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Békés űjesztendőt!
A  kívánság, m int annyiszor ismételt köszöntés, jócskán el

kopott a szánkban. Pedig az évforduló mindig szívet szoronga
tó, elgondolkoztató. A  siető ember — ki nem siet — megtor
pan s körültekint. S kissé, remélhetőleg, magába is. A z utas 
állomáshoz ér. Átszáll, vagy csak váltón zökken át vonatja? 
A betelt kalendárium papírkosárba vándorol. Mennyi elvégzett 
munkáról s mennyi mulasztásról beszélnek a gyűrött lapok? 
Ezek a határidők már bizonyosan elmúltak. A találkozók, am ik
ről elkéstünk, visszahozhatailanok. A z új naptár üres lapjai új 
alkalmakat és jóvátételt ígérnek. Háromszázhatvanöt napot, 
ha élünk és Isten is úgy akarja.

Megállít s eszméltet minden évforduló. 1969/70 fordulója ki
váltképpen is. A zt a nemzedéket, amely az újesztendőben tú l
jutott az emberélet delén óhatatlanul arra készteti, hogy fe l
m érjen ne csak egy elm últ esztendőt, de egy lepergett negyed- 
századot is. Elűzhetetlenül felbukkannak az em lékezet tenge
réből huszonöt év előtti emlőitek, élmények. A kik  a sorsdöntő 
esztendőket akkor eszmélő értelemmel már átéltók, m ind kis 
regényeket írhatnának meg. A  feltolnia képekben m ennyi rette
net és mennyi fájdalom. És m ennyi felbuggyant öröm és kicsor
duló hálaadás. A  naponta átélt borzalom sötétjéből milyen fé 
nyesen csillant fe l az óránként újra ajándékba kapott élet. A  
s'.r szélére taszított ország m ily  elemi erővel állt talpra s for
dult a megutált s megítélt múltból a rcménységes jövendő fele. 
A  bibliai képnél találóbb más alig lehet: Mint tűzböl kikapott 
üszög úgy m enekült meg s talált magára népünk a felszaba
dulás napjaiban.

A ki addig nem  tudta volna, megismerhette: egyéni sors és 
nemzeti lét m int fonódott össze akkor. Mennyi megtartatásban 
hálálta a hivő szív Isten kezének csodáját. S nem  csodaként 
kellett-e elfogadni Isten kezéből nem zeti történelm ünk újra
kezdésének lehetőségét? Vannak évfordulók, amik múlhatatlan  
és megújuló hálaadásra köteleznek s a mostani valóban ilyen. 
Életet s hazát nyertünk vissza, amikor úgy tűnt: m inden elve
szett. Nem, ennél sokkal többet: ú j élet lehetőségét és új haza 
építésének drága alkalmát és elkötelezésék

Nemcsak a huszonöt év elöttre tekin tünk vissza, hanem ma-
ra  az eltelt huszonöt évre is. Mennyi munka, m ennyi terve

zés, m ennyi fáradozás és mennyi eredmény. A z országra, amely 
valóban romjaiból épült fel, nem szerénytelen dicsekvéssel, de 
elm élyült hálaadással tekinthet m inden magyar ember, akinek  
helyén van á szíve s em lékezik még: honnan indultunk el. Tör
ténelm ünk oly zivataros századai után most végre úr és otthon 
van hazájában a nép  s a leghaladóbb társadalmi rendszerben, 
a szocializmusban építi jövőjét. A z ifjú 'nem zedéknek, m ely e 
négyszázaddal talán éppen epyidős, sok m inden néha oly ter
mészetes s olykor egy s mással elégedetlen is talán. Nem árt 
azért az emlékezés mécsesével letűnt időkbe bevilágítani. M ek
korát léptünk a két és fé l évtized alatt; Európa múzeumából, 
elmaradt félfeudális társadalomból egyre inkább megbecsült s 
elismert ország hazánk.

S  mennyi még a tennivalói A z  évfordulón az emlékezés csak 
úgy gyümölcsöző, ha jövőbe pillantani s holnapot tervezni ta
nít. A  holnapunk Isten irgalmas kezében, így vallja hitünk. De 
a holnapok sok-sok drága alkalmát ránk bízta Urunk s tőlünk  
várja, m it vetünk az új barázdába. Elődbe adtam az é le te t. . .  
a prófétai szó elháríthatatlan felelősséggel kötelez. Ha majd, 
1970-ben, örvendetes évfordulókon felszabadulásunkra em léke
zünk, úa u ^zn ep e ljü n k , m int akik tudják, hogy sokra bízattak 
és sok ̂ ^ ^ K b k v é s é r e  hívattak el.

B  tk  is felhőzik  a jövőt, amibe szem ünk kutatva
tekint. d ig  — s mióta! —- tart a vietnami háború szé-
g yen te lje ^K u n ya ta  s hány más pontján földünknek fenyeget 
kirobbanással a felgyűlt s megoldatlan feszültség. Földünk k i
csivé lett, m ert lakóinak gondja oszthatatlan. A z emberiség 
óhatatlanul egy családdá szövődik; nem  m intha kevesebb len
ne a civakodás — ettől még, jaj, messze vagyunk — de m ert a 
legtávolabbiak sebei nekünk is fájnak  s tudjuk: égitestünkön  
együtt kell megtalálnunk az élet, a jobb és gazdagabb élet, a 
biztonság és a béke, az építő együttélés feltételeit. S ezért fé 
nyek is derítik a jövendő képét. Nőttön nő a békére nemcsak 
vágyók, de azt elszántan építők tábora. A  népek akarata tár
gyalóasztal mellé ü lteti azokat is, akikben erre eddig kevés haj
landóság volt. A z  atomháború fenyegető rém ét nem zetközi 
szerződések szorítják vissza. M intha felülkerekednék a józan 
esz ott is, ahol hiányzik a jóakarat. A  békés újesztendő kíván
sága egyre inkább megvalósuló reménységnek látszik. Ha mind 
többen s elegen vannak, akik e kívánságért minden erővel fá 
radozni is készek.

A  Hirosimái áldozatok em lékm űvén e felirat olvasható: „Nyu
godjatok békén — ez nem  ismétlődhet meg többé”. A z élőknek 
azonban az intelem  így fogalmazható: Őrködjetek, hogy ez 
többé soha meg ne ismétlődhessék!

Békés űjesztendőt — e kívánság m últba tekintő emlékezés, 
térdre kényszerítő hálaadás és a jövőért felelősségre hívó elkö- 
telezés. Mindig az, de e történelmi évfordulón kiváltképpen is.

dr. Groó Gyula

AZ EGYHÄZKÖZI SEGÉLYOSZTALY ÜLÉSE 
GENFBEN

December első hetében tar
totta ez évi utolsó ülését az 
Egyházak Világtanácsa Egy
házközi Segélyosztálya Géni
ben, amelyen bemutatkozott az 
Osztály új igazgatója, dr. Alan 
A. Brash is. A Canterburyben 
magva'asztott új igazgató hosz- 
szabb beköszöntő beszédet in
tézett az Osztály tagjaihoz, 
melyben többek között a kö
vetkezőket mondta: „Ha Nagy- 
Sritannia lakosságának éven
ként 300 millió fontja van 
macskákra és kutyákra, akkor 
évenként sokkal többet tudna

áldozni a harmadik világ meg
segítésére, mint 200 millió fon
tot. Óránként hárommillió 
dollárt fektetnek bele a viet
nami háborúba s ez az összeg 
elég lenne arra, hogy minden 
egyes vietnaminak — férfinak, 
nőnek és gyermeknek — 1500 
dollár évi bevételt biztosítsa
nak.’’

Az Egyházközi Segélyosztály 
fenti ülésén a magyarországi 
egyházakat dr. Pálfy Miklós 
ökumenikus főtitkár képvisel
te,

A kolozsvári közös Protestáns Teológiai Intézet ünnepe
-  Díszdoktorrá avatták Argay Györgyöt, doktorrá Rapp Károlyt -

Román iában 1969. novem
ber 28—30-án ünnepelte fenn
állásának 20. évfordulóját a 
kolozsvári egyetemi fokú 
Egységes Protestáns Teológiai 
Intézet. Az ünnepségek. Ko
lozsvárt és Nagyszebenben 
folytak le. Jelen voltak az In
tézetet fenntartó református, 
ágostai hitvallású evengélikus, 
zs inatpresbiteri evangélikus 
és unitárius egyházak püspö
kei, főgoiidnokai, püspökhe
lyettesei, az Intézet tanárai, 
hallgatói és tisztviselői kara, 
a Babes-Bólyai Egyetem rek
tora, meghívott vendégek, az 
államhatalom helyi szervei, az 
Akadémia és a helybeli főis
kolák vezetői köréből, vala
mint a Vallásügyi Államtit
kárság kiküldöttei.

A bensőséges ünnepségek 
ökumenikus jellegét domborí
totta ki a  Román Ortodox 
Egyház magas rangú vezetői
nek, az erdélyi mitropolitáriak 
és kolozsvári püspökének je
lenléte, valamint az, hogy a

testvéri szebeni Ortodox Teo
lógiai Intézet is bekapcsoló
dott az ünnepségekbe.

Ez alkalommal a Protestáns 
Teológia-intézetí, az ortodox 
és evangélikus templomi is
tentiszteletek ökumenikus is
tentiszteletté váltak, mind az 
igét hirdetők, mind az igét 
hallgatók közössége által.

Az ünnepségek keretében 
mind Klein Albert, az ág. 
hitv. evangélikus egyház 
Nagyszebenben székelő püs
pöke, mind Argay György, a 
zsinatpresbiteri evangélikus 
egyház Kolozsvárt székelő 
szuperintendense hálás szívvel 
emlékeztek meg arról, hogy 
1949-ben egyházuk részt ve
hetett egy olyan közös pro
testáns Teológiai Intézet léte
sítésében, mely egyetemi fo
kon nevel igehirdetőket, lel
kipásztorokat gyülekezeteik 
számára. Ennek á közös Teo
lógiai Intézetnek létrehozását 
az 1948-as — a kultuszok ál
talános rendezéséről szóló de-

Ú j é v i  k ö s z ö n t é s
Minden kedves Olvasónknak Isten szeretetével és kegyelmé

vel megáldott, boldog új esztendőt kívánunk. Erősödjünk a hit
ben és növekedjünk a szeretetben, egymás megbecsülésében és 
segítésében, a jó erővel végzett szolgálatban, a közös felelősség 
reményteljes hordozásában. Munkás hétköznapjaink feladatai
ban lássuk meg küldetésünk erejét, és ünnepeljük együtt mun
kánk eredményeit, szép életünket. Csendességünket töltse meg 
Isten igéjének melege, közös utunkat pedig a szolgáló szeretet 
példamutatása és sok jó gyümölcse. Fűzze össze Olvasóinkat 
és lapunk íróit, gyülekezeteink tagjait és egyházunk vezetőit, 
egész népünket és népünk vezetőit a bizalom és a megértés. 
Némul.ianak el a világban a fegyverek és a gyűlölködés, legyen 
béke földünkön s az emberek között jóakarat.

Szeretetintézményeink
A Pécsi Szeretetotthon

A pécsi szeretetotthon az egyházközség régi lelkészének, az 
otthon alapítójának, Baldauf Gusztáv nevét viseli. A régi szál
lodaépület, amelyet annak idején nagy áldozatok árán meg
vásároltak, ma harminchét öreg testvérnek ad szép és jó he
lyet. A szobák nagy része központi fűtésű és egy vagy két 
személy befogadására alkalmas. Az egyre szépülő Pécs egyik 
fő utcáján frissen tatarozott épülethomlokzatával, ha nem is 
hivalkodó ékességgel, de csendes derűvel illeszkedik a város
képbe Nagy udvarának jó részét hatalmas diófa árnyékolja 
be, s a virágágyak között padok várják a pihenni vágyókat. 
A bentlakók közössége itt sem egyszerűen a szükségszerű 
együttlakás kötelékében él, hanem az evangélium szolgálatá
ban fáradozók (gondozók és gondozottak) révén a testvéri sze
retet gvakorlásában.

mokratikus jellegű, törvény- 
erejű rendelet tette lehetővé. 
Működését pedig a mind job
ban meghonosodó ökumenikus 
szellem mellett a román szo
cialista állam által nyújtott 
anyagi támogatás biztosította, 
hathatósan megkönnyítve a 
fenntartó egyházak gondját.

A kolozsvári Egységes Pro
testáns Teológiai Intézet a 
jubiláris ünnepségek alkalmá
val díszdoktorrá avatta A r
gay György szuperintendenst, 
a Romániai Szocialista Köz
társaságban levő Zsinatpres
biteri Evangélikus Egyház 
püspökét. Argay György* egyi
ke volt a közös Teológiai In
tézet alapítóinak, aki díszdok
tori oklevelét különösen pász- 
toráeíós munkásságának elis
meréséül nyerte.

Az Intézet ökumenikus 
szemléletét tükrözi dr. Nicolae 
Mladin erdélyi ortodox mitro- 
polita díszdoktorrá fogadása 
is. Dr. Nicolae Mladin mitro- 
polita korábban a nagyszebeni 
Ortodox Teológiai Intéz-et eti
ka professzora volt, akit a ro
mániai protestáns teológusok 
igen szeretnek, tisztelnek és 
értékelnek, mint biblikus ige
hirdetőt és az ortodox—protes
táns* ökumenikus együttműkö
dés következetes képviselőjét.

Az ünnepségek alkalmából 
az Egységes Protestáns Teoló
giai Intézet díszdoktoraivá fo
gadta dr. Marcel Pradervan- 
dot, a Református Egyházaik 
Világszövetségének (Genf) fő
titkárát és dr. Jan de Graaf 
holland (Utrecht) református 
professzort

Ugyancsak ezen alkalomból 
tanulmányaik és vizsgáik 
alapján, Dávid László és 
Eszenyeiné Széles Mária re
formátus lelkészek mellett 
teológiai doktorátust nyertek 
az Intézet tanári testületének

következő lutheránus tagjai 
is: Rapp Károly előadótahár 
Kolozsvárról, Hermann Fit
ters előadótanár és Christoph 
Klein lektor , Nagyszebenböl.

A fen tnevezett Intézet 
ugyanis két ágazat keretében 
folytatja munkáját. Míg köz
pontja és magyar nyelvű ága
zata Kolozsváron van, — ahol 
a Zsinatpresbiteri Evangéli
kus Egyház hallgatói is tanul
nak — a német nyelvű ága
zat Nagyszebenben működik.

November 30-án az Egysé
ges Protestáns > Teológiai Inté
zet Tanácsa élén dr. Dávid 
Gyula rektorral, kolozsvári re
formátus püspökhelyettessel, 
a protestáns egyházak püspö
kei és főgondnokai, valamint 
az Intézet díszdoktorai, az er
délyi ortodox mitropolita és 
a szebeni evangélikus püspök 
vendégeiként részt vettek 
Nagyszebenben, ádvent első 
vasárnapján tartott ortodox 
istentiszteletén, melyen D. 
dr. Nicolae Mladin mitropolita 
hirdette az igét, az Ortodox 
Teológiai Intézet ünnepélyén, 
melyen megemlékeztek az 
Egységes Protestáns Teológiái 
Intézet jubileumáról és D. dr. 
Nicolae Mladin díszdoktorrá 
avatásáról, valamint egy né
met nyelvű evangélikus isten
tiszteleten, ahol Klein Albert 
evangélikus püspök prédikált.

December 1-én Nagyszeben
ben a bukaresti és nagyszebe
ni Ortodox Teológiai Intéze
tek, valamint a kolozsvári 
Egységes Protestáns Teoló
giai Intézet professzorai és 
előadótanárai ökumenikus 
teológiai konferenciát tartot
tak, a szebeni mitropolita és a 
romániai protestáns egyházak 
püspökeinek részvételével. A 
felekezetközi konferencia 
„A szeletet aktív értelme” c. 
témát dolgozta fel. E. K.

KATOLIKUS LELKÉSZEK 
BERLINI KONFERENCIÁJA

A Katolikus Keresztyének 
Berlini Konferenciájának nem
zetközi folytatólagos bizottsága 
Berlinben (NDK) tartotta de
cember 4—5 napjain 11. ülé
sé t A konferencia tagjai (15 
európai országból) magukévá 
tették az európai biztonság és

együttműködés napirenden lé
vő kérdéseit és azokról 1970 
májusában Berlinben nemzet
közi szimpoziont fognak tarta
ni. Magyar részről dr. Timkó  
Imre professzor, püspöki viká
rius vesz részt a konferencián.

KANADA

LENGYELORSZÁG RÓMAI KATOLIKUS IFJÚSÁGI LELKÉSZEK
a  p a p a  Ál l á s p o n t ja  e l l e n

EGYHÁZ ÉS ÁLLAM SVÉDORSZÁGBAN
A svéd minisztertanácsban 

Alva Myrdal vette át az egyhá
zi ügyeik , képviseletét és vezeti 
azt a bizottságot, amely javas
latokat dolgoz ki és terjeszt a

svéd kormány elé az állam és 
egyház viszonyának újjáren- 
dezéséhez. Myrdal asszony a 
svéd küldöttség vezetője a gen
fi leszerelési tárgyalásokon.

AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA 
ÉS A FELEKEZETI VILÁGSZÖVETSÉGEK

A világ szinte valamennyi 
keresztyén felekezeti világszö
vetségének decemberben tar
tott genfi évi konferenciáján 
amellett foglaltak állást a szö
vetségek képviselői, hogy szo
rosabb együttműködést kell 
teremteni az Egyházak Világ

tanácsa és a felekezeti világ- 
szövetségek között. A megbe
széléseknek egyik fontos része 
volt annak elemzése, hogy a 
különböző egyházak és egyhá
zi csoportosulások között ho
gyan alakítsák ki a kétoldali 
megbeszéléseket.

A  lengyelországi metodista 
egyház elhatározta, hogy haté
konyabbá teszi az igeihirdető 
munkát, több gondot fordít a 
teológiai utánpótlásra, növeli a 
gyülekezetek áldozatkészségét 
és elmélyíti a lelkészt életet. 
Évi közgyűlésükön dr. V. Be- 

1 nedyktowiczot, a varsói Teoló

giai Akadémia rendszeres teo
lógiai professzorát választották 
a Metodista Egyház elnökévé 
és szuperintendensévé. Dr. Be- 
nedyktowicz redkívül aktív 
munkatársa a Keresztyén Bé
kekonferencia nemzetközi 
ügyekkel foglalkozó bizottsá
gának

A müncheni és freisingi ró
mai katolikus érsekség ifjúsági 
lelkészei (Nyugat-Németor-
szágban) kifogásolták VI. Pál 
pápának a kötelező papnőüen- 
ségről tartott legutóbbi igehir
detését. Nyilatkozatukban
hangsúlyozzák. & lelkészeik.

hogy számukra érthetetlen, 
miért beszél a pápa olyan ki
zárólagosan és minden jogot 
magának vindikálva a kötelező 
papnőtlenség problémájáról, 
amikor a római püspöki zsinat 
elnapolta a vitát ebben a kér
désben,

Évekkel ezelőtt még lelkész
hiány volt Kanadában. Ma lé 
nyegesen több a lelkész, mint 
amennyi parókia van s ezért

• sok lelkész világi állást válla l 
A lelkészfölösleg egyik oka, 

; hogy a kisebb lelkészi álláso- 
. kát összevonták.



Szolgálatban
A ki Istennek dolgozik, az neki egyben munkatársa, szolgá

ba, alattvalója, tanítványa, fia, apostola és követe, vagy pedig 
munkása.

Felvetődik a kérdés: mire irányul szolgálatunk, mit kell 
végeznünk ebben a feladatkörben, mi a tartalma annak, hogy 
Jézust szolgáljuk?

A z egyház folytatja Jézus m üvét a földön. A tanítványok 
megrettentek már akkor is, amikor Jézus előzetesen közölte 
velük, hogy itt fogja hagyni őket, és még inkább árvának 
érezték magukat Jézus halála után. De Szentlelket vettek, s 
azóta a Szentlélek szakadatlan nemzedékláncolatban vezeti, 
irányítja és táplálja az egyházat. Azóta minden idők tanítvá
nyai megtapasztalták, hogy az egyház a Krisztus teste. Benne 
él, hat, műlcödik, cselekszik tovább a feltámadott és az A tya  
jobbján ülő Krisztus a Szentlélek által. Jézus műve itt fo ly
tatódik közöttünk. Minden gyülekezet Jézus tanítványainak 
közössége.

