáció lehet. Ha nem vállalom, hamaro-
san búcsút mondhatok a családomnak. Ha műtenek, talán megmaradok.

Belenyugodtam a változtathatatlanba. Arra gondoltam, Isten a "megre-
pedt nádat nem töri el", és biztosan engem is megsegít.

Segítésének első jelét már a kórházba vonulásom előtt megtapasztaltam.
Akkor éreztem igazán, milyen csodálatos anyát, férjet, gyermeket adott nekem.
Mindenki mellettem állt. A rokonaim. A fiatal szomszédasszonyaim. Sőt, a kö-
zelünkben laktak volt római katolikus apácálc is, akiknek a rendjét a második
világháború utáni hatalom megszüntette. Ezek a civilruhába öltözött szerzetes-
nők hozták az ebédet. Nekem és a kórházi tartózkodásom alatt a férjemnek. S
utána is sokáig. Másfél éven átoMert tudták, hogy evangélikus létünkre is test-
vérek vagyunk Istenben.

A műtétem 1987. július 7-én volt.
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A felkészülés

Amikor arra az elhatározásra jutottam, hogy alávetem magamat az operá-
ciónak, ellentétes érzések támadtak bennem. Első reakcióm a félelem volt. Már
attól is idegenkedtem, hogy kórházba kerülök. Az ember ott, a betegágyon olyan
kiszolgáltatott. Hiába tudtam, hogy segíteni akarnak rajtam. Mégis, nehéz volt
beletörődnöm, hogy arra az időre, amig bent leszek - általam ismeretlen embe-
rek rendelkeznek majd felettem. Attól is rettegtem, mi lesz, ha meghalok? Szép
volt az élet, még így is, még ilyen zaklatott korban is. Mi lesz a férjemmel, ha el-
megyek? Edit már a maga életét éli ugyan, de egy anyára mindig szükség van.
Hogyan fogja felnevelni majd a gyermekeit, ha nem lesz nekik segítő nagyma-
májuk?

Anyámra gondoltam. Aki mindig mellettem volt a bajban. Feljött hozzám,
fáradságos utazásokat vállalva, amig a szülőfalumból megérkezett. Felutazott
még akkor is, ha nem kértem. Ha nem írtam meg neki, hogy beteg vagyok. Cso-
dálatos, szerető szive megérezte, kilométerek távolából is, elhagyatottságomat.
Betegágyamban. fájdalmak között vergődve hányszor tekintettem jóságos arcá-
ra! Amikor hirtelen ott termett az ágyam mellett, mint egy jóságos, csodatévő
tündér! Lázálmaimból ébredezve, égő szemeim hányszor nyugodtak meg gyó-
gyító tekintetétől!

Anyámra vágytam. Aki már öreg és összetört. Megviselte az élet terhe. Az
esztendők súJya. Nem tud már utazni. Ha látni akarom, nekem kell eljutnom
hozzá. Az .Edes't-hez. Igy hívtuk őt a testvéreimmel kicsi gyermekkorunk óta.

A pesti klinikára június közepére rendeltek be. Volt még néhány hetem a
készülődésre.

Ez inkább lelki felkészülést jelentett számomra. Kicsit a búcsúzást is mind-
attól, amit szerettem. Ki tudja, visszajövök-e a nagy "utazásból"?

Anyám előtt eltitkoltam, hogy műtétre készülök. Nem akartam, hogy az ér-
tem való izgalom még jobban megviselje amúgy is gyenge egészségét. De az első
búcsú-utam hozzá vezetett.

Május volt. Gyönyörű, pompázatos tavasz. A kertünkben nyíltak a virá-
gok. Enekeltek a madarak. A levegő orgonaillattal volt tele. Már nyiladozott az
akác is. Pünkösd vasárnapján a bátyám beültetett a kocsijába és elvitt a szülő-
falumba. ..

Az út hazafelé felejthetetlen volt. Ultem a bátyám mellett. Visszafogott
csendben figyeltük az útmenti fákat, ahogy eltűntek mellőlünk a nagy sebesség-
ben. Ahogy kozeledtűnk gyermekkerom szinhelye felé, alig tudtam visszafogni a
sirást. Szemeimből minduntalan kiperegtek a konnyek:

" Tartsd magad! - mondta a bátyám -, nehogy Edes megérezzen valamit!"
Elfojtottam keserű gondolataimat. Aztán hirtelen ráeszméltem, hogy mi-

lyen kishitű is vagyok. Arra gondoltam, hogy hit nélkül nem szabad élni. Es
meghalni sem. Evangélikus őseimre gondoltam, akik a századok elsöprő viha-
raiban mindig hinni tudtak. Azért maradtak meg. A szülői házban eltöltött idő-
re emlékeztem. A hideg téli estékre. Amikor a kályhában ropogott a tűz. S apám
vagy anyám felolvasott nekünk a Bibliábol. Mi ültünk az ágy szélén, és hallgat-
tuk a csodás történeteket.
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És eszembe jutottak ezek a csodák, ahogy a gépkocsi motor jának a zúgá-
sát hallgattam.