Ezt az elhívást m inden keresztyén elnyerte. Mi vagyunk Jé
zus m űvének folytatása. Hogyan történik ez?

A z ige tanításának vagyunk hordozói. Ez azt jelenti: ránk 
vár a feladat, hogy az egykor régen elhangzott igét áttegyük 
a jelenbe, napjaink tennivalóira vonatkoztassuk, az igét je 
len idejűvé és eligazítóvá tegyük. Jézust szolgálni ebben az 
értelemben azt jelenti, hogy szavát élő beszédnek fogjuk fel, 
amely ma akar m inket irányítani.

Nem elég a Bibliát olvasni, vagy írásmagyarázatot tartani, 
m ert az válhat könyvmunkává, papirosformává, elméleti tu 
dássá, holt ismeretté. A  Biblia nem történelmi emlék, amely 
régi emberekhez szóló beszédeket tartalmaz, hanem az élet 
könyve, amely nekünk szól, és minden nemzedék életének 
irányítására hivatott.

Ezért Jézust szolgálni azt jelenti, hogy meglátjuk tanításá
nak mai vonatkozásait. Ö pedig korszakunkban egyre in
kább az emberszeretetre irányítja figyelmünket. Arra tanít, 
hogy amint ö mindenestől az ember érdekét szolgálta, önma
gát is feláldozta érte, ugyanígy forduljunk m i is a másik em 
ber felé. Ez azt jelenti, hogy keresztyénségünket egyre inkább 
gyakorlativá és konkréttá fogja tenni, nem elméletet kíván, 
hanem hitből fakadó cselekedeteket.

Ma az a hordozója Jézus tanításának, aki megérti, hogy 
merre vezeti Jézus az egyházat, hogyan irányítja a szeretetre 
a figyelm ünket, hogyan akarja létrehozni korszakunkban az 
emberről történő gondoskodásnak, az ember kérdései felé 
fordulásnak az egyháztörténelmi korát.

Jézust keresztyén magatartással szolgáljuk. Ha felbontjuk  
a szeretet igéjét úgy, m int ahogy a fehér fényt fel lehet bon
tani elemeire, a szivárvány színeire, akkor kibontakozódnak 
előttünk a keresztyén erkölcsnek az aktuális feladatai.

Jézus azon az úton jár, amelyen a szem felnyílik, és a szív 
szabaddá lesz annak a meglátására, hogy az előttünk levő 
úton segítésre szoruló ember van. A z emberen való testi és 
lelki segítés lehetőségeire nyílik fel a szemünk. Az em bervi
lág Isten szántóföldje, ahol dolgozhatunk. S amerre csak né
zünk, m indenütt munkalehetőség és szolgálati alkalom.

Ahol emberek között szakadás van, feszültség, ellentét 
uralkodik, ott a Jézus munkatársa m indent elkövet, hogy az 
emberek közelebb kerüljenek egymáshoz és közösség jöjjön  
létre.

Ahol emberek türelmetlenek és kím életlenek egymással 
szemben, ott a Jézus munkatársa a türelemnek, megbocsá
tásnak, irgalmasságnak a szolgálatát végzi.

Ahol emberek lazán kezelik a „Ne lopj!” parancsolatot, s 
nem tesznek kellő különbséget az „enyém, tied, övé” között, 
ott Jézus munkatársa tudja, hogy Isten tulajdonjoga alá tar
tozik m inden ezen a földön. Mindent csak elszámolásra kap
tunk, s egykor mindenekfelől számadásra von az igazság Is
tene.

Ahol emberek gondolatban, szóban és cselekedetben meg
szegik Isten paráznaságot tiltó törvényét, ott a Jézus m unka
társa azon van, hogy Isten akarata teljesüljön, a házasság 
tisztasága erősödjék, a becsületes és tiszta szerelem érvénye
süljön, a családi kötelék szilárduljon, s a nemzedékek együtt
élése hasznos és előrevivő legyen.

Ha előretekintünk az előttünk álló esztendőbe, a hit szeme 
meglátja az erkölcsi feladatokat minden területen, az ember
ről emberre menő segítés vonalán éppen úgy, m in t 25 éve 
felszabadult hazánk építésének minden területén. A  25 év 
eredményei, tanulságai, áldásai indítsanak újabb építőmun
kára és hivatáshűségre.

D . dr. O tt ly k  E rn ő

LILJE PÜSPÖK FELESÉGE MEGHALT
A Hannoveri Evangélikus életévében Hannoverben el- 

Tartományi Egyház püspöké- hunyt 
nek felesége október 27-én f>8.

Virágvasárnap
— Üj magyar film —

„Van egy álmom’Msmétli ko
nokul magában a film fősze
replője, van egy álmom: egy 
hajnalra megszűnik minden fé
lelem, szivünkben szeretet, fe
jünkben tesvértudat. Van egy 
álmom: elmúlik minden féle
lem, elégetik a fegyvereket.

Hogy miről szól e kitűnő sze
mű író-rendező (Gyöngyössy 
Imre) kivételes emberséget 
árasztó új filmje, nem nehéz 
összefoglalni: drámába foglalja 
össze az egykor Marcaliban 
működő káplán élete és halála 
köré gyűlt népi szájhagyo
mányt. A filmbeli testvérpár 
egyike a község kommunista 
vezetője, a másik pedig igazi 
papja. Elvi, eszmei alapjuk 
más, útjuk is különböző, a 
módszerek sem azonosak, csak 
sorsuk teljesedik be egyfor
mán : megalázva, a fára szögez
ve. Az egyik azért, mert hatá
rozottan harcos híve a Tanács- 
köztársaságnak, a másik pedig 
mert megszállott hirdetője az 
erőszakmentességnek, az őske
resztyén kommunisztikus kö
zösség megvalósításának.

Sokkal nehezebb a „kiről szól 
a film” kérdésre válaszolni. 
Szól természetesen a történe
lem e  két konkrét alakjáról, 
de azokról a névtelen hivő 
vagy nem hivő emberekről, 
akik a Prónay-különítménye- 
sek és a fehérterror áldozatai 
lettek, s minden magyarról, ki 
abban a korban élt.

De még így sem érzem tel
jesnek a „kiről szól” felsoro
lást! Van a cselekmény mé
lyén, de különösen az ikon-ar
cú Simon pap személyén ke

resztül olyan érzése a nézőnek, 
hogy a főszereplő csak szim- 
bolízálja Azt, aki a szeretet ab
szolút hatalmával győzte le az 
emberiséget, Azt, aki úgy járt 
embergyűrűvel körülvéve fa
luvégtől faluvégig, hogy köz
ben emberszíveket ragadott 
meg: Azt, akit még családja 
sem értett, akinek útját virá
gokkal szórták ki, s  akit úgy 
hagytak ott egyedül legbizto
sabbnak hitt emberei is, hogy 
a „miért hagytál el engem”- 
mondat vádoló fájdalomként 
hasít.

Simon pap az, vagy már más, 
aki nem él a kibúvó lehetősé
gével, hanem vállalja a szen
vedő, halálraítélt őt megtagadó, 
tömeggel a szolidaritást? Si
mon pap az, vagy más, akit 
megcsúfolnak és megvernek, 
akit megszégyenítenek? Simon 
papra és a többiekre hangzik 
el rekviemként I. Kor. 13. a 
szeretet himnusza, az ő mez
telen lábuk látszik fej magas
ságban a fák törzsén? őket si
ratja az édesanya? Őket figye
li a ruhájából kibúvó, menekü
lő kamasz?

Sokkal több e film történel
mi drámánál, de több egysze
rűen értelmezett modem pas
siójátéknál is: a szeretet és 
igazságosság diadaláért élő, 
küzdő és meghaló ember vi
rágvasárnapi diadalútja eleve
nedik itt meg a lenyűgözően 
filmezett falusi miliő paraszt
karakterein keresztül.

S mi reméljük, hogy ez az 
„álom” éppen, mert igen na
gyon sokunké, — nem marad 
álom csupán.

B .

fi
Aprily Lajos verseiből:

ALBERT SCHWEITZER
Én láttam őt, az egyszerűt, nagyot, 
s hallottam bölcs szavát is messze, rég.
Hadd kérdezzem meg most, hogy itt hagyott: 
Megérdemelted őt, emberiség?

HA MEGKÉRDEZNÉD. . .
Ha megkérdeznéd tőlem, jó hívem, 
hogy mit adott e vigasságtalan lét, 
mindössze ezt felelném röviden: 
ismertem Krisztust s ismertem Anankét.

A z „ A k a r s z -e  f é n y t? ”  c ím ű  p o s tu m u s  K ö te tb ő l.

Min:-temk
„ N é z d  az  é le t  a p r ó  r e b b e n é s c i t"  —  í r t a  egy* 

k o r  R a d n ó ti  M ik ló s . M in i - té m á in k b a n  a z o k 
h o z  sz ó lu n k , a k ik n e k  é le té t  á tfo g ó  n a g y  t a n í 
t á s o k  é s  m e g h a tá ro z ó  ta n ú 'á s o k  k ö z b e n  az  é le t  
a p ró  r e b b c n é s e i  is  n y o m o tlia g y ó n  fo rm á l já k .

Az idő-detelffív 1970.
„Ez az év is jól kezdődik, 

morogta 13. Pác Tivald, amíg 
a detektív csuklójára tette a 
karperecét. . . ” — olvassuk a 
legutóbbi Rejtő könyv kezdő, 
soraiban.

Ez az év is elkezdődött. De 
komolyan remélem, valóban 
jól és boldogan, ahogy annyi
szor elmondjuk a BUÉK-mon- 
datot ezekben a napokban.

Mit is kívánunk?
BOLDOG — mondjuk, mi

közben nem tudjuk, mit is 
jelent ez annak, akinek kí
vánjuk.

— Derűt, nehogy elcsöke-
vény esed jenek nevetőizmai?

— Rendezettséget, hogy jól 
menjen a tanulás s normali
zálódjék sok kapcsolat?

— Változatos élményeket, 
sikereket, elégedettséget?

Esetleg új ismerősöket, ba
rátokat és partnereket? Min
denkinek azt, amire leginkább 
szüksége van!

ÜJ ÉVET — mondjuk, te
hát kívánjuk, hogy amíg a 
Föld 365 nap alatt megkerüli 
a Napot, addig jól érezze ma
gát itt a Földön, amely a 
Naprendszerrel együtt 300 km/ 
sec sebességgel kering a Tej
út valamely ismeretlen köz
pontja körül, körönként 200 
millió éves ciklusban. Űj évet 
— mondjuk, s miután Földünk 
korát 5000 millió évre becsülik, 
volt már egynéhány ilyen ke
ringése, de mi ez a világmin
denség kb. 25 milliárd éve tar
tó létezéséhez képest?!

Egyszóval: a 25 milliárdhoz 
most hozzájött még egy év, 
melynek napjai úgy ki tudnak 
csurogni kezünkből, mint a víz 
s alig van, ami medret adjon e 
rohanó folyamnak. Máskor 
meg mintha állna a víz, olyan 
lassan telnek még a percek is 
(fogfájás!).

MIUTÄN túl vagyunk az
ilyenkor szokásos szórakozá
sokon, a nagy evéseken (de 
remélem, nem oly nagy iváso- 
kon);

— túl vagyunk a  rádió- és 
tv-kabaré vidám óráin;

— túlvagyunk az éjféli el
gondolkoztató pohárcsengésen; 
miután már mindenki kialud
ta magát s eltűntek az utcai

bódék s már csak elvétve hal
lani egy-egy örökifjú trombi
t á t . . .  most már látjuk, hogy 
újévi fogadalmaink megvalósí
tásához legfeljebb egy újabb 
év múlva kezdhetünk ismét, 
mert maradtunk a régiek. S 
mikor már látjuk, hogy a körü
löttünk élő emberek Is éppen 
olyanok maradtak, mint eddig 
voltak, akkor gondoljuk át új
ra a BUÉK-ot s kívánjunk egy
másnak

BOLDOG-ot, azaz olyat, 
melyben több lesz minden vo
nalon a szeretet, hiszen ez az. 
ami medret ad az időnek . . .

Ü J  É V E T , de nem csak ja
nuár 1-t, hanem EGÉSZ évet 
(mondhatnám: BEÉK), ami 
miatt nem kell majd szégyen
keznünk egy év m ú lv a ...

K ÍV Á N J U N K  őszintén, de n e  
álljunk meg a kívánásnál, te
gyünk is érte valamit, hogy 
valóban boldog legyen az új év.

Űr az új év? Néha igent fe
lelünk, hiszen múlását nem be
folyásolhatjuk. Űr az idő? Né
ha igent vagyunk kénytelenek 
felelni, mert az óra ott ketyeg 
karunkon s a szobában ott a 
naptár. Igent, mert egyre több 
lesz a születésnapi gyertya * 
több az arcon a barázda (a leá
nyok természetesen kivéte
lek!). Igent, mert gyűlnek a bi
zonyítványok, mert alig fér el 
a  szekrényben a  sok kinőtt 
ruha.

(Vagy csodálkozni fogsz, mi
ért köszönt az a kissrác nagy 
„kéz’ csókolom”-ot, bár szüle
id nem voltak veled.) Űr az 
idő? Az.

De tudjuk, hogy az időnél Is 
van nagyobb úr: Isten, aki 
„ i r á n y í t j a  a z  id ő k e t  é s  a z  id ő k  
r é s z e i t ”  (Dániel könyve 2f 
21.).

Ha hagyjuk, hogy minket is 
irányítson, nem csatolhatja 
csuklónkra az idő-detektív a  
„karperecét”, nem bilincselhet 
meg s nem béníthat le ijesztő 
múlásával, hiszen minket az 
IDŐ URA szabadít fel szere
tetre és kedvességre az új év
ben is.

. . .  melyhez ez úton szintén 
ilyen  BUÉK-ot kívánunk olva
sóinknak.

Bízik László

ÜJ PÜSPÖK WÜRTHEMBERGBEN
A Würthembergi Evangéli

kus Tartományi Egyház új 
püspökét, az 56 éves Helmut 
Class lelkészt, október 22-én

iktatta be hivatalába Stutt
gartban elődje dr. Eichele püs
pök. Class országos ifjúsági 
lelkész volt és a sváb pietiz- 
mus köreiből származik.

WILLEBRANDS KONSTANTINÄP
A vatikáni Egységtitkárság konstantinápol: 

elnöke, Willebrands bíboros 
udvariassági látogatást tett de
cember elején Athenagoras személyes üzenetét

és átadta neki

s z á rm á z ik .

m
! a rk á n a ,
rf VT Pál p á p a

Győzelem—s ami mögötte vanA sportszerető magyarok számára — s ilye
nek bizonyára olvasóink között is szép szám
mal találhatók —, az 1969-es esztendő egyik 
legizgalmasabb és legszebb délutánja az öttu
sa-világbajnokság záró versenyszáma volt. 
Húszezer ember — soha nem  voltak ennyien 
öttusaversenyen  — a helyszínen, további száz
ezrek a rádió- és tv-készülékek előtt. M inden
ki számolt: másodperceket és pontokat adtak 
össze s szoroztak. Eközben Balczó András, aki 
a figyelem  középpontjában állott, hatalmas 
lendülettel fu to tt a cél felé. S aznap este na
gyon sok boldog ember volt az országban: si
került az, ami még egyetlen öttusázónak sem
— az ötödik világbajnoki győzelem. Verseny
társak és szakemberek csodálattal gratulál
tak, a világsajtó felsőfokú jelzőket használt. 
S a verseny hőse közvetlenül a diadal után 
szerény, egyszerű szavaklcal hárította el m a
gától a dicséretet. Ezért újabb aranyérmet 
érdemelt volna.

Milyen emberi magatartás rejlik a szerény 
szavak mögött? Mire gondol a versenyző a 
nagy erőfeszítés előtt, alatt, után? Csendes 
délutáni beszélgetésben idézzük fel Balczó 
Andrással az eseményeket s a gondolatokat.

—  T u d a d -c ,  h o g y  a  közvélemény a  le g s z e ré 
n y e b b  m a g y a r  sportolóként tart számon?

— Nem szeretem ha szerénynek mondatlak. 
Másról, többről van szó. Mély meggyőződésem
— s ez áthatja egész életlátásomat — hogy a 
siker, a győzelem nem az én érdemem. A ké
pességet, készséget kaptam .. .  Kitől, mitől? 
őseimtől, szüleimtől kimondhatatlanul sokat, 
környezetemtől, tehát emberektől, körülmé
nyekből — eseményekből folyamatosan. Ha ezt 
elfelejtem, nyugalmam is elvesz! Elviselhe
tetlennek érezném az életet, ha gyokértelen- 
nek, önteltnek tudnám magamat s ügyeske
déssel akarnék nagy célokat elérni. József A t
tilát nagyon szeretem: az én gon do1 a t-imát 
is híven fejezi ki. „Anyum szájából édes volt

az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor 
mozdulok, ők ölelik egym ást...” (A Dunánál)

—  H o g y a n  te l ik  e l a  v e r s e n y  „ ö tn a p o s  n a g y  
m a g á n y o s s á g a ” ?

— Minden versenyen másképpen. De az öt 
napon belül is mindig másra van szükség. Az 
első három nap alatt (a technikai számok nap
jai) szabadulnom kell m inden felelősségérzet
től, belső feszültségtől, hogy lazán, könnyedén  
versenyezhessek. A két utolsó számnál viszont 
éppen az előbbiekre van szükségem, az sokszo
rozza meg fizikai és lelkierőmet. Hihetetlenül 
nehéz ezeket így elválasztanom magamban. Az 
én számomra nagy terhet jelentenek eddigi 
eredményeim  s a szereplésemet megelőző vá
rakozás is. Nekem m inden versenyen csak ve
szítenivalóm  van! Ha nyerek — azt természe
tesnek tartják, ha azonban csak a második 
helyet szerzem meg, az bukás, vereség. A leg
utóbbi budapesti világbajnokságon mindez fo 
kozottabban jelentkezett: az olimpia után pihe
nésre volt szükségem. Ezért a fizikai számok
ban (úszás, futás) alig edzettem. A versenyen 
elindultam, de nem gondolhattam a győzelem
re. A  harmadik versenynap után azonban 
megcsapott a felelősség: az emberek, honfitár
saim győzelmet várnak tőlem! Ok m it sem  
tudtak kihagyásomról, fáradtságomról. Ennek 
megkísérléséhez azonban, ezt jól tudtam, felül 
kell múlnom önmagamat (a szó szoros, nem  
elcsépelt értelmében!). Tudnom kell, hogy ver
senyzőtársaim jobban felkészültek. A két utol
só napon s éjszakán fizikailag szenvedtem. 
Előre átéltem a küzdés gyötrelmét. Mire a 
rajthoz álltam, úgy éreztem, semmire nem m a
radt erőm, térdeim rogyadoztak. S aztán már 
nem gondoltam másra, csak azokra, akik most 
nagy izgaloiihaal és szívdobogással figyelnek

rám. Eredményemről nem újságok számolnak 
majd be, m indenki látja, átéli a verseny izgal
mát. Nem okozhattam csalódást! De ugye ér
ted, hogy m indez s a győzelem nem az én ér
demem volt?!

— Azok között, akiknek szívdobogását érez
ted, ott voltak evangélikus egyházunk lelké
szei és tagjai is. Hiszen nemrég elhunyt édes
apád, a nyíregyházi evangélikus lelkész után 
egy kicsit m i is a magunkénak érzünk és sze
retettel figyelünk pályafutásodra.

— Igen, ezt is tudom s ez még tovább nö
veli felelősségemet.

—  S z ü J e 'd  h o g y a n  f o g a d tá k  a n n a k  id e jé n  a
n a g y  s ik e r e k e t?

— Apám eleinte nem nagyon örült az álta
lam választott sportágnak. Egy balesetem után 
szigorúan korholt. Később azonban már ő is 
„mellettem állt", csakúgy m int édesanyám. 
Sokat, nagyon sokat hoztam otthonról. Ezt, a 
világ bármely pontján versenyezzek is, tudom, 
s hálával tölt el. Türelmet, belső kiegyensúlyo
zottságot, az élet helyes értékelését. A keresz
tyén hittel kapcsolatban sokat keresek, tépé- 
lődöm. Konfirmációm óta e tekintetben is so
kat változtam. A keresztyénség dinamizmusa 
(pl. Schweitzer Albert) nagy hatással van rám. 
Személyes felelősségem és nyugalmam gondo
latait ismét József Attila szavaival fejezhetem  
ki: „Ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul 
kanja s m int talált tárgyat visszaadja bár
mikor — ezért őrzi meg ” (Eszmélet)

—  M it te rv e z e l  a  jö v ő re  v o n a tk o z ó a n ?  M i
ly e n  t a n á c s o k a t  a d n á l  á l ta lá n o s s á g b a n  a  f ia 
ta lo k n a k ?

— Nehéz a csúcson megmaradni. Mindig 
valami újat kell produkálni felkészül'étben is, 
versenyzésben is. Meghökkenek, amikor a v i

lágsajtóban magamról olvasok: hogy kerülök 
én e lapokba? De azután arra gondolok, hogy 
nem saját érdememről van szó — s megnyug
szom. (Remélem, más világhírű sportolók is 
így gondolkodnak!) A müncheni olimpiáig sze
retnék versenyezni, az élen maradni. A fiata
loknak pedig csak annyit, hogy minden hánya- 
vetiséget, nemtörődömséget hagyjanak el. Igye
kezzenek, hogy önmagukat megtalálják, meg
közelítsék legalább, ne akarjanak „mást ját
szani". Az ilyen „játék” nagyon elfáraszt és 
cselekvésképtelenné tesz. Engem is többször 
megkísértett ez: többnek, másnak látszani. Ez 
önbecsapás. Ha rendezem gondolataimat, más
képpen megy a versenyzés is. Szírte  kv'lllről 
látom önmagamat, tanúja vagyok cselekvé
semnek. 1953 óta. első vilcgbc'noki győzel
mem óta sokat dolgoztam így. Sokat, vílio-’.rm, 
formálódtam a környezet hatására, belső fel
ismerések nyomán. Sokat olvassanak, ez is se
gíti formálódásunkat (B-bits, Thomas Mann, 
Maugham, Benedek István a kedvenc íróim). 
Ne a „nihilből” akarják megismerni a ,.vala
m it” (kábítószer!), hanem sok belső tudatos
ság és felkészülés nyomán. Ezt csak táplálja 
az a felismerés: ne magamnak tulajdonítsam  
az érdemeket. Nyerni nagyon nehéz. Más is 
felkészül, nyerni akar. Miért éppen nekem  si
kerül? Ez kicsivé tesz önmagam előtt. Az uta
kat, m elyeken járnom kell. előre nem ismer
hetem.

Különös beszélgetés ez. Kevés szó esett a 
verseny döntő pillanatairól vagy a legyőzött 
ellenfelekről. Annál több a belső emberi ru
gókról, mélységekről és csúcsokról, m elyek 
meghatározzák életünket Mégsem különös 
mindez. Ügy érzem, így természetes, tgy ért
hetjük meg az ötszörös világbajnok eredmé
nyeinek titkát. S már nem is csak a nagy 
sportversenyekre gondolunk, amikor így bú
csúzunk: Csak így tovább Balc~ó András!

S z irm a i Z o ltá n
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Újévi „Szünóra”
Eredeti m ódját választotta 

az újesztendei jókívánságok 
közlésének Hirschhorn Sándor, 
a  mátyásföldi Alsószeli község 
egykori evangélikus lelkésze. 
Jótollú em ber lévén, folyóira
tot alapított, amelynek a „Szün- 
óra” címet adta, s am elyet — 
a szó szoros értelmében — „sa- 
játkezűleg” írt. Abban az idő
ben bizony, különösen faluhe
lyen, újságot csak hírből is
mertek, s a buzgó lelkipásztor 
vállalkozott arra, hogy hívei 
szám ára maga szerkeszt ú jsá
got. Ennek a  kéziratban lévő 
folyóiratnak első és egyetlen 
számát megmentette az 1870 
óta eltelt száz esztendő.

A 23 év előtti lakosságcsere 
következtében ez a  kéziratos 
lappéldány Zombára került, s 
•  kicsiny Tolna megyei fiók

gyülekezet irattárában  kapott 
helyet. Mint irodalomtörténeti
érdeKesség is figyelemre méltó 
Ám tartalm a is oly tanulságos, 
hogy a mai em ber is haszon
nal és élvezettel olvashatja.

A derék pap havi folyóirat
nak ígért lapját híveinek oku
lására és szórakoztatására 
szánta, s az kézről kézre járt, 
vagy az összegyűlt szomszéd
ság előtt olvasta föl az új év 
első napjain egy-egy betűis
merő atyafi. Egy évszázad múl
tán új esztendő van most is, és 
a megsárgult papírlapokról 
korszerű frisseséggel árad 
Hirschkorn Sándor aramymon- 
dásainak értelme, jóízű humo
ra.

Korhűség okából hadd idéz
zük pontosan a címlapot: •

1870 SZÜNÖRA
1-ső szám

1870

Komoly m ajd mulattató, 
de m indenkor tanulságos Folyóirat 

Szerkeszti és kiadja 
kedves Hallgatói szám ára 
HIRSCHKORN SÁNDOR 
Alsó-Széli evang. lelkész 
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A belső oldalon verses kö
szöntő következik, amelynek 
Utolsó versét idézzük:

; „. Legyen ez élőknek vidám 
újesztendő, 

Vidámabban tessen fel m ajd a 
jövendő;

Ha végórája üt, ne legyen
rettentő

Senkinek, kd ebben a  sírba
menendő!!

Ezután az „Siet bölcsességé
ről vagy Szerentse útjáról" 
s^óló elmélkedés, tanítás, illet
ve bölcs mondások gyűjtemé
nye következik, amelyből íme 
részleteket közlünk:

Nincs drágább kincs e vilá
gon, mint az idő. A rest em
ber pedig az időt vesztegeti el, 
tehát azt vesztegeti, ami leg
drágább kincs.

A henyélés az ördög párná- 
fit, sok betegség szülőanyja, s 
rövid életünknek rágó férge. 
Pedig a férges gyümölcs hull 
le a fáról leghamarább. Vala
mint a rozsda előbb megeszi a 
vasat, mint annak okos hasz
nálása, úgy a tunyaság előbb 
elnyövi az életet, mint a mun
ka. A kulcs is addig fényes, 
míg használtatik. Ha szereti
tek az életet, ne vesztegessétek 
el az időt, mert éppen ennek 
perczeiböl van öszve rakva az 
élet. . .  Ki sokat alszik, keveset 
él, mert az alvás a halálnak 
képe... És mégis mennyi időt 
vesztünk el alvással, nem gon
dolván meg, hogy az alvó róka 
csirkét nem fog, s hogy ked
vünkre kialhatjuk magunkat a 
koporsóban.

Ki mit egyszer elszalaszt.
Nem sírhatja vissza azt.

A lomha estig készül dolog
hoz, s nincs munkájának lát
szatja . . .  Ki csámpáskodva, 
aluszékonyan húzza lábát ma
ga után, s akkor izzad, amikor 
eszik, és fázik ha dolgozik, 
könnyen utoléri a szegénység: 
— ellenben munkás embernek 
egészség-gazdagság a jutalma.

Mit ér hát a jobb idők utáni 
sopánkodás? Ember teszi job
bá az időt, ha mozogni tud.

Ki mit örömmel tesz, 
Nagy terhére nem lesz.

Nem is lehet nagy terhére, 
mert a hasznos munkában a 
fáradság soha nem nagy — már 
pedig minden mesterségnek 
arany a feneke: tehát ki kell 
azt tanulni mind fenékig, s űz
ni egész elszántsággal s kitörő 
szorgalommal.

Íme egy atya rest fiainak azt 
mesélte, hogy kincsét szántó 
földjén ásta el, de csak egy ásó 
mélységnyire, s ki mélyen 
szánt, megtalálja. És meg is ta
lálták ők azt mindnyájan, pe
dig többször is; mert a mélyen 
szántott földön a bő termés 
igen is kincset hozott. — Szánt
satok hát ti is mélyen, míg a 
restek két fülükre alusznak, s 
kincset találtok ti i s . . .

Az ég semmit sem tagad meg 
a munkástól, munka után fizet 
Isten is. Ki a füstöt nem szen
vedi, nehezen melegszik meg. 
Ki a munkát kerüli, gyomrát 
nehezen tölti!

Egy Ma felér két holnappal. 
Ugye bár, ha egy jó Ürnak szol
gálatában állnátok, nemde pi-

Madách héberül
Jó félévszázada, még az el

ső világháború kitörése előtt, 
a  magyar újságoik arró l adtak 
hírt, hogy Madách Im re nagy 
művének, Az erhber tragédiá
jának héber fordítása jelenik 
meg Moszkvában.

Nem jelent meg, a  háború 
megakadályozta. De a fordítás 
valóban elkészült, Kova-Feuer- 
stein A lbert végezte. A Bereg 
megyei Ódávidházán született, 
1888-ban s m a is él Tel Aviv- 
ban, ahova — m iután magyar 
katonaként m egjárta a  harc
tereket — kivándorolt s ott, 
Avigdor Haméiri néven — 
m int egyik ismertetője írja, „a 
magyar irodalom szentföldi kö
vete” lett: Petőfi, Arany, Ady, 
Kosztolányi, Móricz Zsigmond, 
K arinthy Ferenc műveit for
dítja héberre. És — Az ember 
tragédiáját.

A kézirat átvészelte a hábo
rú t s 45 évvel ezelőtt, 1024-ben 
Varsóban könyvként megje
lent.

A jrruzsáleföi Szifrija könyv
tá r  vezetője, Sunámi, azt mon
dotta Haméiri Tragédia-fordí
tásáról : „ . . .  soha még könyv 
olyan lázas érdeklődést nem 
váltott ki nálunk, m int Az em
ber tragédiája. Amióta megje
lent, mindenki keresi-kéri-ol- 
vasca. vitatkoznak rajta, ma
gyarázzák, fejtegetik, m int a 
kommentárok a B ib liá t. . .  
Pompás blbHkus nyelvezetével 
úgy hat ránk. m m tha eredeti
leg héberül íródott vo lna ..

Lv kes e 'ó rá so k b a n  ism er
tetik az egész Szentföldön, gim

náziumokban kötelező olvas
mánnyá, érettségi tétellé te 
szik, színpadi előadására ké
szülnek.

Dr. Radó György a  Filológiai 
Közlöny 1988. évi 1-2. számá
ban ezt írja  Az em ber tragé
diája héber fordításáról: a Tra
gédia héber fordításának sorai
ból „különös atmoszféra csap
ja  meg az olvasót, a  hitelesség 
légköre.. . .  Nyelve a  Biblia 
nyelve, az a  nyelv, amelyen 
ember-Adám, az Ür-El (Isten), 
Elion (a Magasságos), Jócér (az 
Alkotó) . . .  ez a nyelve, amely 
angyalokról, angyalok karáról, 
Ádámról, Éváról eredetileg 
szólt, s amelyből minden más 
nyelv, a magyar is átvette eze
ket a  fogalm akat. . .  Az ember 
tragédiájának héber szövege a 
mű legkiválóbb fordításai közé 
ta rto z ik ..

A fordítás m a m ár könyvé
szeti ritkaság. Avigdor Hamái- 
ri, a  fordító, két éve azt üzente, 
hogy nagyon kellene neki egy 
példány, m ert az övé elveszett. 
De hát egész Magvarorczágon 
csak egy-két példányról tu 
dunk.

Meghatva vesszük kézbe ezt 
a külsőleg is szép, kitűnő nyo
mású. 315 oldalas héber nyelvű 
Tragédiát, — m ert 45 é w e ’ 
ezelőtt született s m ert első 
sora — angyalok kara — sz!n- 
te  pontosan úgv hangzik, mint 
a  betlehemi angyalok éréke: 
„Hallélu e t ad o n á i. . „Dicső
ség a  magasban Istenünknek!”

Szabó József

száz évvel ezelőtt
rulnotok kellene, ha keresztbe 
vetett karokkal találna benne
teket? De ti legtöbben maga
tok Urai vagytok, piruljatok 
hát, mikor magatokat rajta 
kapjátok a restségen, holott 
magatokért, családtokért any- 
nyi munka várakozik reátok.

Ragadjátok meg hát szer- 
számtokat, vagy az eke szarvát, 
de istenesen, minden gög nél
kül, mert a kesztyűs macska 
egeret nem fog. Igaz, hogy sok 
dolog vára földmívelőre s mes
teremberre, de osszátok csak 
jól fel, fogjatok hozzá lelkesen, 
s csudákat fogtok tenni. . .

Folytatása a jövő holnapban 
következik — így fejeződik be 
a  lap. Sajnos, a  következő „hol
napi” folytatásról nem  tudunk. 
Az újévi számmal tehát meg is

szűnt a „Szünóra”, de hogy Al
sószeli népe nemcsak olvasta, 
hanem meg is fogadta tollforga 
tó papja bölcs tanácsait, arról a 
falu — most m ár két oszágban 
élő — lakóinak közmondássá 
vált szorgalma, munkaszerete
te tanúskodik. Az alsószeliek 
ajkán ma is élnek a száz év
vel ezelőtt leírt bölcs szálló
igék, szólás-mondások, s azok 
nemcsak pusztába k iá llto tt sza
vak m aradtak, hanem te ttre  
vált igazságokká lettek. A nép 
józansága, boldogulása vallásos 
lelkének és dolgos kezének 
gyümölcse. Ezt az egyszerű 
igazságot Hirschkorn Sándor 
az 1870. esztendő első napján 
így fogalmazta meg: „Munka 
után fizet Isten is.

Közli: Boros Béla

Gyülekezetekről, teológiáról, 
történelmi helyzetünkről nyilatkozott 

Risto Jääskeläinen finn lelkész
ősz óta Teológiai Akadé

miánkon folytatja tanulm á
nyait Risto Jääskeläinen, fiatal 
finn lelkész, aki főképpen 
egyháztörténeti kérdésekkel 
foglalkozik. Közben megfordul 
gyülekezetekben s ismerkedik 
egyházi életünkkel. Üjév köze
ledtével megkérdeztük tapasz
talatai felől.

— Hány magyar gyüleke
zetben já rtá l?  Mit lá ttál és 
tapasztaltál?

Mintegy tíz gyülekezetben 
jártam  eddig. Belenéztem a 
gyülekezetek hétköznapjaiba 
és ünnepeibe. Minden gyüleke
zeti látogatás, az evangélikus 
egyház gyakorlati m unkájával 
való minden találkozás benyo
mást keltő élmény volt szá
momra. Nagy hálával emléke
zem mind az első Magyarorszá
gon tarto tt prédikációm lehető
ségére Felsőpetényben, mind 
az első magyar nyelvű megnyi
latkozásomra Kecskeméten. 
Minden alkalommal, bárhol 
jártam , mély együvétartozást 
és szeretetet ism ertem fel azok 
között az em berek között, akik 
Isten előtt összegyűlve építeni 
akarják  az életüket és jöven
dőjüket, az egyházuk és tá rsa
dalmuk életét, Krisztus példá
já ra  tekintve.

— Mi a .véleményed a 
gyülekezeti életről? Tettél-e 
összehasonlítást a finn és 
magyar egyházak között, 
egyházilag, társadalmilag?

Nagyon örülök, hogy most 
itt élhetek és tanulhatok Ma
gyarországon, egy olyan társa
dalomban, amelyben mély fe
lelősséget éreznek annak m in
den tagja iránt, s amelyben 
konkrét célkitűzés a szociális 
igazságosság és egyenrangúság. 
A magyar evangélikus egyház
nak ugyanaz a problémája, 
m int a mi egyházunknak: ho
gyan konfrontálják az evangé
lium ot a mindennapi élettel? 
Olyan erőforrás-e az a szá
munkra, amelyből csupán a 
lelki életet építjük, vagy ösztö
kél-e minket itt  és most az 
élet fenntartására, a társada
lom építésére? Isten minket, 
keresztyéneket akaratának tel
jesítésére rendelt ebben az 
életben, hogy „a terem tettsé- 
get m űveljük és őrizzük”. A 
világ biztonságát, az emberi 
élet értékét nemcsak imádság
gal építjük, hanem aktív m ű
ködésünkkel és lelkiismeretes 
munkával. Magyarországon az 
egyházat ugyanaz a szekulariz- 
mus vonja felelősségre, m int 
ahogy nálunk a szekularizmus 
az egyház számenkérője és 
próbaköve. Nálunk az egyház 
magától értetődő állapot, tá r
sadalmi e'őjogok oltalmában 
élő intézmény. Az egyház esz
ményi form ájának azt tartom, 
ha az nem magától értetődő- 
ség, nem a m últ örökségének 
bölcs megőrzője, hanem a jövő 
felé forduló és az emberi jo
gokat védelmező közösség, 
amely Ura akaratához hűsé
gesen összegyűjti azokat az 
embereket, akik Jézus tanítása 
szerint készek elhagyni azt, 
ami az övék, 'és felelősséget 
éreznek az emberekért. A ma
gyar egyházat közelebb érzem 
ehhez az eszményhez, m int a 
mi egyházunkat.

— Mi a véleményed a 
Teológiai Akadémiáról?

Egv 30 hallgatós teológiai 
akadémia módszereivel együtt

igen érdekes hely egy 1200 
hallgatós tudománykaron való 
tanulás után. A kisebb akadé
mián nyilvánvalóan van lehe
tőség — legalábbis teóriában 
— a hallgatók egyéni m unká
jának irányítására és a tudo
mányos m unkára való lelkesí
tésre. Mégis, a kis akadém ia 
korm ányzatában is sok a bü
rokrácia és a személytelen ok
tató módszer, épp úgy, m int a 
több m int ezer hallgatós tudo
mánykaron. Az oktatóm unká
ban egy kicsiny akadém ián fel 
lehetne használni a hallgatók 
saját érdeklődését s a fiatal
ság aktivitását. Az oktatást 
sokkal inkább lehetne a cso
portos m unkálkodásra építeni, 
a szemináriumokra és a hall
gatók egyéni tanulási vágyára. 
Az Akadémián a hallgatók kö
rében sok a lelkesedés és az ér
deklődés a teológia és a tudo
mány iránt, a vágy, hogy a le
hető legjobban felkészüljenek 
a magyarországi egyház szol
gálatára, a professzorok pedig 
mély felelősséget éreznek és 
feladatuk iránti kötelezettsé
get, de az évtizedes oktatási 
módszerek és tradíciók sokszor 
képeznek akadály t

o — Mi a látásod az egyház 
és az állam viszonyáról?

A felnőtt nyugati kapitalista 
társadalom ban meglepetve lá t
ni, hogy a keresztyén egyház a 
polgári társadalom nak szinte 
rendületlen őrzője, mivel lehe
tősége volt mindig, hogy az őt 
támogató társadalom  kedvezé
seit élvezze és saját erejének 
tudatára támaszkodjék. A m a
gyar evangélikus egyház azon
ban a m últban ugyanabban a 
szorongatott helyzetben volt, 
m int az ortodox egyház a mi 
lutheránus hazánkban. Szeren
csére az egyháznak most lehe
tősége van feladatának telje
sítésére, szabadon azoktól a 
terhektől, amelyek az előjogok
ra  támaszkodó nagy egyház 
életét nehezítik. Remélhetőleg 
a magyar evangélikus egyház 
példája lesz szám unkra annak 
a bátorságnak és előítélet-men
tességnek, am elyre törekedve 
élhet a társadalom  gyámpillé
rei nélkül, Istennek abban az 
erejében és áldásában bízva, 
amelyről bizonyságot tesz, és 
amelyet közvetít. Finnország
ban nem tartom  korszerűnek 
az egyház és az állam  viszo
nyát. Szeretném megismerni, 
hogy ezt itt miképpen rendez
ték.

— Mi a legnagyobb élmé
nyed Magyarországon?

Nehéz kérdés. Egész ittlétem 
egyetlen nagy élmény. Erezhe
tem a magyarok mély szerete- 
tá t és rokonerzéseit a finnek 
iránt, és láthatom  az emberek 
egymás iránti szeretetre, a 
maguk és mások, a társadalom 
és az egész világ iránti felelős
ségre való törekvését.

Európa jövőjéért
— Európai egyházak tanácskozása Gwattban —

„Az egyházak felelősségteljesen részt vesznek népük életé
ben. Isten országa felé fordulva, a béke ígéretének és felada
tának élve, nem vonulhatnak vissza a lélek belső v ilágába. .  „ 
Szükséges, hogy az egyházak az eddiginél nagyobb mértékben 
tájékozódjanak a béke gazdasági, politikai és társadalm i kér
déseiben . . .  Ha az egyházak küldetésük szerint bizonyságot 
tesznek a  szeretetről, a  testvériségről, az egyenlőségről minden 
ember közt, és ha gyakorolják is ezt — mégpedig politikai kér
désekben való hozzájárulásukkal —, akkor segítik elő a nem
zetközi együttműködést, a béke légkörének megteremtését.”