A hitekben rejlő csodatételek hősei elevenedtek meg előttem. Jairus, aki-
nek a lányát Jézus feltámasztotta a halálból. Mert hinni tudott. Eszembe jutott
annak a vérző asszonynak a története is, akit szintén a hite mentett meg a be-
tegségétől. Ez az asszony csak hallott Jézusról, mégis hozzá fordult nagy bajá-
ban. 1sokaságban elmerülve közeledett a Megváltóhoz, és megérintette a ruhá-
ját. Ugy gondolván: "Ha megérintem akárcsak a ruháját is, meggyógyulok."
(Mk ~28)

Es meggyógyult.
Ilyen gondolatok kavarogtak a fejemben, amikor hazaértünk. Hirtelen

vágy támadt bennem, hogy én is Krisztus színe elé járuljak. Vasárnap volt. Pün-
kösd első napja. Urvacsora-osztás ideje. Anyámmal együtt szerettem volna
templomba menni. Anyám, akinek Isten után az életemet köszönhetem, ő fog
elkísérni engem az Ur asztalához. Együtt "érintjük meg Krisztus ruháját". Ugy
gondoltam, ez mindenképpen méltó búcsúzás lesz. Akkor is, ha még találko-
zunk. Ha pedig nem sikerül a műtét, ezzel a közös drága emlékkel válunk el egy-
mástól - örökre.

A vágyam nem teljesűlhetctt. A falumnak már egy ideje nem volt papja. A
szomszéd faluból járt ki helyettes lelkész. Időnként, alkalmanként. Nagy ünne-
pek másnapján. Vagy amikor szükség volt a szolgálatára. Anyámtói tudtam
meg, hogy az ünnep másnapjára várják.

De nekünk még aznap vissza kellett jönnünk. Le kellett mondanom erről
a csodálatos, lelki tisztulást és megbékélést jelentő ajándékról. Nagyon bántott.

De elhatároztam, ha bekerülök a klinikára, a műtét előtt elkéredzkedem
majd egy közeli evangélikus templomba. S ha elengednek egy röpke órára, ma-
gamhoz veszem Krisztus szent testét és vérét. Mielőtt rámborul majd az alta tás
sötétsége.

A kórház

Június közepén búcsút vettem az otthonomtól és bevonultam a kárházba.
A férjem kísért be. Mielőtt elindultam, megsimogattam a falakat, a bútorokat.
Eltettem az utolsó reggeli maradványait. Beraktam a szekrénybe a tányérokat,
csészéket. Amikor becsuktam az ajtót magam mögött, sírás fojtogatott.

A kórházban még egyszer alaposan kivizsgáltak. Hosszú időt vett igénybe,
mert közben megfáztam. Hőemelkedésem lett, és a műtét ideje emiatt egyre hú-
zódott. Végre kiírták az operáció pontos dátumát. Július 7-ét. Ez egy szerdai
napra esett. Tudtam, hogy az előtte való vasárnapon már nem fognak kienged-
ni az épületből. Igy az azt m/gelőző vasárnapot szemeltem ki arra a célra, hogy
elmenjek a legközelebbi evangélikus templomba, és a magamnak tett ígéretemet
beváltsam.

Az orvosok nem akartak elengedni. Csak hosszas könyörgés után enyhül-
tek meg. Azt hiszem, féltettek, nehogy a tiltástól betegebb legyek, mint attól az
egy-két órás kiruccanástál. De kikötötték, hogy csak taxi val közlekedhetek.
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A "zarándokút"

Utcai ruháim a kórterem szekrényében vártak rám. Felöltöztem. Magam-
hoz vettem a táskámat. A portás taxit rendelt.

Ahogy a bérkocsi megérkezett a kórház bejárata elé, aportás kikísért. Se-
gített beülnom a hátsó ülésre. A kocsi ajtaja becsapódott. A motor fe/zúgott. El-
indultunk.