Ezeket a  mondatokat az Európai Egyházak Konferenciájának 
a svájci Gwattban ta rto tt tanácskozásáról, a  zárójelentésből 
idéztük. November végén 17 európai országból 40 egyházi de
legátus találkozott a  Thuni-tó partján, egy modern reform átus 
üdülő- és tanulm ányi központban. Az ism ert egyházi vezetők 
közül jelen volt a tanácskozáson G. G. Williams, az Európai 
Egyházak Konferenciájának főtitkára, Kloppenburg egyház
főtanácsos és Mochalski lelkész, Saarinen finn lelkészegyesület! 
titkár, Nicolaescu bukaresti teológiai rektor, Zabolocki lenin- 
grádi ortodox professzor és sokan másak. Nem volt könnyű a 
„közös nyelv” megtalálása. A szó eredeti értelmében sem. Hi
szen Európa minden részéből jöttek össze anglikánok és evan
gélikusok, ortodoxok és reformátusok, baptisták és metodisták, 
eltérő nemzeti és egyházi hagyományokkal. De a szó átvitt 
értelmében sem volt könnyű „szót érteni” egymással. K itűnt, 
mennyire sokféle felfogás uralkodik még mindig az európai 
keresztyének között az egyházak szolgálatáról a  nemzetközi 
életben.

A konferencia megnyitójában a  keresztyén reménység etikai 
követelményeiről szóltam. A keresztyén reménység nem enged 
elfordulni földi feladatainktól. Tágabb értelemben m a Európa 
sorsa a  keresztyének etikai felelősségének egyik legfontosabb 
területe. Günther Jacob főszuperintendens (NDK) a „béke” tel
jes, bibliai értelméről beszélt. Szenvedélyesen szembefordult 
a bibliai „béke” leszűkítésével a  belső, lelki életre. Krisztus 
békéje ma az éhség, a  társadalm i igazságtalanság, a háború 
elleni elszánt és konkrét küzdelem re indít a világban. A teo
lógiai alapvetés után Európa mai helyzetéről indult meg a  vita. 
A keleti, a  nyugati és a  semleges országok egyházi delegátusai 
egymás után szóltak arról, hogyan lá tják  a béke akadályait és 
lehetőségeit a  mai Európában. A konferencia második felében 
azután a résztvevők három nemzetközi ökumenikus m unka- 
csoportot alakítottak. Ezek — a  reggeli óráktól az éjszakába, 
sőt az utolsó előtti napon hajnalba nyúló vitákban — a  követ
kező kérdéseket dolgozták fel: 1. Mit teljet a  békéért az egy
ház és a  keresztyén em ber? 2. Mit tehetnek az egyházak 
együtt a  békéért? 3. Mik az akadályok és a  lehetőségek az 
európai országok értekezlete és az európai biztonság kérdésé
ben?

Ez a három munkacsoport részletes jelentést és javaslatokat
dolgozott ki, am elyeket hosszú v ita után az egész tanácskozás 
elfogadott. Hadd idézzünk itt  néhány fontos részletet. 1. A gyü
lekezeteket ösztönözni kell arra, hogy vizsgálják felül a saját 
látásukat, és tanulmányozzák az időszerű kérdéseket. 2. Ne 
essünk az egyházi „sokbeszédűség” kísértésébe, keressük meg 
inkább a béke szolgálatának minden egyes, konkrét lehetősé
gét! 3. Európa békés jövője felé ma a következő, fontos nem
zetközi feladatok vezetnek; a leszerelési tárgyalások folyta
tása, a biológiai-kémiai fegyverek általános eltiltása, az atom- 
sorompó-szerződés általános elfogadása, az erőszakról való le
mondás és a tárgyalások módszerének alkalmazása minden 
nemzetközi vitában, a gazdasági és tudományos kapcsolatok 
kiépítése minden európai állam között, és az összes európai 
államok közös tanácskozása a kölcsönös bizalom légkörében 
Európa békés jövőjéről. 4. Az egyházak mint átfogó közössé
gek a világban fontos segítséget nyújthatnak a nemzetközi 
kapcsolatok erősítésében. Az egyházaknak itt is tudatosan töre
kedniük kell a nem keresztyénekkel való együttműködésre. 
5. Megfontolásra ajánlja végül a gwatti tanácskozás az európai 
egyházaknak, hogy különleges sürgőssége miatt külön helyet 
biztosítsanak a népek közötti megértésért, az igazságosságért 
és békéért mondott imádságnak egyházi életükben.

Különösen fontos szerepet játszott a  gwatti tanácskozás vi
táiban az európai államok értekezletének kérdése. Kitűnt, hogy 
a felszólalók többsége súlyos veszélyt lát a bizonytalan „atom- 
erő-egyensúlyban” és az Európát megosztó, mai hatalmi szem
benállásban. Ezért reménységgel tekintenek valamennyi euró
pai állam közös értekezlete elé, amelynek összehívására a szo
cialista országok kormányainak budapesti felhívása tett konk
rét javaslatot. A tanácskozás egyértelműen elfogadott jelentése 
nagy lehetőséget lát ebben az értekezletben a népek közötti 
megértésre kontinensünkön. A konferencia „arra a meggyőző
désre jutott, hogy a jelenlegi pillanatban semmit sem szabad 
elmulasztani, ami alkalmas arra, hogy a népek közötti bizalom 
megerősödését és a békét szolgálja”.

Üjabb egyházi tanácskozás — de milyen kézzelfogható ha
szonnal és eredménnyel? Három dologban lá tjuk  a gwatti egy
házi találkozás értelmét. 1. Negyven vezető egyházi ember 
Európa minden részéből egy héten á t közösen végigküzdötte 
a kontinensünk jövőjéért való keresztyén felelősség és konkrét 
feladatok mai kérdéseit, és közös m unkájuk eredményét sze
mélyesen továbbadják több m int harm inc európai egyházban. 
2. A tanácskozás részletes jelentése és javaslatai először az 
Európai Egyházak Konferenciájának vezetősége elé, m ajd a 98 
európai tagegyház elé kerülnek, további megvitatásra és állás- 
foglalásra. 3. Hisszük, hogy aki a m ustárm agból is hatalm as 
fát növeszthet, a  béke és szeretet Ura, felhasználja az egyhá
zak és keresztyének imádságát, szavát és cselekedeteit közös 
hazánk, Európa békés jövőjének kiform álásában.

Dr. Nagy Gyula

Három királyok
A karácsonyfákról m ár sok 

dísz hiányzik. A zöld színű 
hegyes tűlevelek félig lehul
lottak. Az ezüst és arany an
gyalhaj fésületlen. Vízkereszt 
estéjén azért a félig levetkőz
te tett karácsonyfa maradék 
gyertyáit meggyújtják, mert 
jönnek a három királyok!

A legendák íratlan beszéde 
szerint, az első m ár nagyon 
öreg. Minden csillagot ismer 
az égen. Mivel ismeri a csil
lagok járását, kiolvasta a 
Megváltó születését. Űttalan

NÉGEREK TEMPLOMI DEMONSTRÄCIÖJA
Az arlingtoni (USA) evangé

likus templomban négerek egy 
csoportja azt a követelését ter
jesztette elő az istentisztele
ten, hogy az összes egyházak 
és zsinagógák költségvetésük 
15 százalékát „jóvátételként”

ajánlják fel a fekete lakosság
nak. A lelkész részben jogos
nak ism erte el a néger lakos
ság követeléseit és véleménye 
szerint az egyháznak meg kell 
fontolnia a jóvátétel problé
máját.

utakon mindig ő vezeti a má
sik kettőt.

A második színes arcú. A 
még régebbiek azt vallották 
róla, hogy tudott beszélni az 
állatokkal. Oroszlánok térde
peltek eléje és párducok nyal
ták kezét Hívást hallott és 
ment.

A harm adik fiatal volt és 
erős' K arjaira vette a gyá
moltalant és árvát. Vitte ő is 
az aranyat, tömjént, mirhát, 
de ezenkívül kék színű szeg
fűcsokrot is.

Minden télen jönnek ők. 
Hozzák a jóság kalácsát, a 
bölcsességet és jóságot Nem 
fáradnak el soha! Lehet, hogy 
csak a legendák aranyködé
ben jönnek, lehet, hogy való
ságosan. Mindegy, mi hiszünk 
a jóságban és bölcsességben, 
m ert Krisztus ajándéka mind 
a kettő,

Fülop Dezső



K ik  v á g y u l ;  ?
Ráma 8, 28—30

ővodás kisfiam  bemutatkozáskor m indent elmond magáról, 
amit tud: nevét, életkorát, lakcímét, ö  még nem tudja, hogy 
ezen adatok korántsem elegendők feleletként erre a kérdésre: 
kik is vagyunk? — S mi, felnőttek m it válaszolnánk? A z előb
bi adatokat kétségkívül ki tudnánk bővíteni aszerint, hogy ép
pen mire tesszük a hangsúlyt: emberi lények vagyunk, euró
paiak vagyunk, magyarok vagyunk, evangélikusok vagyunk, 
férfiak vagy nők, fiatalok vagy öregek, egészségesek vagy be
tegek, családosak vagy egyedülállók, sikeres életűek vagy el
rontott, balszerencsés életűek, sok feladattal megbízottak vagy 
unaikozók. Sokáig folytathatnánk a sort és még mindig nem  
lenne teljes. Isten igéje azonban elmond ezen a vasárnapon 
valamit, egész más irányból kiindulva, nem  földrajzi, biológiai 
vagy társadalmi elhelyezkedésünkről, hanem onnan s úgy, aho
gyan ő  maga láthat minket. K ik is vagyunk? A z ige feleletei 
— ha átgondoljuk s elfogadjuk azokat — kihatnak az összes 
többire, m elyeket felsoroltunk.

1. EMBEREK — A K IK  ISTENT SZERETHETIK. Híres szí
nészeket, filmsztárokat távolról imádnak hódolóik. Egy-egy 
esetleges találkozás vagy autogram már a boldogság netovább
ja! A  sztárok pedig változnak, cserélődnek, elfelejtődnek.

A  római gyülekezet tagja\, kikhez Pál apostol e levelét cí
mezte, szintén jól ismerték az emberek imádatát, hiszen a csá
szárokat istenként kellett tisztelniük. S azután mindig jö tt egy 
„erősebb ember", aki az „imádott istenséget” letaszította trón
járól s maga ült fe l arra. Pál, az élő, teremtő Istenről beszél. 
A ki m indenek alkotója és fenntartója, és aki alig pár esztendő
vel előbb Jézus Krisztusban olyan fenségesen mutatta meg ha
talmát életnek, halálnak $ feltámadásnak kérdéseiben. Ezt az 
Istent nem kell mániás hódolattal körülvenni, nem kell kény
szerű imádattal tisztelni — szeretni lehet ő t, úgy, amint az em 
ber szereti a hozzá legközelebb álló embertársait, szülőjét, h it
vesét, gyermekét, testvérét vagy barátját. A  szeretet szót m in
den korban ismerte az ember. De hogy ez a szó vallásosságá
ban, a hatalmas Istenhez való viszonyában is használható és le
hetséges — ezt csak Jézus Krisztus által értheti meg az ember. 
S ahogyan az ember életében a szeretetkapcsolatolc fölösleges
sé tesznek minden bizonytalanságot, ösziönösséget, hiszen tud
juk, kit szeretünk, kiért vagyunk felelősek, m it kell tennünk  — 
így az Istennel létrejött szeretet-kapcsolatunk nyomán kezdjük  
mind jobban érteni életünket, m ind kevesebb helyet adni a 
„vak végzetnek” vagy a kiszámíthatatlan véletlennek s mind 
több helyet adni Isten bölcs szeretetének, amellyel vezeti utun
kat, gondoskodik és megítél, de m indent úgy tesz, hogy ne fe 
ledhessük: O maga a m i Urunk s mi szerethetjük ö t.

2. EMBEREK  — A K IK  ISM ERTEK ISTEN ELŐTT. Minden 
embernek vannak titkai. A  kis óvodásnak is és az egész életét 
a háta mögött tudó aggastyánnak is. Elviselhetetlen lenne az 
élet s együttélés, ha m indenki m indenkinek m indent elmonda
na. A  bölcsességhez és a szeretethez az is hozzátartozik, hogy 
m ikor m it m ondunk el embertársunknak. Különös, s első pil
lanatban talán szorongást okoz e kijelentés: Isten előtt ismert 
az életünk, részleteiben és egészében, nyilvánvaló dolgaival és 
titkaival. Ha azonban mélyebben belegondolunk ebbe, nagy- 
nagy békesség s felszabadultság fakadhat e felismerésből. Is
ten előtt nem  kell folytatnunk játékainkat, m elyeket az embe
rek között jó vagy rossz indokokkal játszunk szüntelen. Ismeri 
bukásainkat is, jő  — és mégis sikerületlen szándékainkat, fé 
lelm einket s a vlsszahozhatatlanul bensőséges, szép pillana
tainkat is. Ha mindezek után felkínálja Jézus Krisztusban a 
lehetőséget, hogy ö t  szeressük s szavát figyeljük  — akkor bi
zonyára elfogadott m inket, így, ahogyan vagyunk. Ez erőforrás 
lehet számunkra a harmadik feleletben:

3. EMBEREK — A K IK E T ELHÍV S ELKÜLD ISTEN. Az,
hogy Istent szerethetjük s hogy Isten jól ismer bennünket — 
lehetne öncélú, nyugalmunkat szolgáló felismerés is, vallásos
ságunk belső biztosítéka. Isten szavában, kérdéseinkre adott 
feleletében azonban m indig feszítő erő van, amely egyetlen 
percig sem hagy tétlenül szemlélődni, hanem hívása egyúttal 
küldéssé is válik, mégpedig nem  valamiféle „mennyei ügyek
ben” való „eljárás”, vagy a Szentírásból kiragadott egy-egy 
igehely erőszakos súlykolása olyanok előtt, akiknek talán egé
szen másra, kenyérre vagy vigaszra, szeretetve vagy tanácsra 
lenne szükségük. Elhivatásunk s az ebből fakadó küldetésünk 
glyan széles hatókörű, hogy abba hétköznapjaink legapróbb 
rezdüléseitől a legnagyobb ünnepek fényeiig, az öröm csúcs
pontjaiig minden belefér. Ez esztendő elején — kezdjük el a 
hétköznapoknál! Szirmai Zoltán

I s te n tis z te le ti re n d
Budapesten«, IS70„ J a n u á r  4-én

D eák  té r  d e . S. {úrv.) d r . K ék én  
\n d r á s ,  de. 11. (ú rv .) d r . H afen - 
e h e r  K ároly* d u . 6. T r a j t le r  G á- 
-or. F a s o r  d e . fé l 10. S z irm a i Z o l
án , de . 11. S z irm ai Z o ltán , d u . 6. 
J z irm a i Z o ltán . D ózsa G y ö rg y  ú t  
'e . fé l 10. Ü llői ú t  24. de. fé l 11. 

I la rá c so n y  S á n d o r  u. de. 9. R ák ó 
czi ú t  57/b de. 10. (sz lovák) A rad i 
A n d rá s, de . 12. (m a g y a r) . T ú a ly  
-lá lm á n  u . 28. de . 11. (ú rv .) d r. 
~>édey P á l, d u . 6. B án d i S án d o r. 
K ő b án y a  de. 10. V eöreös  Im re. 
U tász  u . de . 9. Sü lé  K áro ly . V a j
d a  P é te r  u. de. fé l 12. S ü lé  K áro ly . 
Z ug ló  de. H. (ú rv .) B íz ik  László. 
I lá k o s fa lv a  d e . 8. B ízik  László. 
G y a rm a t u. de. fé l 10. B íz ik  László. 
F ó ti ú t  de . 11. S o ly m ár P é te r . V áci 
ú t  de . 8. S o ly m ár P é te r . F ran g e p á n  
u . de . fé l 10. S o ly m ár P é te r . Ü j- 
p e s t de . 10. B lázy  L a jo s . P e s te rz s é 
b e t d e . 10. V irág h  G y u la . S o ro k sá r 
Ü jte le p  de. fé l 9. V irá g h  G yula . 
P e s tlő r in c  de. 11. M atu z  L ászló . 
K isp es t de . 10. K isp es t W ekerle- 
te le p  de. 8. P e s tú jh e ly  de. ^0. D. 
K o ren  E m il. R ák o sp a lo ta  MÁV te 
le p  de. 8. R ák o sp a lo ta  k is tem p lo m

D eák  té r  de . 11. (ú rv .) d r . K ékén  
A n d rá s , d u . 6. (ú rv .) d r. H afen - 
s c h e r  K á ro ly . F a s o r  de . 11. D. K o
re n  E m il, d u . 6. D. K o re n  Em il. 
K a rá c so n y  S á n d o r  u . du . 6. R ák ó 
czi ú t  57 /b. de . 10. (sz lovák) A rad i 
A n d rá s . T h a ly  K á lm á n  u . 23. de. 
11. B án d i S á n d o r, d u . 6. B án d i 
S á n d o r. K ő b á n y a  de. 10. V eöreös 
Im re , d u . 7. V eöreös  Im re . Z u^ló  
de. 11. (ú rv .) B iz ik  L ászló . F ó ti ú t  
de . 11. B en c z ú r L ászló . Ü jo e s t de. 
10. B lázy  L a jos . P e s te rz s é b e t de.

de. 10, d u . 3. R ák o s s ze n tm ih á ly  de. 
fé l 11. K a rn e r  Á goston . S ash a lo m  
de, 9. K a rn e r  Á goston . M áty ásfö ld  
de. fé l 11. C in k o ta  de . fé l l t ,  du . 
fé l 3. K is ta rcsa  de. 9. R ák o sc sab a  
de. 9. B ék és  Jó zse f. R ák o sh eg y  de.
9. R ák o s lig e t de . 10. R ák o sk e re sz 
tú r  de . fé l 11, d u . 3.

\

B éc s ik ap u  té r  de . 9. (ú rv .) V á- 
ra d y  L ajos, de . 11. (ú rv .) M adocsai 
M iklós, du . 6. S z ita  Is tv á n n á . To- 
rockó  tő r  de . fé l 9. M adocsai M ik 
lós. Ó buda  de. 9. F ü lö p  D ezső, de.
10. (ú rv .) F ü lö p  D ezső. X II., T ar- 
c say  V ilm os u. de . 9. C sengődy  
L ászló , de. 11. C sen g ő d y  L ászló , 
du . fé l 7. R u ttk a y  E lem ér. P e s th i-  
d e g k ú t de . fé l 11. R u ttk a y  E lem ér. 
K elen fö ld  de. 8. d r . R ezessy  Z ol
tán , d e . fé l 10. d r .  R ezessy  Z o ltán , 
de . 11. (ú rv .) d r . R ezessv  Z o ltán , 
du . 6. B encze  Im re . N ém etv ö lg y i ú t  
de. 9. B encze  Im re . A lb e rtfa lv a  de. 
7. V iso n ta i R ó b er t. N a g y té té n y  de. 
fé l 9. K e len v c lg y  de. 9. D. d r . O tt- 
ly k  E rn ő . B u d afo k  de. 11. D. d r. 
O ttly k  E rnő . C silag h eg y  de. fé l 10. 
C sepel de . fé l 1L

10. V irág ú  G y u la . P e s tlő r in c  de. 11. 
(ú rv .) M atuz  L ászló . K isp est de. 
10. P e s tú jh e ly  de. 10. R ák o sp a lo ta  
K is tem u lo m  de. 10. d u . 3.

B écs ik ap u  té r  de . 11. S z ita  Is t
v án n á , d u . 6. V á ra d y  L a jo s . Ó b u 
d a  de. 10. (ú rv .) F ü lö p  D ezső, d u . 
6. F ü lö p  D ezső. X lt., T a rc s a v  Vil
m os u . de . 11. d u . fé l 7. P e^ tlii- 
d e g k ú t d u . fé l 6. K e len fö ld  de. 11. 
B encze  Im re , d u . 6. B encze  Im re . 
N ém etv ö lg y i ú t  de . 9. d r . R ezessy  
Z e ité n . C sepel d u . 5.

— Az év e'só vasárnapján 
az olíárterítő színe: fehér. A 
délelőtti istentisztelet el'ári 
igéje: Mt 2, 13—23; az igehir
detés alapigéje: Rm 8, 28—30.

— Vízkereszt ünnepén az 
oltárt-ritő színe: fehér. A dél- 
e’őtti istentisztelet oltári igéje: 
Mt 2, 1—12; az igehirdetés 
alaplgcje: Ézs 42, 3—7.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A  RÁDIÓBAN. 
Január 4-én, vasárnap reggel 
7 órakor az evangélikus egy
ház félóráját közvetíti a Petőfi 
Rádió és az URH adó. Igét hir
det H ARK ÁN YI LÁSZLÓ, a 
Sajtóosztály tördeló-szerkeszlő- 
)e.

— TORDA GYULÁNÉ, sz.
Haluszka Margit Rózsa, Torda 
Gyula domonyi lelkész felesé
ge, ny. tanárnő, akit lapunk
ban megjelent verseiből is is
merhettek az olvasóink, várat
lanul elhunyt. Utolsó megjelent 
verséi nyomtatásban már nem 
láthatta, A „Szórványtemető” 
utolsó üzenetévé lett. Temetése 
december 4-én volt Domony- 
ban Keve Lajos ikladi leikész 
szolgálatával.

%
— A BUDAI EGYHÁZME

GYE december 20-án a Buda
vári Egyházközség kápolnájá
ban rendkívüli közgyűlést tar
tott, amelynek keretében be
iktatta tisztségébe az egyház
megye egyhangúan újraválasz
tott egyházmegyei felügyelőjét, 
Zimmermann Aladárt.

e v a n g é l ik u s  e l e t

A M ag y a ro rszág i 
E v a n g é lik u s  O rszágos  E gy h áz  

S a jtó o s z tá ly á n a k  la p ja
S z e rk e sz ti:  a  s ze rk e sz tő b izo ttsá g  

F e le lő s  sze rk e sz tő  é s  k ia d ó :
D. K orea Emil

Szerkesztőség és k iadóhivata l: 
B udapest, VIII., P u s k in  u. 12, 

T e le fo n : 142—074 
C se k k s z á m la s z á m : 20.412—v i n .  
E lő fize té s i á r :  egy  é v re  90,— F t 

Á ru s ít ja  a M ag y a r P o s ta

Index  25 211

69.4921
A th e n ae u m  N y o m d a  B u d a p e s t 

R o tác ió s  m a g a sn y o m á s  
F e le lő s  v eze tő :

Soproni Béla igazgató

„Mert az ő angyalainak pa
rancsolt fe'öled, hogy őrizze
nek téged minden utadban.”. 
(Zsolt 91, 11)

VASÁRNAP. — „Nem enge
di, hogy lábad inogjon, nem 
szunnyad el a te őriződ”. (Zsolt 
121, 3) Az év ellő napjai min
dig a tervkészítés, a számve
tés alkalmai számunkra. A 
most kezdődő héten azonban 
Isten nemcsak azt, akaria, 
hogy tervet készítsünk az egész 
esztendőre, hanem azt, hogy. fi
gyeljünk szavára. A napról- 
nanra felcsendü'ő igékből meg
tudhatjuk azt, hogy Isten mit 
kíván tőlünk és mit ígér erre 
az esztendőre. A mai vasárna
pon mindjárt azt ígéri, hogy 
mellettünk lesz ennek az év
nek minden napján. Véd és 
ő-iz, megtart és továbbvezet. 
Magasztaljuk ö t  szerete- 
téért!

HÉTFŐ. — „Mindnyájan re- 
ád néznek, hogy megadjad e1e- 
de'üket a'kalmas időben. Adsz 
nekik és ők takarnak; megnyi
tod kezedet, és megtelnek a te 
jóvoltoddal.”. (Zsolt 104, 27—
28) Az ember szívében gyak
ran szólal meg a kérdés: mit 
hoz a holnap, mit tartogat szá
munkra ez az esztendő? Sze
génységet vagy gazdagságot, 
ínséget vagy bőséget, örömöt 
vagy szomorúságot. Az ige ar
ra tanít meg, hogy ne aggodal
maskodva nézzünk a jövő elé, 
hanem bizakodással és re
ménységgel. Istenre emeljük 
tekintetünket! Ö az. aki meg- 
elégít minket, ad bő termést, 
s megad mindent, amire szük
ségünk van. Tekintsünk rá bi
zakodással!

KEDD. — Vízke részi —
„néki hódol majd kiki a maga 
lakhelyén”. (Sof 2, 11) Vízke
reszt ünnepe az elfelejtett ün
nepek közé tartozik. A mai ige 
éppen ezért Isten dicsőítésére 
és magasztalására tanít min
ket. Nem elég csak a bajban 
könyörögni Istenhez. De nem 
elég az sem, ha tapasztalt sze
rété te után néhány odavetett 
szóval mondunk köszönetét Ne
ki. Meg kell tanulnunk Istent 
dicsőíteni és magasztalni. Nem 
más ez, mint az, hogy Istent 
Istenként kell tisztelni, Aki 
Teremtőnk, Megváltónk és 
Megszentelünk!

SZERDA.— „Uram, tied a
nagyság, hatalom és dicsőség, 
örökkévalóság és méltóság, sőt 
minden, valami a mennyben és 
földön van.” (1 Krón 29, 11) 
Sokszor ejt hatalmába minket 
az a kísértés, hogy a teremtett

világot lenézzük és megvetjük, 
s kimondjuk rá a „tisztátalan” 
ítéletet. A mai nap arra tanít 
minket, hogy minden, ami ezen 
a világon van, mind Isten te
remtménye, s minden Isten 
birtoka, ö  teremtette az egyik 
embert a másik mellé, s ahe
lyett, hogy szeretnénk a másik 
embert, gyűlöljük, ahelyett, 
hogy segítenénk neki, gátat ve
tünk eléje. Hagyjuk el a hitet
lenség és szeretetlenség útját, s 
szolgáljunk Istennek igaz szív
vel teremtményein keresztül!

CSÜTÖRTÖK. — „Levetem 
rólad a te álnokságodat, és 
ünnepi ruhába öltöztetlek té
ged.” (Zak 3, 4) Isten nemcsak 
a testi élet dolgairól való gon
doskodást ígéri, hanem azt is, 
hogy <3 maga visel gondot lel
künk táplálásáról is. Megszó
laltatja igéjét, tanácsát adja út- 
ravalőul minden napon. Ha bű
neink úrrá lesznek rajtunk, ő  
maga áll mellénk, hogy Jézus 
Krisztus kereszthalála által el
törölje bűneinket, s a bűnbánat 
útján elvezessen a megigazu- 
lásra. S teszi mindezt kegye
lemből, határtalan szeretetéből!

PÉNTEK. — „Adok nekik 
egy szívet és egy utat, hogy 
mindenkor engem féljenek, 
hogy jól legyen dolguk nékik és 
az ő fiaiknak.” (Jer 32, 39) Is
ten kész arra, hogy teljesen 
megújítson minket. A bűnös út 
helyett a jó utat kínálja és 
nyitja meg előttünk, a nem ér
te dobogó, önző, hitetlen és sze
retetlen szív helyett érte égő, 
hittel és szeretettel teli, szolgá
ló szívet kínál. Könyörögjünk 
hozzá, hogy újítson meg min
ket teljesen, adjon nekünk új 
szívet és új lelket, amelyik ne
ki szolgál életünk minden nap
ján!

SZOMBAT. — „Ének volt 
rám nézve minden parancsola
tod.” (Zsolt 119, 54) Isten na
ponként elénk adja törvényeit, 
hogy tudomásunkra hozza, mi a 
jó és mi a rossz. Vajon hogyan 
tekintünk Isten parancsolatai
ra? Ügy, hogy teljesíthetetlen 
és könyörtelén rendeléseknek 
tekintjük csupán azokat, vagy 
Isten szeretete megnyilvánulá
sainak, hogy mindenkor tud
junk különbséget tenni a jó és 
rossz között? Isten megmondja, 
melyik az az út, amelyiken jár
nunk kell, hogy a hit útját kö
vessük. De megmutatja szá
munkra a szeretet útját Is, 
amelyen a másik emberhez kell 
közelednünk. Adjunk hálát Is
tennek ujjongó szívvel, hogy ö  
maga vezet a jó és helyes úton !

Harkányi László

Hatvan nap [raliban f.
— Együtt az arabokkal —

l in r a e í  Erzsékü
Ő ÁLD MEG PERCET, ÉVEKET

Ha Jézus Krisztus jár velünk, 
ö  a mi ütünk, életünk, 
bár évre évek tűnnek e!» 
a szívünk hálát énekel.

Kegyelme hordoz szüntelen.
Nem gyötör gond és félelem.
És minden percnek célja van, 
ha Öt szolgáljuk boldogan.

Keresztje győztes, szent jelünk.
Az élő Jézus jár velünk, 
ö  áld meg percet, éveket,
Önéki mondunk éneket;

Dicsérünk téged. Jézusunk!
Nevedben bátran indulunk.
Követjük lábad szent nyomát, 
és minden évünk téged áld.

(Ének a Kér. Bnekeskönyv 735. énekének dallamára)

I M Á D K O Z Z U N K

Az esztendő első vasárnap ján hálát adunk Jóságodért és ke
gyelmes ígéreteidért, szerető Istenünk. Még frissen él emléke
zetünkben minden bölcsességed és Irgalmad, amellyel megtar
tottál minket az elmúlt esztendőben, megbocsátottad bűnein
ket, nem hagytál útmutatás és vigasztalás nélküL Most még 
szürkén ködienék előttünk ez új esztendő útjai s feladatai, de 
minden ködös bizonytalanság eloszlik akkor, amikor mindezt 
kezedre bízhatjuk. Taníts meg minket ebben az esztendőben is 
bűnbánatra és alázatra, erősíts meg, hogy vállaljuk minden 
küldő paracsodat s a mi, parányinak látszó szolgálatunk nyo
mán is fakadjon valami jó testvéreink számára- Áldd meg ez 
esztendőben is hazánkat, népünket, vezetőinket, a népeket s 
vezetőiket, hogy békesség és értelmes emberi élet jusson osz
tályrészül minden gyermekednek. Ámen,

A z  a k é t hónap, a m it a Bag
dadi Nemzetközi Kiállításon, 
m int elektrotechnikus dolgoz
tam, közel hozta hozzám az 
arab világ sok problémáját.

A problémák zöme a sokré
tűségből adódik. A több m int 
hatvanöt millió főt számláló 
arab világ Közel-Keletnek ne
vezett területén, a modern Bey- 
rúttól, a patinás Bagdadon át, 
a lakatlan, vagy itt-ott félno
mád törzsek által lakott siva
tagok népsűrűségi elosztása jia- 
gyon egyenlőtlen. Am íg Liba
nonban 140, addig Irakban 15, 
sőt Szaúd-Arábiában 5 fő jut 
egy négyzetkilométerre. A  
számtalan nyelvjáráson belül 
hétféle írást használnak: arab, 
perzsa, latin, török, héber és 
cirill írást, viszont a lakosság 
jó része írástudatlan. A leg
több arab országban ma még 
kirívóan nagyok a társadalmi 
ellentétek. Még Irakban is, 
ahol az 1958-as forradalom  
megdöntötte a monarchiát és 
kikiáltotta a köztársaságot, az 
egy főre Ju tó  évi átlagkereset 
80 iraki hínár, ami körülbelül 
7000 Ft-nak felel meg. A lakos
ság többsége a mohamedán 
vallás követője, de ezen belül 
is forr a szunniták és a sziiták 
ellentéte. A z aranykupolás me
csetek tövében pedig, és a fé 
nyes kirakatok m ellett felcsze- 
nek a hajléktalan öregek és a 
sápadt, vézna gyerekek. Nem a 
saját hibájukból, hiszen ezek 

I közül többéit megszólítottak: 
'• „Uram, tolmácsolok önnek an- 
\ goiról arabra,, pár filsz az.

egész.” „Uram, kipucolom & 
cipőjét” — mondta angolul az
ötéves kisfiú.

Közel került hozzám az arab 
egység problémája is. A  tizen
öt arab államból 1969 szeptem
berében még csak öt: az Egye
sült Arab Köztársaság, Jordá
nia, Irak, Szíria és Szudán ve
zetői tudtak leülni Kairóban, 
hogy közös egységfrontot dol
gozzanak ki Izraellel szemben. 
Ráadásul október 21-én a sem 
legességre törekvő libanoni 
kormány hadserege megtámad
ta a területén harcoló Palesz
tinái ellenállókat 'és Izraellel 
két tűz közé fogta. Másnap 
Bagdadban részt vettem  egy 
tüntetésen, melyen órákon át 
vonult a tömeg a libanoni 
nagykövetség elé és az arab 
világ áru ásónak bélyegezte ezt 
az akciót. Követelték az arab 
országok összefogását az izrae
li agresszió ellen.

Á téltem  valamit az arab-— 
kurd feszültségből és egy kis 
területen felvillant előttem a 
kibontalcozás útja. Négy segéd
m unkásunk közül három kurd 
volt. A  kurdok nem  akartak 
együtt dolgozni az arabbal Mi 
viszont ragaszkodtunk az arab 
fiúhoz, mert 8 volt a legügye
sebb. Később, m ikor a kurdok  
bér javítást kértek a szállítási 
vállalkozótól és az megtagadta, 
sőt elbocsátotta őket, az arab 
Szüle jm án így kérte urát: 
„Uram vedd vissza őket, vagy 
küldj el engem is.” Többet e 
között a négy ember között 
nem volt kurd—arnb ellentét, 
mert a szeretet áthidalta.

Láttam fejlődő kapcsolatain
k a t  Hazánk most vett részt 
először a Bagdadi Nemzetközi 
Kiállításon és olyan szinten, 
hogy kiállításunk elnyerte „a 
legszebb kiállítás” megtisztelő 
címet. Fejlődnek minden vona
lon kapcsolataink. „Barátok 
vagyunk” — mondták moso
lyogva az arabok. Ennek a ba
rátságnak, az arab v i1 ággal va
ló szolidaritás-vállalásnak, a 
Közel-Kelet békéjének ügyé
ben m int a Béke Világ Tanács 
magyar képviselője érkezett 
meg Bagdadba is D. Káldy 
Zoltán püspökünk.

A  Bagdad Hotel előcsarno
kában találkoztam vele. Késő 
este volt, de m indketten egy 
hosszú ú t utolsó szakaszához 
közeledtünk. Ö uralkodók, nép- 
gyűlések, menekülttáborok la
kói előtt képviselte a békét, én 
m int a magyar pavilon egyik 
dolgozója építettem  azt. Jó 
volt egymásnak beszámolni, 
együtt örülni és már készülőd
ni haza.

Találkoztam arab keresztyé
nekkel is. Elmondták, hogy 
Bagdad 1 millió főnyi lakosá
ból kb. 30 000 a keresztyén. A 
hívők zöme a pincérek, bank
tisztviselők és az Irakban dol
gozó külföldiek közül kerül ki. 
A magyar pavilon pincére is 
orthodox keresztyén volt. Egy 
alkalommal azt kérdezte tőlem: 
„Uram, szokott ön rendszere
sen Bibliát olvasni? — m ert én 
a családommal mindennap ol
vasom." Megöleltem és meg
mondtam, hogy evangélikus

lelkész is vagyok. Pincér bará
tom számolt be arról, hogy a 
különféle keresztyén felekeze
tek között a legerősebb össze
tartó erő az esküvő. Ilyenkor 
lehutlanak a felekezeti válasz
falak, felkeresik egymás tem p
lomát és együtt örülnek az örü- 
lökkel.

Egy német származású evan
gélikus mérnök e lvitt a bagda
di privát, de evangélikus szel
lemű öt tanerős isleolába, be
mutatta Bagdad 25 keresztyén 
temploma közül a legszebbeket 
és meghívott az anglikán tem p
lomban tartandó evangélikus 
istentiszteletre. Sajnos ez az 
istentisztelet elmaradt, m ert a 
libanoni események m iatt a 
lelkész Beyrútból nem jöhetett 
át.

Együtt éltem arabokkal. Nyi
tott vitrineinkóől m m  tűnt el 
egy tű  sem. Segédmunlxísaink 
mielőtt ettek volna, nekem  is 
nyújtották a finom  iraki ke
nyeret, és az egyik munkatár
sam elveszített pénztárcáját 
egy taxisofőr bevitte a Magyar 
Kirendeltségre, m ert nem  ma
radhat nála az, ami nem  az 
övé.

„Alejkum Szalam!” Ezzel 
búcsúztak tőlünk a repülőtérre 
is kíkísérő- arab m unkásaink és 
a búcsúcsóknál ész. evettem, 
hogy Mohamed, a sofőrünk, 
sir.

„Aílejkum Szálam!” „Békes
ség N ektek!” A ttól is aki az én 
Uram. És SUKRÁN, vagyis: 
köszönöm,

Bella Árpád

B u d ap e s te n , 1970. j a n u á r  6 -án , V ízk eresz t Ü nnepén
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MÉRLEG A hatvanas évekből a hetvenesekbe
A z űj esztendő kezdetén érdemes visszatekinteni a mögöt

tünk levő útra, hogy rövid mérleget készíthessünk. A z  1969-es 
esztendővel lezárult történelm ünknek és fejlődésünknek egy- 
egy korszaka.

A  felszabadulás utáni idő első negyedszázadát zártuk le. A z  
eltelt huszonöt esztendő egyháztörténelmünk egyik legizgal
masabb korszaka. A  kezdeti bizonytalankodás és az ellenforra
dalmi megpróbáltatás után ebben a huszonöt évben rakta le 
népünk a szocializmus alapjait, egyházunk pedig ebben az idő
szakban találta meg útját a szocializmusban és építette azt ki 
szilárd elvi alapokon.

1969-el a hatvanas évek is lezárultak, és történelemmé vál
tak. A z ötvenes években nemzetközi téren a hidegháborúval 
kellett megvívni, bent az országban pedig meg kellett küzdeni 
— ugyanúgy, m int egyházunkban is — az új helyzet adta fe l
adatokkal. A  hatvanas években került ki az ember a világ
űrbe, majd eljutott a Holdra is. A  béke erői jelentősen növeked
tek nemzetközi téren. Ennek megfelelően kiszélesü'.tek egyhá
zunk nemzetközi kapcsolatai is. Bent az országban népünk le
rakta a szocializmus alapjait. Egyházunkban pedig teológiai 
felismeréseink közös nevezőjén kialakult az, am it röviden úgy 
szoktunk kifejezni, hogy egyházunk kiépítette útját a szocialista 
társadalom keretei között. A z egyházi haladás élenjáróihoz fe l
zárkóztak azok is, akiknek korábban fenntartásaik voltak.

A z elmúlt év mérlege nemzetközi téren is jelentős. A hoz
zánk legközelebb álló problémát emelem ki, az európai béke 
es biztonság érdekében tett lépéseket. Budapestről indult el a 
felhívás az európai kormányok képviselőinek találkozójára, 
hogy megszilárdítsák Európa népeinek békéjét és biztonságát. 
A z egyházi világszervezetek különböző testületében és bizott
ságában erősítették egyházunk képviselői az európai, biztonsá
gért érzett felelősséget. A z Európai Egyházak Konferenciájának 
és a Keresztyén Békekonferenciának különösen is feladata en
nek az ügynek a támogatása.

Egyházunk külügyi szolgálata az elmúlt év folyamán tovább 
szélesedett. A  régi m unkatársak mellé újak fejlődtek fel, s áll
tak be ebbe a szolgálati területbe. Fáradozásaink tartalma vál
tozatlanul az volt, hogy egyházi nemzetközi fórumokon, gyű
léseken, konferenciákon, tanácskozásokon képviseljük egyhá
zunk teológiai felismeréseit, nyitogassuk a szemeket utunk  
megértésére, szolgáljuk az emberiség és kontinensünk békéjét.

A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsában az el
m últ évben is tovább erősödött akcióegységünk. Ez közös ta
nulmányi munkában, közös egyházi, nem zetközi konferenciák 
rendezésén és sok más téren valósult meg. Jelentős közös lépé
sünk volt a decemberben megtartott templomi perselypénz- 
gyűjtés az amerikai agressziótól Oly sokat szenvedett vietnami 
nép megsegítésére.

Belső egyházi életünk nyugodt mederben folyt. Híveinket 
rendszeresen hívogatta a harangszó az Isten házába, ahol Isten 
igéje köré gyülekezett a hivő sereg. Osztottuk a szentségeket, 
tanítottuk a gyermekeket és az ifjúságot, bibliaórákon, sze- 
retetvendégségeken át építettük a tesvéri közösséget.

A z  egyházi élet szokott életfolytatásán túl mégis milyen jel
legzetessége volt az elmúlt évnek? K ét jelenségre szeretnék 
rámutatni.