A sofőr megkérdezte, hova megyünk. Én a legközelebbi evangélikus temp-
lom címét mondtam be. A sofőr középkorú félfi volt. 45-50 évesnek gondoltam.
Válaszomra tágra nyitott szemmel nézett rám.

Nem tudom, miért, rokonszenvet éreztem iránta. Talán a több hetes kár-
házi zártság tett beszédessé, vagy az előttem tátongó ismeretlen sorsom zaklatott
fel. S kellett valaki, bárki ismeretlen, aki a kárház falain kivűl él. Akihez szól-
hattam. Akinek feltárhattam a lelkemet.

Megmondtam neki, hogy szívműtét előtt állok. S valami belső érzés azt kö-
veteli tőlem, hogy el kell jutnom egy templomba. An'a kértem, hogy jöjjön vissza
értem egy óra múlva.

Sajnálkozva mondta, hogy nem teheti, mert a munka ideje lejárt. De meg-
ígérte, hogy küld értem egy rendes kollégát. Megbeszéltünk egypontos időt, ami-
kor én a templom kapujában fogok várakozni.

Az istentisztelet fél órával később kezdődött, mint ahogy beértem a temp-
lomba. Urvacsora-osztás sem volt aznap. Nagyon csalódott voltam. De a lel-
kész igazi lelkipásztorhoz méltó módon állt mellém. Mivel csak ostya volt ké-
szenlétben, valakivel sürgősen bort hozatott. Igy mégis magamhoz vehettem a
szent jegyeket. Ez volt életem legszebb istentisztelete. ,

A hívek 10 óra tájban gyülekeztek. Megteltek a padok emberekkel. En az
első sorban foglaltam helyet. Felzúgott az orgona, a kezdő ének. Aztán a lelkész
az oltár elé lépett. Néhány szóval elmondta történetemet, és a szertartást úrva-
csorai liturgiával kezdte. ,

Egyszál magam térdeltem az oltár előtt. Isten előtt! Es olyan könnyű lett a szi-
vern, mintha nem is énrám várna a műtét. Magamhoz vettem Krisztus szent testét
és vérét.Aztán visszaültem az elsőpadba. A gyülekezet éneke simogatta a lelkemet.

"Megváltó drága Jézusom,
Én bűneimben orvosom,
Lelkem Hozzád imádkozik,
Téged imádlak holtomig. "

Hallgattam az éneket. Az utolsó versszaknál halkan, magamban én is
mondtam aszöveget:

" Tedd hajlékoddá szivemet,
Erősítsd gyenge hitemet. "

Közben az idő telt. Arra gondoltam, ha a sofőr nem talál a kapuban a jel-
zett időben, elmegy. Hogyan jutok vissza a klinikára?

Alighogy felmerültek bennem ezek a kétkedő gondolatok, hirtelen valaki
hátulról megfogta a karomat. A sofőr volt. Az az ember; aki elhozott. Azt mond-
ta, annyira meghatotta a történetem, annyira átélte a sorsomat, hogy el kellett
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jönnie értem. Rám várt már a szertartás alatt. Amikor gyengéden kivezetett a
templomból, elnézést kértem tőle, amiért megvárakoztattam. Azt felelte:

"Semmi baj, asszonyom. Rég nem volt ilyen szép vasárnapom. Talán tíz
éve is van, hogy templomban jártam. " N

, Megérkeztünk a klinikához. Fizetni akartam. O nem fogadta el a pénzt.
Ovatosan letettem az ülésre az összeget, amit a taxióra mutatott és elköszöntem.

Az operáció előtti napokban nagyon rosszul voltam. Azt hiszem, nem is vol-
tam mindig magamnál. Amikor a műtőasztalra fektettek, a nyugtató injekció ha-
tására már teljesen kábult lettem. Nem érdekelt már sem az élet, sem a halál.
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Műtét után
Öt napig voltam az intenziv osztályon a műtét után. Erre az időre egyálta-

lán nem tudok vissza emlékezni. Szerdán operáltak, vasárnap vittek vissza a
kórterembe.

Még nem voltam magamnál. Csövekkel a testemben feküdtem. Iszonyú
rosszul lehettem. De ez a szörnyű állapot még nem tudatosodhatott bennem
igazán. Csak vergődtem. Valami nagy fehérség vett körül. Azt hittem, az égben
vagyok. Felhők között úszom a nagy világmindenség közepén. Eg és föld között.
Azt hittem, meghaltam. Ez a túlvilág.