A z  egyházi vezetőség és a gyülekezetek kapcsolata tovább 
erősödött. Állandó érintkezésben álltunk a gyülekezetekkel. 
Számtalan igehirdetésen, előadáson, egyházi gyűlésen, presbi
teri összejövetelen keresztül. Tervszerűen törekedtünk arra, 
hogy a helyszínen, az érdekeltekkel együtt oldjuk meg a prob
lémákat. Ennek az egészséges közszellemnek a kialakulását 
jelzik azok az események, amelyek a közakarattal történt vá
lasztások vonalán jelentkeztek. A z  elmúlt évben teljes egy
hangúsággal választották meg a gyülekezeti presbitériumok a 
megüresedett tisztségekre az espereseket, és egyhangúlag vá
lasztották meg a lelkészeket. Mindez a közös tanácskozásnak, a 
problémák előzetes soltoldalú megvitatásának az eredményei.

A  másik jelenség a lelkészi kar szolgálatával kapcsolatos. 
Az a teológia, amelyet egyházunkban kialakítunk, nemcsak 
néhány ember munkájának a gyümölcse, hanem kollektív fá 
radozás eredménye. 1969-ben tovább haladtunk azon az úton, 
hogy egyházi életünk döntő kérdéseit a lelkészi kar egyház- 
megyei tanácskozásain keresztül megválaszoljuk. A kár a teo
lógiai tanulmányok, akár a politikai kérdésekkel foglalkozó 
előadások, hű tükörképei annak, hogy gondolkodik, érez, ter
vez a magyar evangélikus lelkészi kar. A  lelkészi m unkakö
zösségek tudományos műhelyei teológiai felismeréseink to
vább dolgozásának. A z  1969-es tém ák tovább vitték  egyházunk 
teológiai tanítását. Tovább formálódott a jellegzetesen magyar 
evangélikus teológiai mondanivaló a világkeresztyénség teoló
giai gondolkodásának segítésére. N em  elszigetelten élünk, ha
nem bent vagyunk a külföldre is kiható szolgálatban. Figyel
nek arra, hogy m it és hogyan tanítunk, m iként építi egyhá
zunk helyét a szocialista társadalomban.

A z  1969-es esztendő mérlegének összefoglalásául azt eme
lem ki, hogy szolgálatunkat áthatja és átfűti az a szándék, hogy 
egyházunk aktuálisan, maian szólaljon meg sorsdöntő kérdé
sekben. A z erre a munkára való odaszánás — ha kell, m a
gunk elégetése — olyan szép és megbecsült feladat, amely ki
tüntető helyet biztosít a magyar evangélikus teológia számára, 
öröm  részt venni ebben a feladatban, lelkesítő dolog a magunk 
tehetségét, magunk látását, magunk tudását hozzáadni ehhez 
a nagy közös ügyhöz, amelynek célja egyházunk és népünk  
szolgálata, s ezen túlmenően azonban a világkeresztyénség és 
az egész emberiség számára is szolgálat végzése.

V. dr. Ottlvk Ernő
köszöntő szavai az év első munkanapján

MEGKETTŐZŐDÖTT A KIVÉGZÉSEK SZAMA
A  D é l - a f r ik a i  K ö z tá r s a s á g 

b a n  m e g k e t tő z ő d ö t t  r. k iv é g z é 
se k  s z á m a  az  e lm ú l t  k é t  e s z te n 
d ő b e n . je le n t i  e g y  n y u g a t - b e r 
l in i  k u ta tó in té z e t .  A  f a j i  d is z k 
r im in á c ió s  tö r v é n y e k  a l a p j á n  
500 000 em bert  t a r t ó z t a t t a k  !e

c s a k  1 9 6 8 -b an , je le n le g  i s  22 
s z e m é ly  e l le n  i n d í t o t t a k  e l j á 
r á s t ,  k ö z tü k  n é g y  n ő  e l l e n  a  
f a j i  m e g k ü lö n b ö z te té s  tö r v é 
n y e  a l a p já n .  1 9 6 8 -b a n  116 sz e 
m é ly t  v é g e z te k  k i  i ly e n  a la p o n .

Sok évtizedes hagyomány egyházunkban, hogy újév napján, 
s az év első munkanapján köszöntések hangzanak el az egy
ház vezetőinek és munkatársaiknak körében. Ez évben is össze
gyűlt a pesti gyülekezetek presbitereinek népes küldöttsége a 
Déli Egyházkerület püspöki hivatalában, hogy újév napján az 
ünnepi istentiszteletek után köszöntse D. Káldy Zoltán  püspö
köt. Ez évben a köszöntést Farkas János zuglói presbiter mon
dotta, aki az elmúlt év egyházvezetői munkálkodásából mozaik
köveket rakott egymás mellé, s a képen D Káldy Zoltán püs
pök sokágú működése rajzolódott ki. Külön is hangsúlyozta a 
köszöntő azt az egészséges összhangot, amely a gyülekezetek 
között végzett püspöki munkától egészen a Béke Világtanács-ki
küldetésében végzett közel-keleti békeszolgálatig átszövi a püs
pök tevékenységét egyházunk, népünk s az emberiség javára. 
Válaszában a püspök a pesti egyházmegye jelen volt lelkészei, 
felügyelői és presbiterei előtt az évtized-fordulón a lezárt s az 
elkezdett évtized egyházi arculatát jellemezte.

Az újesztendő első munkanapján az Országos Egyházi Iroda 
tanácstermében gyűltek össze újévi köszöntésre az egyház or
szágos munkaágainak vezetői, munkásai s az Országos Egyházi 
Iroda alkalmazottai.

A köszöntésen a püspökök mellett jelen volt dr. Mihály fi 
Ernő, az Országos Egyház felügyelője is.

A köszöntést itt D. dr. O ttlyk Ernő, az Északi Egyházkerü
let püspöke mondotta, amelyre D. K áldy Zoltán  püspök vála
szolt.

Alább közöljük mind D. Káldy Zoltán püspök beszédét, amit 
újév napján.mondott, mind D. dr. Ottlyk Ernő püspök köszön
tését, amit az év első munkanapján mondott

D. Káldy Zoltán püspök 
többek között az alábbiakat 
mondotta:

Tegnap éjfélben lejártak a 
hatvanas évek. Egy évtizedet 
zártunk le, amely 1960-tól
1969-ig terjedt. Mind nemze
ti, mind egyházi szempontból 
rendkívül jelentős és gazdag 
volt ez az évtized. Ha nemze
ti szempontból nézzük, azt 
kell mondanunk, hogy a „szo
cializmus megszilárdulásának 
évtizede” volt. Kormányunk 
és népünk jól átgondoltan, 
tervszerűen és nagy erőfeszí- 
tésS'el építette tovább a szocia
lizmust. Tovább folyt a d e
mokratizálódás is. Egyre töb
ben és egyre nagyobb hozzá
értéssel kapcsolódtak bele né
pünk tagjai' a politikába. El 
lehet mondani, hogy széles bá
zison nyugszik a szocializmus 
hazánkban. Ha valakinek az
1950-es években még eszébe 
jutott, hogy a szocializmus 
nem fog Magyarországon meg
szilárdulni, annak, az 1960-as 
években szélnek kellett eresz
tenie ilyenfajta elképzeléseit. 
Az egyház tagjainak is világo
san kell látniuk, hogy holnap 
is és holnapután is a szocia
lizmusban fognak élni, ezt 
szem előtt tartva kell az egy
háznak szolgálatát elvégeznie, 
és berendezkednie. Aki ma 
másképpen gondolkodik és

cselekszik, az nemcsak népünk 
építő munkáját zavarja, ha
nem nehezíti az egyház szol
gálatát is. Jó, hogy a „kerék
kötők” lassan elfogynak és nő 
azoknak a száma az egyház
ban is, akik segítik egyházunk 
szolgálatának építését a szo
cialista holnapban.

Egyházunk oldaláról nézve 
az elmúlt évtized az „új teo
lógiai felismerések évtizede’’ 
volt. Aki figyelemmel kísérte 
az elmúlt évtizedben a püspö
kök, teológiai tanárok, espere
sek és ‘ lelkészek előadásait, 
cikkeit, megnyilatkozásait, az 
bőven talál öfyáh teológiai 
felismeréseket, amelyeket sem 
az előző évtizedekben, sem év
századokban nem mondtak ki. 
Isten a mi időnkben és a mi 
körülményeink között ajándé
kozott meg ezekkel a teológiai 
felismerésekkel, amelyeken 
keresztül maga Isten vezeti 
egyházunkat a szocializmust 
építő Magyarországon. Ezeket 
a felismeréseket az elmúlt év
tizedben össze is gyűjtöttük és 
a teológiai konferenciákon, va
lamint egyházi sajtónkban 
nyilvánosságra is hoztuk. Sem 
a lelkészeknek, sem a presbi
tereknek, sem a gyülekezeti 
tagoknak nem lehet hát kétsé
ge afelől, hogy hogyan aka
runk egyház lenni a szocializ
musban.

Szcretetiiilézményeink
.4 Győri Szeretetotthon

A  győri evangélikus egyházközségben a szeretetszolgálatnak 
•nagy múltja van. De nemcsak a tradíció, hanem az eleven fele
lősségérzet is erőt ad arra, hogy öregek és betegek gondozását 
ma is vállalják és folytassák. Ahogy a gyülekezet felügyelője 
az Országos Diakóniai Értekezletet üdvözlő beszédében mon
dotta: „A  gyülekezet profiljához szorosan hozzátartozik a sze
retetszolgálat” A  győri szeretetotthonban hatvanöt férőhely 
van és előreláthatóan, a körülmények megfelelő alakulása kö
vetkeztében, a helyek számát szaporítani lehet Milyen jó lenne 
a sok-sok jelentkező öreg testvérünk közül többet felvenni' 
A  nagy és impozáns Rába-parti épületben bőségesen, kényel
mesen lehet elhelyezni a rászorulókat A z  épületek fenntar
tá s a ,  korszerűsítése nagy feladatot és sok gondot jelent az 
egyházközségnek. S z e m m e l l á t h a t ó  a z o n b a n ., h o g y  jó k e d v v e l  
h o rd o z z á k  ezeket.

Az elmúlt évtized az „egye
temes Agenda és egyházi Tör
vénykönyv évtizede” volt. Az 
elmúlt négy évszázadban 
evangélikus egyházunk Ma
gyarországon nem szerkesztett 
meg és nem adott ki olyan 
Ágendát, amely „egyetemes” 
módon, tehát valamennyi gyü
lekezet számára kötelezően 
rendezte volna az istentiszte
letek, a keresztelés. az úrva
csora. az esketés, stb. rendjét 
Rendkívül nagy jelentőségű, 
hogy közös munkával az el
múlt évtizedben ez megtör
tént. Nem tudom, van-e még 
egyház valahol a világon, 
amelyben egy Agenda úgy ké
szült, hogy minden lelkészt, 
segédlelkészt és sok presbitert 
megkérdeztek volna annak el
készítésénél. Ehhez hozzátar
tozik az is, hogy gyülekeze
teink örülnek ennek az Ágen- 
dának.

Az elmúlt évtized gyümölcse 
Törvénykönyvünk is, tehát 
nemcsak tartalmilag rendez
tük egyházunk szolgálatát, ha
nem kereteiben is. Nem tu
dom, van-e még egyház szo
cialista területen, amelynek 
új törvénykönyve volna. Ne
künk van. Gondoskodni fo
gunk róla, hogy a törvény- 
könyvben lefektetett szempon
tok és rendelkezések minden 
gyülekezetben maradéktalanul 
érvényesüljenek.

Az elmúlt évtized egyhá
zunkban a „szórványlelkészek 
évtizede” volt. Nem hiszem, 
hogy lett volna olyan évtized, 
amelyben olyan tervszerű és 
olyan méretű gondoskodás tör
tént volna a szórványgyüleke
zetekben szolgáló lelkészeink
ről, mint éppen az elmúlt év
tizedben. Azért létesítettük a 
Központi Alapot, hogy a szór
ványlelkészek fizetését kiegé
szítsük megfelelő szintre. Jó
részt megoldottuk közlekedési 
problémáikat azzal, hogy a 
Lutheránus Világszövetség se
gítségével 30 gépkocsit bocsá
tottunk rendelkezésükre azok
nak, akik a legnehezebb tere
pen szolgálnak. A szórványof- 
fertórium is a kis gyülekeze
teket segíti. Igen sok szór
ványlelkészünk az elmúlt év
tizedben külföldön nyaralha
tott. A személyi nyugdíjjáru
lékukat is csökkentettük.

Az elmúlt évtized a „külföl
di kapcsolatok gazdag kiépí
tésének évtizede” Volt. A kü
lönböző egyházi világszerve
zetekkel és nemzeti egyházaik
kal kiépítettük kapcsolatain
kat, igyekeztünk tőlük tanul
ni is, de ezzel egyidőben a ma
gunk felismeréseit velük kö
zölni és megosztani. Csak az 
elmúlt esztendőben hivatalos 
szinten 40 külföldi úton vet
tünk részt. «

Az elmúlt évtized a „stipen
dium aink évtizede” volt. Szin
te két évtizedes szünet után 
újra lehetőségünk nyílott ar
ra, hogy fiatal lelkészeket 
küldjünk teológiai továbbkép
zésre és idegen nyelvek meg
tanulására külföldi egyete

mekre é s , intézményekbe. Szép 
számmal vannak ma már.fia- 
tal lelkészeink, akik megta
nulták a különböző idegén 
nyelveket és a helyszínen ta
nulmányozhatták a különböző 
egyházak teológiáját.

Az elmúlt évtized az „egyhá
zi épületek megújításának év
tizede” volt. Alig van gyüle
kezet, amely ne renovál tatta 
volna templomát és parókiá
ját. Ehhez jelentős hozzájáru
lást adott a Lutheránus Vi
lágszövetség, de maguk a gyü
lekezetek is nagy áldozatokat 
hoztak.

Folytathatnám a sört a Lel
készi Munkaközösségekben, az 
Országos Könyv tárban és'L e
véltárban végzett munkával, 
új nyugdíjrendszerünk beve
zetésével, a diakóniai munkánk 
átszervezésével stb. .

És most elkezdjük azt az év
tizedet, amelyet később úgy 
fognak nevezni, hogy a „70-es” 
évek. Nem akarok jóslásokba 
bocsátkozni és a próféták kön
tösét sem kívánóm magamra 
ölteni, csak egyszerűen elmon
dom, hogy én hogyan nézek 
előre az előttünk álló évtized
re.

Meggyőződésem szerint eb
ben az évtizedben sem lesz vi
lágháború. Azt is tudom, hogy 
mindig lesznek ebben az évti
zedben is olyan klikkek a vi
lágban, amelyek háborúra 
spekulálnak és megpróbálják 
a gyújtogatást. De erősebb 
lesz az emberiségnek az a ré
sze, amely nem akar háborút 
és meg is tudja akadályozni a, 
háborút

Hazai vonatkozásban az 
előttünk álló évtized a szocia
lizmus továbbépítésének anya
gi és erkölcsi síkon való meg
erősödésének évtizede lesz. 
Ezért természetesen nagyon 
sokat kell dolgoznunk. Egyhá
zunknak is még az eddiginél 
is jobban bele kell adnia er
kölcsi erejét ebbe az építésbe.

Egyházunk életében ez az 
évtized a „hit és szeretet to
vábbi megméretésének évtize
de” lesz. A tradíciók megtar
tó ereje ebben az évtizedben 
tovább fog gyengülni és csak 
azok fognak a gyülekezetek
ben élni és szolgálni, akiknek 
élő hite van Jézus Krisztusban 
és akik hisznek az evangé
liumban. Több, forróbb és te
herbíróbb szeretetre lesz szük
ségük a gyülekezeteknek.

Az előttünk állő évtized a  
„nagyobb áldozatkészség évti
zede” lesz és kell, hogy legyen. 
A gyülekezet tagjainak fo
kozniuk kell anyagi hozzájá
rulásukat a gyülekezetek és 
egyházi intézményeink fenn
tartására. Azok, akik az egy
házban akarnak élni és annak 
szolgálatát igénybe kívánják 
venni, kell, hogy az eddiginél 
nagyobb mértékben segítsék 
anyagilag is az egyházat.

Kívánok a gyülekezeteknek, 
lelkészeknek, felügyelőknek 
és presbitereknek szép új esz
tendőt.

A STRASSBURGI ÖKUMENIKUS INTÉZET 
ÉLETÉBŐL

A  L u th e r á n u s  V ilá g s z ö v e ts é g  
V é g r e h a j tó  B iz o t ts á g a  D. H er
m ann D ietzfelb inger  m ü n c h e n i  
e v a n g é l ik u s  p ü s p ö k ö t  v á la s z 
t o t t a  m e g  to v á b b i  h a t  e s z te n 
d ő r e  a  S t r a s s b u r g i  ö k u m e n i 
k u s  I n té z e t  e ln ö k é v é .

A z  I n té z e t  a  L u th e r á n u s  V i
lá g s z ö v e ts é g  N e g y e d ik  N a g y 
g y ű lé s é n e k  1 9 6 3 -b an  H e ls in k i 
b e n  h o z o t t  h a tá r o z a t a  a l a p j á n  
lé te s ü l t  S t r a s s b u r g b a n .  A la p 
v e tő  e lv i  m u n k á j á t  e ls ő s o rb a n  
a r r a  v a ló  t e k in t e t t e l  k e l l  v é 
g e z n ie , h o g y  a z  e v a n g é l ik u s  
p á r b e s z é d e t  l e h e tő v é  te g y e  a

ró m a i  k a to l ik u s  e g y h á z z a l .  
M o s t a z z a l  e g é s z í te t té k  k i  m e g 
b íz a tá s á t ,  h o g y  k u t a t ó  m u n k á 
j á b a  m á s v a l la s ú  t a n á c s a d ó k a t  
is  v o n jo n  b e . A z  I n t é z e t  v e z e tő  
p ro fe s s z o ra , dr. V a jta  V ilm os  
h e ly z e t je le n té s é b e n  k ie m e lte ,  
h o g y  a  L u th e r á n u s  V ilá g s z ö 
v e ts é g  ö k u m e n ik u s  p á r b e s z é 
d e i  p o z i t ív a n  a l a k u ln a k  é s  m a  
m á r  o ly a n  t e r ü le te k e n  is  le 
h e ts é g e s  a  m u n k a ,  a m e ly e k  e d 
d ig  n e h e z e n  v o l t a k  m e g k ö z e 
l í th e tő k  a z  e v a n g é l ik u s o k  s z á 
m á r a  T e rv e z n e k  a  jö v ő b e n  
s p a n y o l  é s  o la s z  n y e lv ű  k ia d .-  
v á n y o k a t  is



Isten színe előtt
4 Múz 14, 10/b—23

A régieknek sokkal természetesebb volt e felismerés: egész 
életünkkel Isten színe előtt állunk. Nem csupán akkor, amikor 
mi keressük a vele való találkozást templomban, imádságban,
— hanem mindenestül, köznapjaink cs ünnepeink, bánatunk 
és örömünk, vereségeink és győzelmeink során. A régieket 
azonban ez a tudat nem aieadályozta meg abban, hogy — ép
pen úgy, mint a mai kétkedő emberek — elfelejtsék Isten 
minden segítségét és útmutatását és bizalmatlanul szembefor
duljanak világosan kinyilvánított akaratával. Bizony „semmi 
új nincs a nap alatt”, a kishitűség terén sem! Ezért lehet ta
nulságos számunkra, ha a régi-régi történetet ismét kézbe 
veSöZiik s figyeljük szereplőinek viselkedését, indulatait, de 
figyeljük Isten válaszát is. — A pusztai vándorlás egyik leg
drámaibb momentumát írja le a bibliai író igénkben. A ván
dorlástól elfáradt nép már közel van a célhoz: Kánaán földje 
előtt állnak. Az előőrsként küldött kémek azonban riasztó hí
reket hoznak az ott lakók testi erejéről. S e hírek hallatán 
egyetlen óra alatt semmibe vesznek a nép számára Isten év
százados ígéretei, a szabadulás és vándorlás eddigi biztató bi
zonyságai: igen, ilyen ingatag az ember. Mi sem vagyunk kü
lönbek .. .

1. BIZALMATLANSÁG. — Van ennek a szónak a mi időnk
ben pozitív csengése is: nem kell mindig mindent úgy csinálni, 
ahogy az előttünk járók csinálták! Korunk szociális eredmé
nyei, humánus felelősségérzetének nagyfokú növekedése abból 
született, hogy emberek és népek elveszítették „bizalmukat” a 
formákra vigyázó, de a tartalomra már kevésbé adó elvekben 
s társadalmi gyakorlatban. Ezt a belső feszültséget a keresz
tyén ember is jól ismeri, isten szava, saját keresztyén 
lelkiismerete és a szeretet sokszínű követelménye hozzák 
mozgásba s élesztgetik felelősségérzetét szüntelen. De a bizal
matlanság sokszor másra is kiterjed s Isten jó akaratától is el
fordít. Ne csupán a csöklcenő templomlátogatásra, az egyház
hoz tartozás meglazulásaira gondoljunk itt. Legalább ilyen 
mértékben jelentkezik a bizalmatlanság az emberi élet alap
vető formáiban — házasság, család, boldogság, munkaerkölcs, 
közös felelősség különböző közösségekben, életcél látása stb.
— is. Az ezek iránti „bizalmatlanság” okoz ezek értékeiben 
sokféle keserűséget, elértéktelenedést. A megújuló bizalom Is
ten értünk adott parancsaiban és szeretetében, jóakaratú em
berekben és önmagunk „jóra teremtettségében" nagyon sokat 
segíthetne nekünk!

2. KÖZBENJÁRÁS. — Mózes közbenjáró imádsága az em
berszeretetnek alig felülmúlható példája. (13—19 versek). Ér
vei széles skáláinak és e mondatban érik el a csúcspontot: 
„kérlek, kegyelmezz meg e nép hamisságának a te irgalmassá
god nagy volta szerint!" Jó, hogy ilyen emberek azóta is van
nak. Akik nem nyugszanak bele a bizalmatlanság káros követ
kezményeibe, felelőtlenségbe, igazságtalanságba, békétlenség
be. Mózes hatalmas alakja példázza, hogy az imádság nagysze
rű lehetőségén túl hogyan állott minden bölcsességével, embe
ri nagyságával ingatag, hűtlen népe mellett s hogyan tudta 
újra meg újra Isten felé fordítani őket. A ml világunkban is 
létkérdéssé vált, hogy vannak-e bízó emberek, akik gátakat 
tudnak vetni minden embertelenségnek, akik fel tudják élesz
teni újra a hitet és felelősséget az emberi élet Istentől kapott 
rendeltetésében s céljában. Hála Istennek, hogy vannak ilyen 
emberek. Ki imádsággal, ki józan bölcsességgel, ki emberi erő
feszítésekkel, — különböző módon, de egy célt szolgálva.

3. KEGYELMES ÍTÉLET. — Isten válaszában elhangzik a
híressé vált ítélet: a bizalmatlan lázadók két kivétellel meg
halnak a pusztában s csak utódaik látják meg s veszik birto
kukba az ígéret Földjét. Kegyelmes ítélet ez, noha sokan nem 
annak tartják. Gyakorta tapasztaljuk, hogy halálesetek kap
csán emberek elveszítik hitüket Istenben s a keserű „miértek
re” adott evangéliumi vigasztalást már meg sem hallják. Pe
dig a legnagyobb kegyelem éppen az, hogy Isten Jézusban 
megmutatott kegyelmét nem vonja vissza soha! Emberektől el 
kell búcsúznunk — s tőlünk is elbúcsúznak majd, de az ö  
szava, az Élet ígérete kősziklaként megáll. Az ebben való bi
zalom tehet erőssé és céltudatossá az életben és reménykedővé 
a földi út végén is. Szirmai Zoltán

Az Északi Evangélikus Egyházkerület felhívása
Az Egyházikerület Elnöksége felhívja a lelkészek és segéd

lelkészek figyelmét a megüresedett kertai (Veszprém m.) lelké
sz: állásra. A javadalom az országos átlagnak megfelel. Az é r
deklődők leveliben jelentkezzenek az Északi Egyházkerület 
püspökénél, Budapest, VIII., Üllői út 24. A jelentkezési határ
idő: 1970. február 1.

190 éve jelent meg az első magyar nyelvű újság
190 esztendő távlatának ho

mályába vesző út kezd elánéi 
nem látunk mást, csupán 
egyetlen árva em bert aki a  
lelkében lángra kapott szikra 
világánál megindul a  körülöt
te terpeszkedő, töretlen, ködös 
pusztaságon. És megy magá
nyosan, szegényen. Viszi ifjú
ságát, lelkesedését, eszményeit, 
abban a  tudatban, álm ait egy
szer megközelíteni sikerül.

Ez az ember, Ráth Mátyás, 
az első magyar hírlapszerkesz- 
tő. 1749. április 13-án indult 
Győrből élete útjára. Ráth J á 
nos mászárpsmestsmak és 
Raits Zsuzsannának volt első 
gyermeke.

Középiskoláit Modorban, 
Pozsonyban és Sopronban vé
gezte. Tanulm ányainak befe
jeztével sokat utazott és tüze
tesen tanulmányozta a magyar 
nép nyelvét és életviszonyait.

Magyarországon te tt körútja 
után Németországba ment, 
ahol közel öt esztendőt töltött. 
Leghuzamosabban Göttingá- 
ban tartózkodott, ahol a teo
lógia mellett, különösen a régi 
klasszikus irodalm at tanulm á
nyozta.

1779. év elején tá rt vissza, s

Pozsonyban telepedett le. 
Mélységes megdöbbenéssel ta 
pasztalta itthon, hogy a m a
gyar nyelv mennyire parlagon 
hever, s hogy az újságokat Is 
idegen nyelven írják, és ter
jesztik szerte a  hazában.

Akkor fogant meg lelkében 
az áldott terv: egy magyar 
nyelvű hírlap kiadásának te r
ve, mellyel — úgy hitte — hogy 
a ' m agyar nemzet szunnyadó 
lelkét felrázhatja m ajd és fo
gékonnyá teheti nyelvének m ű
velésére.

1779-ben (november 17-én)
ad ta ki az előfizetési felhívást, 
két nappal később ad ta meg 
M ária Terézia a  kiváltságleve
let a  magyar lapra. Az enge
délyt Patzkó Ferenc Ágoston, 
cseh származású nyomdász 
kérte, aki régebben Pesten 
dolgozott a  Lan derer- nyomd á- 
ban.

A lap évi előfizetési díja hat 
forint volt, hetenként kétszer, 
szerdán és szombaton jelent 
meg. Kezdetben 320 előfizetője 
volt, majd később azok száma 
500-ra emelkedett. A lapokból 
három példány Madridba, öt 
Franciaországiba, több Hollan
diába já r t

HATÁRIDŐNAPLÓ
Az új évre határidőnaplót vettem.
Pompás lesz ezí — mondtam is elégedetten.
Ebbe most m ár minden m unkát beírhatok,
— csak bírjam  erővel a  napi iramot.

Csakhamar rájöttem : sok m inden kim aradt, 
m it meg kell tennem az esti órák alatt.
„Amit ma megtehetsz, ne halászd holnapra’’: 
időmből kitelik, meglesz m ajd éjszaka!

Másnap nagyobb határidőnaplót vettem.
Az esti órák is megvoltak mind ebben.
Beírtam a  napi és esti programot, 
és most m ár egészen beteltek a  lapok.

De láttam : m inden nap több m unkát követel, 
családtól, tőlem is sóik időt rabol el.
Estéim egészen be vannak táblázva, 
s  alig ju t időm az üdítő alvásra.

Később m ár nem is volt semmi pihenésem.*
Még több lett a munkám, s egyre több tisztségem. 
Nehezen győztem m ár az erős iramot,
— így teltek a  napok, hetek és hónapok.

De számításomból valam it kihagytam, 
am i nem  szerepelt újévi naplómban.
Egy napon váratlan  szólt hozzám az Isten :
„Készülj el, nincs tovább maradásod itten, 
naplómban ma i tt  a  te  neved szerepel, 
te  bolond, még ma éjjel te  következel!”

Szerdahelyi Pál

I M Á D K O Z Z U N K
Istenünk, sokféle hűtlenségünk s bizalm atlanságunk terhét

visszük eléd ezen a vasárnapon. Szereteted ezernyi bizonysága 
ellenére is sok volt bennünk a félelem, erőtlenség, közönyös
ség. Kérünk, bocsáss meg nekünk és szavaddal ismét emelj 
fel s küldj ú j feladatok elvégzésére bennünket. Hiszen olyan 
sokan várják e világban a biztató szót és a jót cselekvő ke
zet! Oly sokan az igazságot és békességet munkáló embereket! 
Egyházadnak s benne minden egyes tagnak a felelősségét 
éleszd fel, hogy teljesítsük azt. am ire küldettünk. Erősíts meg 
minden emberi jószándékot és erőfeszítést ebben a világban 
a jobb és szebb em beri életért. Magasztalunk Téged azért a 
derűért és bizalomért, amellyel ez esztendőben is elindulha
tunk. Jézus Krisztusért m aradj velünk az év m inden napján! 
Ámen.

Ráth Mátyás újságját a  kor 
viszonyai között „hihetetlenül” 
sok felé küldte szét, az ország
ban 103 helységbe.

Magyarországon abban az 
időben magyar nyelven csak 
ez az egy hírlap jelent meg, 
így feladata volt az irodalmi 
és tudományos mozgalmakról 
is h írt adni. Ráth újságjának 
nevelő hatást tulajdonított, 
kérte a  tanárokat, hogy olvas
tassák a  diákokkal. Közönsé-

MMo{ Aáftony Htnink cltS aifglafc 
Stoabuoui telt.
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get szervezett, hozzászoktatta 
a  korszerű kérdéseken, való 
gondolkodáshoz, mégpedig m a
gyarul. Ez akkor nem  volt 
könnyű, m ert még egységes 
irodalmi nyelv nem alakult ki.

A MAGYAR HÍRADÓ ki
lenc évig állt fenn. Ráth csak 
három évig volt szerkesztője. 
1783-ban az ú jra  feléledt győri 
evangélikus gyülekezet hívta 
meg lelkipásztornak.

A meghívást el is fogadta, s 
m ásnak ad ta  át a  szerkesztői 
tollat.

1783. m ájus 4-én hirdette 
Ráth Győrött először az igét, 
a  mai Kossuth Lajos utca 29. 
számú ház udvarán épített 
ideiglenes fatemplomban. A 
mai 185 éves. torony nélküli 
győri evangélikus templomban 
is Ráth tarto tta  az első magyar

nyelvű istentiszteletet, 178$. 
november 25-én,

Ráth Mátyás, aki a magyar 
betű ólomkatonáinak seregét 
először állította ennek a  fel
adatnak szolgálatába, örökre 
beírta nevét a  magyar kultúra 
történetébe.

Ráth Mátyás 1810. február 
5-én halt meg Győrött. Híved 
kérésére haláláig lelkészi szol
gálatot végzett.

Kazinczy Ráth halálának hí
ré t sajnálva hallotta:

„Áldott legyen emlékezete a. 
jó hazafinak és világosság fiá
nak!” írásában így jellemzi: 
„Pázmány és Szenczy Molnár 
A lbert kora óta — úgy mond 
— egy hazafi sem tett többet 
a  magyar nyelv és kultúra 
gyarapítására, m int Ráth a 
MAGYAR HÍRMONDÓ által.”

De, hadd szóljak még a  Ma
gyar Nemzeti Múzeumban őr
zött kis imakönyvről is, am e
lyet Ráth 1788-ban adott ki 
G yőrben: „Keresztyén Fehjér 
Népnek való Imádságos 
Könyv” címen.

„Eiöl-járó Beszédében” eze
ket írja : „Eleinte m ikor ezen 
munkához fogák, nem  volt 
szándékom, hogy a Gyerme
keknek különös Imádságokat 
írnék. Azonban m indjárt 
eszembe ötlött, ezeknek szük
séges volta. Eggy az: hogy 
Nemzetünk mind ekkoráig 
effélék nélkül szűkölködött. 
Más az: hogy, ha az ilyen sza
bott Imádságoknak valamire 
nézve valami hasznokat remé- 
nyelhetni, valóban a  Gyerme
kekre nézve különösen fogana
tosoknak kell azoknak len- 
niek.”

Különös meghatottsággal és 
érzéssel olvastam a  181 év táv
latából a nekem  izenő: „Befe
jező sorokat” — A ki ezt olva
sod, légy jó egészséggel s re
ménységgel!

Valóban, így csak egy neme
sen gondolkodó, melegen érző, 
lelket szerető em ber tud izen- 
ni.

A magyar újságírás úttörő
jének tiszteletére az Evangé
likus Ifjúsági Egyesület 1937- 
ben Győrben emlékművet állí
tott. O tt áll ez az emlékmű 
Ráth egykori lakásával szem
ben, a  Budapest—Bácsi út mel
lett elterülő téran, mely azóta 
szintén Ráth Mátyás nevét vi
seli. UgTÓczky Mihály

CSALÁDI HÍREK
— HALÁLOZÁS. Kemény 

Péter gyémántdiplomás peda
gógus, az egykori nyíregyházi 
evangélikus iskolák évtizede
ken á t volt igazgató-tanítója 
életének 82. évében Nyíregyhá
zán elhunyt. Az elhunyt lapunk 
hűséges olvasója volt.

— Orem Aranka, aki évtize
deken á t vezette a gyermek- 
bibliakört Szirákon, elhunyt. 
Sok írásm agyarázatot ta rto tt a 
filiákban és szórványokban. 
Sok elhagyott, öreg és beteg 
hittestvérét ápolta és gondoz
ta. A 130. zsoltárt mindennap 
elolvasta. Ravatala m ellett is 
ez az ige szólalt meg. Nagy

részvét m ellett tem ették el 
Szirákon.

— Czibur Sándor aranyok
leveles mérnök, ny. műszaki 
főelőadó, egykori gyülekezeti 
felügyelő, 81 éves korában 
hosszas betegség után Sopron
ban csendesen elhunyt. — „Az 
Űr az én osztályos részem és 
poharam. Te támogatod az én 
sorsomat”.

— özv. Kalmár Pálné, sz. 
Zalai Jú lia  Kalm ár Pál egy
kori kardoskúti lelkész özve
gye, ny. állami óvónő, 94 éves 
korában december 20-án el
hunyt.

f iz  u t a k  v é g e ié in e kAz ablak havas képet rámázott be. Odalép* 
tem, hogy nagyobbat lássak a fehér világból. 
A sarokban a kályha morogva öntötte a me
leget. Olyan bélcés volt a melegről nézni a fa
gyos világot. Alig volt valami mozgás. Ilyen 
hidegben még a szél is elül. Távolról szán 
csengője csilingelt, mintha j éggyöngyöket 
szórtak volna fémtálcára. Az ablak előtt őszi
barackfa ápolatlanul bokrosodott. Tőle jobbra- 
balra ribizlibokrok guggoltak. A vastag dértől 
olyanok voltak, mint a cukorba mártott bok
réta. Az íróasztalon könyvem kitárva várt, de 
a téli világ annyira rabul ejtett, hogy nem 
tudtam elszakadni az ablaktól.

— A hatvanadik tél! — sóhajtottam.
Villanó képként tűntek fel a régi telek.
Pacallá ázott cipővel bandukoltam haza

nagy hancúrozó szár.kázásból. Az orromat vö
rösre csípte a hideg és úgy éreztem, hogy a 
kályha nem tud felmelegíteni, pedig amíg húz
tam felfelé a szánkót és siklottam le, nem 
éreztem a hideget. Aztán a folyó holt ágín 
korcsolyával vad iramú száguldások emléke 
tűnt elő. Utána tüzelő arccal faltam a vacso
rát. Micsoda karácsonyi vakációk voltak azok! 
Gondtalanok, vígak, csak a hámori vége fel- 
hőzte be néha a-rohanó perceket. Amikor a 
magam lábára álltam, a tél hozta a tüzelő, 
ruha és lábbeli gondokat. A nyár is a télre 
való készülés gondjának idejévé szegényedett.

— Mi is hát az élet? Ilyen semmiség? 
A nyár melegében is a tél hidege lehel gondot!

A nap kibújt a vékony felhő mögül és szi- 
porkázva ragyogta be a fehérbe dermedt vi
lágot. Nem tudtam elválni ettől a hideg ragyo
gástól. Azt sem tudtam mondani, szép, mert 
a kínzó hideggel nem tudtam megbarátkozni.

Új képek tűntek elő. Végtelen sorokban ka
tonák meneteltek. A szembeszél süvöltve vág
ta arcokba a havat. A hidegtől. f&radtság>ól 
kimerült, borostás arcok lilásszürttének lát

szottak. A bakancsban érzéketlenné dermedt 
lábbal óvatosan léptek, tapogatva, hogy nin- 
csen-e a hó alatt akna?

Mcgrezdült a barackfa ága. A vastag zúz
mara lehullt róla és a nagy fehérségben derűs 
foltként zöldessárga tollú madár ült az ágra. 
Olyan közel volt az ablakhoz, hogy láttam 
fekete pontszemét és amint lassan ráhúzódott 
pillája, mintha aludni vágyna pihentető, mély 
alvással. Lassan előrehajlott feje, de felkapta 
és riadtan körülnézett, majd csüggedt fáradt
sággal ismét becsukta a szemét. A végtelen 
fehérségből élesen metsződött ki a más színű 
madár alakja. Tolla borzolt volt, mint a tépett 
ruhájú vándoré. Tátintott egyet, mintha ásí
tana, de ez olyan volt, mint amikor a kimerült 
ember már húzza magára a takarót. Megpró
bálta felemelni az egyik lábát, hogy tollai közé 
húzza. Fázott, kis teste megremegett és egy 
lábbal nem bírta tartani testét. Pontszeméről 
felszaladt ismét a pilla és álmosan körülhor
dozta tekintetét. Valamit keresett, de csak 
vakító fehérség sziporkázott körülötte. Fel
borzolta tollát, ősszehúzódott és leült. Ügy 
mozgott, mint egy fáradt öreg, kit már semmi 
nem érdekel, csak aludni szeretne, mély, 
álomtalan alvással. Aludni mélyen, hadd éljen 
körülötte minden, csak őt hagyják aludni az 
élők és tűnjön el szín és fény, hideg és meleg, 
ne legyen sem mozgás, sem moccanás. Tűnjön 
el veszély és gond, csak mély csend és sötétség 
takarjon be mindent. Aztán a madár ismét 
tátintott egyet, hogy húsrózsaszín torkába lát
tam. Teste megbillent. Ki sem nyitotta szár
nyát, csak lefordult az ágról és mereven 
a hóra vottyant. Még tátintott kettőt-hármat, 
de mindig kisebbet, majd mozdulatlanul a ha

von maradt, önkéntelenül is egy szó tódult
ajkamra:

— Vége! . . .
A nap ragyogott tovább és szikrázott a ha

von. Szánkó csilingelt messziről, majd amikor 
a puha csend ismét betakart mindent, - kímé
letlen élesén megkondult a harang. Delet ha
rangoznak? Az órámra néztem.

— Nem lehet, most van fél 10.
Kopogtak az ajtón félénk illemtudással.

Hajlott derékkal Eszter néni lépett be. Szürke 
naqykendőjéböl kitekintő arca sok ránca 
örökké könnyező szemet vesz körül. Valami
kor kék lehetett, ma kifejezéstelenné színtele
neden, mintha már minden láthatót látott 
volna. Kibontotta megát nagykendőjéből és 
szipogó orral szólalt meg.

— Jó napot kívánok, aranyos Tisztelendő 
Uram! Engedelmet kérek a zavarásért.

Sem engedelmemet, sem köszönésemet nem 
várta meg, csak folytatta egyvégtében mon
danivalóját.

"— Jaj nekem! Mi lesz énvelem? Tisztelendő 
Úr, meghalt az uram! Azt harangozza már az 
öreg Kelemen. Ügy fagyott meg a kertünk vé
gében. Reggel találtak rá az emberek, kik az 
erdőre mentek fát vágni. A kis kutyánk, 
a Piszi, tudja, az a kis kócos fekete, rajta fe
küdt, aztán amikor az emberek arra mentek, 
tutult meg ugatott. Mert az a kis állat nagyon 
szerezte az uramat, ha jött haza, mindig elé 
szaladt a kert végéig. Az este is a hegyről jött 
haza, de ne tessék gondolni, vem volt kapatos, 
mert hiszen tudja, lelkem, Tisztelendő Űr, 
nem ivott az soha annyit, hanem csak úgy 
képesint. Jaj nekem, ezt a szégyent, hogy 
a népek azt hiszik most, hogy részeg volt sze
gény apjukom, azért fagyott meg. Tegnap

ebéd után ment ki szegény, nyugosztalja Isten. 
A tarisznyát a vállára dobta és csak ennyit 
mondott: Hallod-e hej, körülnézek egyet a 
pincénél.