A szemeim fokozatosan látták meg a valóságot. Az agyam nehezen fogta
fel a látott dolgokat. Az ágyam mellett fehér lepedő volt kifeszítve. Alig tudtam
felfogni, hogy nem bárányfelhő. Lassan tértem magamhoz. Alakokat láttam az
ágyam körül. Kik ezek? Honnan jöttek? Lidérces álmaim sokára tűntek el,
ahogy az agyam tisztulni kezdett. Láttam, hogy ez a két alak, itt mellettem, em-
beri lények. A férjem és a lányom. Akkor döbbentem rá, hogy élek. Hogy Isten
megtartott. Amint azt a beteg asszonyt a Bibliában.

"Leányom, a hited megtartott téged." (Mk 5,34)

Utószó
Szeptember 14-én avatták Editemet orvossá. Akkor avatták ugyanott a vő-

legényét is. Végigsírtam az ünnepélyt.
Azóta unokáim vannak. Es az életnagyon szép! Szebb, mint ahogy a ha-

lál árnyékában láttam. Hálát adok az Egnek tavasszal, amikor nyílnak a virá-
gok. Es télen, amikor hull a hó, és fehérré tisztítja a földet.

Es boldog vagyok minden évszakban. Amíg élek, amíg Isten el nem szólít
majd erről a gyönyörűséges, szép világról.

"Annak, aki Káron csónakából
visszaszökötf világlátni még,
hiába beszélsz a pusztulásrál:
arról beszélj neki, ami szép. "

(\ (Rónay György: .Apreslude")
Lenhardné Bertalan Emma



Gyermekek versei
Az Országos Egyház Ifjúsági Bizottságának

verspályázatából (1999)
TORQA AN.~TT (10 ÉVES) ..
(HEVIZGYORKI EVANGELIKUS GYULEKEZET)

Én és az Isten

Én édes Istenem!
Ne engedd, hogy rossz legyek!
Irgalmad, kegyelmed segítsen át mindenen!

Ne engedd a háborút
a fekete vér borút!

Adj népednek hófehér
lelkeket ó mindörökké!

Taníts járni utadon
a félelem ne riasszon
bátor legyek és erős,
Másokért is felelős!

Ó segíts hát nekünk
ha utadrólletérünk
fogd meg a kezünket,
és soha-soha el ne engedd!

Húsvét

Az örök ige beteljesülését a világon minden élőnek
add ó Istenem!
A feltámadás fényességét, az örök húsvétot
add ó Istenem!

Mert belőled fakad,
Terajtad át halad,
és beléd torkollik
a mindenség
ó megváltó Istenem!
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ARANY MIHÁLY (13 ÉVES)
(OROSHÁZI EVANGÉLIKUS ÁLT. ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)

Lelkemet. ..

Lelkemet az én Istenem kezébe nyújtom,
Mert O elfogadja, megőrzi, tudom.
Mert, mikor jöttek viharok, s pusztító, vad szelek,
Senki nem védett engem, csak az Istenem.

~,mikor jött száz kísértés, ezer veszély,
O adott nekem örök reményt.
Szent Igéje mindenkor megnyugvást hozott énnekem ...
Aldott légy mindörökre, én drága Istenem!

Lelkemet az élő Isten kezébe helyezem,
Q, csak Q érti meg minden tettemet!
O, csak O hordozza minden vétkemet,
Csak előtte hajtom meg fejemet és térdemet.

S újra kérlek, Istenem,
Hogy őrizd továbbra is életem!
~ kérlek, ne vedd számba tengernyi vétkemet...
Aldott légy mindörökre, én drága Istenem!

Néma szavak

Nincs annyi szép szó, s oly gazdag képzelet,
Hogy csodáidat, szereteted én számba vegyem.
Mert kevés a szó, s szegény a képzelet,
Tehozzád képest, édes Istenem!

NAGY DÓRA (10 ÉVES)
(ALT. ISKOLA, SZARVASKEND)

Boldog vagyok

Boldog vagyok,
Mert Isten gyermeke vagyok.
Isten velem van mindig
Ha bűnös vagyok, szeret akkor is.

Boldog vagyok,
Mert vigyáz rám gyermekére,
Hálás vagyok végtelen szeretetére.
Igérem nem leszek gonosz,
S a Bibliám nem lesz poros.
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Ima

Imádkozok reggel, este,
ablakból az eget lesve.
Ha imádkozni nem szeretnék,
Istenhez nem mehetnék én.

TO~.NAJ ERIKA (ll,ÉVES) ..
(NADASDI EVANGELIKUS GYULEKEZET)

Jézus születése

Jézus születése napján,
Karácsony táján,
Csillag az égen,
Fent van régen.

Háromkirályok teveháton,
Pásztorok lábon,
Mentek hódolni a kisdednek,
Mennyei gyermeknek.

Ki megszületett embernek,
Meghalt Istennek.
Vittek neki mirhát,
Bárány irhát.

Megszületett régen,
Most fent van az égben.
Atyja Isten volt,
Anyja ember volt.

Ima

MIKES NOÉMI (11 ÉVES)
(OROSHÁZI EV, ÁLT. ISKOLA)

Imádkozom azokért, akik bűnt követtek el.
Közéjük tartozom én is, ezért kérlek bocsáss meg.
Imádkozom azokért, akik gyógyíthatatlan betegek.
Kérlek téged, vidd őket a te országodba.
Imádkozom azokért, akik éheznek.
Kérlek adj nekik testi és lelki táplálékot is.
Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet.
Köszönörn, hogy meghallgattál, mindent köszönök.
Amen.
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KÁNYA LILIÁNA (8 ÉVES)
(KÖLCSEY ÁLT. ISKOLA, KÖRMEND)

Boldog vagyok

Boldog vagyok, hogy hittanórán lehetek,
Együtt ismerkedhetek Istennel, veletek.
Irma néni kedves és jó,
Tőle hallani Jézusról nagy kincs minden szó.

Jézus velünk van az órákon,
Nyitogatja szívünket, kopogtat az ajtókon.
Olvassuk boldogan aBibliát,
Néhány imát is tudunk már.

A kicsi lelkem itt boldog és nyugodt,
Mert hiszem, hogy szeret, vigyáz rám,
~s már, már, engem is vár.
O az erős vár, Atyám már.

KOCZOR KRISTÓF (10 ÉVES)
(KOSSUTH L. ÁLT. ISKOLA, GYÓN)

Boldog vagyok

Boldog vagyok,
mert játszhatok.

Boldog vagyok,
mert írhatok.

Boldog vagyok,
ha énekelhetek.

Boldog vagyok,
ha valamit csinálok.

Boldog vagyok,
mert írhatom e verset.

Boldog vagyok,
mert Isten megteremtett.
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TALA NÓRA (9 ÉVES)
(KOSSUTH L. PROT. ÁLT. ISK., VESZPRÉM)

Az élet

Az élet olyan, mint egy csordogáló kis patak,
Mely néhol akadályba ütközik, alul marad,
Máskor vízesés válik belőle,
S a szerencsétlenség elmenekül mellőle.

Húsvét hajnalán

Húsvét hajnalán
- Bizony így volt ám -
Sírtak az asszonyok,
Nagyon szörnyű dolog.
Szívük meg nem nyughat,
Az Ur Jézus meghalt.

ADÁMI ESZTER (12 ÉVES)
(NYÁRY PÁL ÁLT. ISKOLA, NYÁREGYHÁZA)

Anyák napja

Közeledik anyák napja,
ürül most mindenki,
Virágszedés, készülődés
Tölti az időt ki.

Mindenki szereti,
Becsüli édesanyját,
Es hálát adunk, hogy
Léteznek ilyen anyák.

Kedveskedünk anyukánknak
Ajándékokkal, csokrokkal,
Imáinkban kérjük Istent,
Aldja meg őket mindennap.

Gondoskodnak, vigyáznak ránk,
Szeretnek, fáradoznak értünk,
Oriznek, féltenek minket,
Szebb már nem is lehetne éltünk.

Adjunk hálát, hogy ők vannak,
Köszönjük meg az anyánkat!
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Az Úr Jézus azért halt,
Hogy legyen örök életünk,
De harmadnap feltámadt,
Hogy uralkodjék felettünk.

ADÁMI JÁNos (10 ÉVES)
(NYÁRI PÁL ÁLT. ISK., NYÁREGYHÁZA)

Esti ima

Istenem, köszönöm ezt a napot,
Hogy megőriztél minket,
Es adtad nekünk igéd,
Hogy szolgálhassunk téged.

Istenem, köszönöm aholnapot,
Es majd őrizz meg minket,
Adjad nekünk igédet,
Hogy szolgálhassunk téged.

Reggeli ima

Istenem, köszönöm
az anyukát,
az apukát.

Istenem, köszönöm
a jó időt,
a nagyszülőt.

Istenem, köszönöm
a jó napot,
a jó Pásztort.

Istenem, köszönöm
az éjszakát,
a jó alvást.

Istenem, köszönöm
az ébredést,
a megtérést.