Tarka zsebkendőjével megtörölte elcseppenö 
orrát, aztán a szemére szorította.

— Nem tűnt fel magának Eszter néni — 
szólaltam meg —, hogy este nem tért haza 
szegény Péter bácsi?

— Nem lelkem, Tisztelendő Uram, mert 
többször megesett, hogy künn aludt a hegyen, 
mert tetszik tudni, van ott olyan kis hajlék, 
mit jól be lehet fűteni ilyenkor is. Szegény 
apjukom, még maga rakta oda a kis tűzhelyet, 
mert tudja, ahhoz is értett szegény. A sze
gény embernek mindenhez érteni kell. ha bol
dogulni akar. Jaj Istenem, de magamra is ma
radtam!

— Hát a gyerekei, Eszter néni? — kérdez
tem megnyugtatóan.

— Aranyos Tisztelendő Uram, szanaszét 
vannak a világban, nősek, meg férjhez men
tek. Mindegyiknek megvan a maga gondjá
ba ja. Nem jön haza egyik sem. Én meg nem 
megyek el innen, mert az öreg fát már nem 
lehet átültetni. Jaj, jaj nekem, Istenem, de 
magamra is maradtam, mint az árva madár, 
kinek párját a macska kapta el. Arra kérem, 
lelkem, Tisztelendő Ur, búcsúztassa el szépen 
szegény öregemet. Hát csak engedelmet kérek 
az alkalmatlankodásért. Istennek ajánlom!

Az öregasszony szorosabbra húzta magán 
a keszkenőt és kibotorkált az irodából. Fáradt 
léptei csosszanósan vitték végig a folyosón, 
vissza a fehérre dermedt világba.

Kitekintettem az ablakon, a madár ott fe
küdt a havon, összetett szárnnyal, mereven. 
Már nem tátintott többet.

Utolsót kondult a harang, gyorsan halkult 
a bugása, mint ahogyan a hidegben hirtelen 
oszlik szét a kémény füstje. Mátis Istváa



M a i Gáspár irodalmi szolgálata
Ä 16. század irodalmunk 

felvirágzásának, a magyar 
nyelvű irodalom születésének 
a korszaka. A reformáció az 
egyház és a társadalom meg
újítása mellett a nemzeti nyel
vű irodalomért is harcolt. 
„ . .  .Az anyák ajkáról, ottho
nukban, a gyermekektől az 
utcákon kell ellesni a szót, 
meg kell figyelni az egyszerű 
emberek beszédét a piacon: 
így kell írni.”

Haltai Gáspár szász plébá
nos is a reformáció mellé állt, 
és magyarul kezdett tanulni. 
Jellemző, hogy a németek ál
tal kezdeményezett reformáció 
német nyelven hirdetett ta
nait Haltai Gáspár úgy értel
mezte, hogy deresedő fejjel 
magyarul tanult! Ezért is jel
képes jelentőségű számunkra 
Holtai Gáspár életműve: ezért 
is forradalmi jelentőségű a 
magyar irodalom történetében 
a reformáció! Legkiválóbb 
írástudóinkat a latin nyelvű 
irodalom magaszabta korlá
tain ez a mozgalom lendítette 
tűi és hozta őket igazán közel 
a néphez.

*

Heitat Gáspár Erdély szá
szok által lakott területén, 
Nagydisznódon (Heltau, — 
humanista szokás szerint in
nen felvett vezetékneve is: 
Haltai) született a 16. század 
elején. Születésének időpont
ját nem ismerjük. A bácsi 
egyetemen tanult (1505) majd 
Kisdisznód plébánosa lett.

1543-ban Wittenbergba uta
zott. Hazatérése után a ko
lozsvári szász protestáns gyü
lekezett lelkipásztora lett. 
Gyülekezete iránti hűsége Ko
lozsvárhoz kötötte élete vé
géig (1574). Nagyon szerette 
Kolozsvárt. Krónikájában 
megjegyezte: „ ...e b b e n  a
vármegyében vagyon az jeles, 
híres és neves város, Kolozs
vár, mely énnekem, Haltai 
Gáspárnak másik hazám. . . ” 
Így érthető, hogy nem fogadta 
el a szintén tekintélyes bras
sói, kassai és besztercei gyüle
kezetek meghívását.

Az 1550-es években átvette 
a városi nyomda vezetését. 
Hofgreff Györggyel közösen 
nyomtatta ki műveit. Kitűnő 
üzleti érzékkel fellendítette a 
nyomdát, amelyet halála után 
özvegye vezetett tovább. Heltai 
20 év alatt 45 művet — ebből 
22 magyar nyelvű könyvet — 
adott ki.

Heltai lutheránusból kálvi
nistává, majd unitáriussá le tt  
Mindez írásaiban is tükröző
dik. Minél radikálisabb teoló
giát vallott annál radikálisab
ban bírálta a feudális társa
dalmat.

*

Vallásos tárgyú könyvei: 
kátéi (1550, 1553), Vigasztaló 
Könyvecskét fordított magyar
ra (1553). Legjelentősebb, e 
csoportba tartozó munkája 
majdnem teljes bibliafordítása 
(1551—1565), amelyet munka
társai közreműködésével készí
tett. A „Háló” c. munkája

(1570) vádirat a római katoli
cizmus és az inkvizíció lelki- 
fiziikai terrorja ellen.

Nem egyházi tárgyú művei
ben a mértékletes, tevékeny, 
hasznos, a mások munkáját 
megbecsülő, és azt segítő, 
előbbrevivő életfolytatást áb
rázolja, és az ilyen életmód 
hasznáról ad tanítást. „A ré
szegségnek és a dobzódásnak 
veszedelmes voltáról való dia
lógus” (1552) c. munkájában az 
esztelen pazarlás, költekezés 
ellen foglal állást.

Élete utolsó éveiben állította 
Össze Magyar Krónikáját, ame
lyet özvegye jelentetett meg 
(1575). Ebben a rendszerező 
munkájában számtalan, akkor 
ismert, vagy feledésbe merült 
adatot, eseményt, epizódot örö
kített meg, közöttük több 
olyant, amely a nép ajkán élt.

Legértékesebb irodalmi al
kotása a „Száz Fabula” (1568). 
Aiszóposz meséi képezik a 
gyűjtemény alapját, amelyeket 
más szerzők alkotásaival, és a 
saját gyűjtésével egészített ki.

Mi az időtálló érték Heltai 
Gáspár irodalmi működésé
ben? ízes, népi hangvételre 
valló, élvezetes stílusa, csípős 
és találó humora, amellyel a 
legismertebb anekdotákat is 
olyan frissen tudja előadni, 
hogy azok ma is elevenek; 
pompás emberábrázoló képes
sége és szinte modern regény
írói fantáziája. Még a históriai 
adatokat is regénnyé alakítja, 
és ezzel általános európai 
igényt elégít ki már a maga ko
rában Bornemisza Péter mel
lett elsőként a magyar iroda
lomban.

Heltai Gáspár nemcsak a 
reformációt szolgálta, hanem 
sajtószolgálatával jelentős szol
gálatot tett az irodalomnak és 
a társadalomtudománynak is. 
Működésével elősegítette és el
mélyítette a szomszédos egy
házak és a szomszédos népek 
békés, alkotó együttmunkálko-
ĉ s‘̂ ' Barcza Béla

EZ ESZTENDŐ HATÁRKÖVÉN
Egy újabb év múlt el ismét 
földi élted vándordíján . .  .
Adjál hálát: az Úr kisárt 
áldásával nap-nap után,
Szeretete őrzött téged 
próbás, nehéz napok alatt: 
elrepült egy újabb éved, 
de Jézusod veled marad!

Orgonaszentelés
„Tatabányán nemcsak a la

kosság fluktuál és költözik, 
de a házingatlanok mellett 
még a templomok, az egyházi 
objektumok is nem egy eset
ben útra kelnek. Templomot 
pedig éppenséggel nem né
hány évtizedre, egy emberöl
tőre szokták építeni, hanem 
hosszú évszázadokra. Ki gon
dolta volna például, hogy az 
1938-ban sok utánjárás után 
megépült, nagyon szépen be
rendezett és meghitt VII-es 

r telepi templpmupik^rövid év- 
' tizedek elmúltával — a bá
nyaművelés következtében — 
lebontásra ítéltetik, vagy, 
hogy szép templompadjaink 
és értékes orgonánk más hely
re költözik, hogy a Tátra ut
cában imaház-templom épül, 
és ki gondolta volna 1937-ben 
e templom megépülése ide
jén, hogy az akkori bánhídai 
fiókegyház temploma — havi 
egy istentisztelettel — lassan 
gyülekezeti fókusszá válik és 
in anno Domini 1969. novem
ber 2-án pedig szép, új orgo
nát szentelhet. Igen ez az új 
orgona ezeknek a változások
nak köszönhető és nem első
sorban a mai gyülekezet ál
dozatának. mert köztudomású, 
hogy az óbudai gyülekezetnek 
eladott nagy orgonánk árá
ból biztosítottuk rá a fedeze
tet.” — hangzott Lábossá La
jos lelkész jelentéséből.

Ilyen előzmények után ke
rült sor az orgonaszentelés 
ünnepére. Ebből az alkalom
ból D. dr. O ttlyk Ernő püspök 
látogatott el a gyülekezetbe 
dr. Szelényi Gusztáv egyház
megye! felügyelővel együtt.

A szentelés szolgálatát a 
püspök dr, Sélmeczi János es
peres és Lábossá Lajos lelkész 
segítségével végezte. Peskó

György orgonaművész szólal
tatta meg az orgonát egy-egy 
korálelőjátékban a dicséret, az 
imádság- és pz öröm hangján 
mutatva be a Trajtler Gábor 
orgonaművész által tervezett 
és Ádám  József szombathelyi 
orgonaápítő-mester által készí
tett kis orgonát.

Az orgonaszentelő istentisz
teletet ünnepi közgyűlés kö
vette, melynek keretében Jó- 
nácsik Imre felügyelő köszön
tötte a vendégeket és a gyü
lekezetét, Lábossá Lajos, lel
kész ismertette az orgonaépí
tés történetét, valamint az ez
zel kapcsolatos munkálatokat: 
a templom belsejének teljes 
felújítását. A munkálatokhoz 
szükséges összeget maradék 
nélkül összeadta a gyülekezet, 
ezen felül sok önkéntes mun
kát végeztek Dax János, Pin
ke József gondnokok, Szajki 
Mihály presbiter, s a gyüleke
zet asszonyainak és férfiainak 
népes csoportja.

Néhány hét múlva orgona
hangversenyt adott az új or
gonán az orgona tervezője, 
Trajtler Gábor orgonaművész, 
az oroszlányi gyülekezeti 
énekkar közreműködésével. A 
gazdag orgona- és énekkari 
számok közben meleg szavak
kal emlékezett meg a lelkész 
Bárdos Lajos zeneszerző 70. 
születésnapjáról, majd az 
énekkar „Az a hely mondd is
merős-e” című kórusművét ad
ta elő. Bach, C. Frank, Hän
del, Gárdonyi, Kodály darab
jai szerepeltek a műsoron. Szó
lót énekelt: Harsányt Attiláné, 
és Kertész Erika, orgonán kí
sért Gerő Erik és ifj. Nagy 
Dániel, az énekkart Nagy Dá
niel vezette, igát hirdetett Mi
lán János oroszlányi lelkész.

L. L.

Gondolkodásunk és teológiánk elemzése
A Vasi Egyházmegye Lel- 

készi Munkaközösségében elő
adást tartott Dr. Pálfy Miklós 
teológiai professzor az alábbi 
témáról: „Konzervativizmus
és egzisztencializmus lelkésze
ink és híveink gondolkodá
sában és teológiájában.” Fel
mutatta a- „Krízis teológiá”- 
jának világellenes, opponáló 
beállítottságát. Szólott a gon
dolkodás - és életformák fel
bomláséról ott, ahol a kapita
lizmus hatása érvényesül. Ki
elemezte az igazságmozzana
tokat. az olyan egyértelműen 
megítélt világjelenségekből 
mint, amilyen volt a maga ide
jében a felvilágosodás, ma 
pedig a szekularizmus. Igye
kezett feloldani azt a perma
nens görcsöt, amely sok lel- 

- készben és gyülekezeti tagban 
azért van, mert az exiszten- 
cialista pesszimizmus megfer
tőzte gondolkodását és válság
ba jutatta h itét A prédikáció

ink nagy feladat előtt állanak. 
A hitre-segítés során az érte
lem és akarat egyoldalú érvé
nyesítése nem kielégítő. Kap
jon helyet a szív akkor, ami
kor az igehirdetés Krisztus 
prédikál ása.

A korreferátumot Lehel Fe
renc mondotta el. Az exiszten- 
cíalizmus epigonjai kötöttek 
ki a nihilizmusnál és a ciniz
musban. Elítélendő minden 
olyan elmélet, amely nem 
veszi tudomásul a valóságot és 
paralizálja a cselekvést. He
lyenként marxisták és keresz
tyének nézete és gyakorlata 
találkozott annak a kataszró- 
fahangulatnak a meg- és e l
ítélésében, mely még az ifjú
ság soraiban is fertőz és bánit.

Dr. Pálfy Miklós előadását 
és a korreferátumot meghall
gatta Nacsa Sándor egyházügyi 
tanácsos. Hozzászólt a lelkész! 
kart foglalkoztató problémák
hoz. ' Sz. L.

Fájdalmasan nyomta vállad 
bűn, betegség nehéz terhe, 
széppé tette ez órákat 
mégis Jézus közelsége.
Szeretete őrzött téged 
próbás, nehéz napok alatt: 
elrepült egy újabb éved, 
de Jézusod veled marad!

Ez esztendő határkövén 
fogd meg Jézus áldó kezét, 
s újabb évednek küszöbén 
segítségül hívjad nevét.
Szeretete őriz téged 
szép és borús napok alatt: 
repülhetnek múló évek, 
hű Jézusod veled marad!

Szerdahelyi Pál

Hatvan nap Irakban 2.
A bölcsőnél

Vannak szavak, amelyek te
lítődtek történelemmel. Liba
non cédrusai, a bagdadi Ezer
egyéjszaka, Babilon, Bábel- 
iornya, N inive kövei, földje  
vagy téglái beszélnek. Ilyen 
történelemmel telített szó Me
zopotámia is.

A  mai Irak a történelmi 
ókorban kialakult Mezopotá
mia késői utóda a Tigris és az 
Eufrátes folyók mentén. A  
Bibliából is jól ismert folyók 
már 6000 éve is biztosították 
az itt élőknek az emberi éle
tet. Annyira, hogy a „civili
záció bölcsőjének” nevezik e 
helyet és a m últ m indent befe
dő porán át itt keresik sokan 
az elveszett Edent. Valóban 
ahogy Babilon után átkelünk  
az Eufráteszen, a táj egyre 
gyönyörűbb. Roskadoztak édes 
gyümölcsüktől a fák, datolya
pálmákat, citrom - és narancsli
geteket, színpompás virágokat 
és tarkatollú énekesmadarakat 
láttunk mindenütt.

A z  első „Pythagoras tétel”, 
az első kerék, és az eke in
nen indult el Európa felé. A 
babiloni függőkertek, a több 
ezeréves monumentális épít
kezések és a beléjük vésett 
ékírás, egy letűnt m últ nagy
ságát hirdetik.

A  mai Dél-Irakban járt Is
tennel Ábrahám és Észak-Irak 
főleg kurdok lakta Ninivéje 
és környéke, azzal, hogy itt a 
legerősebb a keresztyén hit 
arról beszél, hogy Jónás nem  
hiába prédikált.

Am ikor pedig beléptem Ba
bilonba Ishtár kapuján és el
sőnek megláttam a ba il isten
szobrokat, közel jö tt hozzám

az Ó testamentum világa. Va
lamikor a próféták m ennyit 
harcoltak ellenük. Ma már 
senkinek sem ju t eszébe tér
det hajtani előttük. Csak m úze
um i érdekességek. Láttam  a 
Bábel torony m akettjét, majd 
a 95 méter magas torony rom
jait. A  téglák még ma is szi
lárdak, néhány darabon ékírá
sos felirat látható. Eszembe 
jutott 1. Mózes 11, 3: „És mon
danák egymásnak: J érték 
vessünk téglát és égessük ki 
jól; és lön nékik a tégla kő 
gyanánt és a szurok pedig ra
gasztó gyanánt.”

Cserépdarabok régi korok
ról beszéltek és idéztek egy 
későbbi kort; Nabukadnézár 
korát, benne négy fiatalem 
bert, akik hűségesek maradtak 
a babiloni oroszlán árnyéká
ban. Dániel könyve elevene
dett meg előttem  és a betel
jesedett próféciák.

A  történelem beszélni kez
dett. Kr. e. 689. A z  asszírok 
megsemmisítették a babiloni 
birodalmat. Majd 75 év után 
jöttek a m édek és létrehozták 
az ú j babilóniai birodalmat. 
Utánuk a perzsák vonultak 
be Ishtár kapuján, majd Kr. e. 
331-ben Nagy Sándor helyezte 
ide birodalma székhelyét.

Pedig Babilon „a nagy vá
ros” főutcája büszkén viselte 
ezt a nevet; „Amin az ellen
ség nem  hatol át.”

„Csupán Isten nagy” — hir
dette egy francia hitszónok 
XIV . Lajos koporsójánál.

Így emeltem  fel a darab 
csereset, megsimogattam m int 
az én bölcsőmnek is egy da
rabjai. BoUa Arpád

WÖLBER PÜSPÖK A PROTESTÁNS EGYSÉGÉRT
Wölber hamburgi püspök, a 

Nyugat-németországi Egyesült 
Lutheránus Egyház elnöke, 
síkra szállt amellett, hogy a 
Német Szövetségi Köztársaság 
protestánsainak meg kell te
remteniük a teológiai és szer
vezeti egységet. Elsősorban 
azokat az uniált egyházakat

szeretné megnyerni az egység 
gondolatának, amelyek az ún. 
„Arnoldshaini Konferenciá”- 
ban egyesültek. Szerinte első 
célként közös teológiai nyilat
kozatot kellene készíteni azok
ról a problémákról, amelyek 
ma minden egyházban egyfor
mán jelentkeznek és válasz
adásra kényszerítik őket.

Üzenet a külföldi magyarokhoz
Január 1-én este a Magyar Rádió „Szülőföldem'8 

adása keretében üzeneteket sugárzott a külföldön élS 
magyarokhoz. Este 20 órakor kezdődő programban 
Bognár József, a Magyarok Világszövetsége elnöke, D. 
Káldy Zoltán püspök, Benjamin László író és Melis 
György operaénekes szólt a külföldi magyarokhoz. Az 
alábbiakban közöljük D. Káldy Zoltán  püspök üzene
tét:

„Kedves Barátaink! A  karácsonykor elhangzott angyali ének 
tartalma világhorizontú volt, m ert egyik mondata így hang
zott: „ . . .  és a földön békesség és az emberekhez jóakarat”. A z
zal az igénnyel hangzott ez az ének, hogy bejárja a földet, be
kopogjon, otthonokba és megkeresse az emberi szíveket. Az 
ének szövege lényegében arra utal, hegy a föld egyetlen ott
hon, melyben az emberiség m int egyetlen család é t  Éspedig 
békességben. Ezt a békességet kívánom m indenkinek az újesz
tendő első napján.

Karácsonykor és ma is, az újesztendő első napján veszítenek 
jelentőségükből azok a korlátok, amelyek a földön élő embe
riség nagy családját egyébként részekre tagolják, m int a kon
tinensek, az országhatárok, a faji, vallási és világnézeti kü 
lönbözőségek, a gazdasági és társadalmi rendek nyomán létre
jö tt eltérések. Ezek a különbözőségek, tagoltságok és határok 
ugyan az ünnepek alatt sem szűnnek meg, de nem rajtuk van  
a hangsúly, hanem azokon az embereken, akik egyetlen csalá
dot alkotnak és egyetlen otthonban élnek. Ennek a közös ott
honnak egyes szobái lehetnek különböző nagyságúak és beren
dezésnek és a szobák lakói lehetnek különböző felfogású és v i
lágnézetű emberek, mégis az otthon egy és a család is egy. 
Most, amikor még égnek a karácsonyi gyertyák, azok fényé
ben ragyogjon fel előttünk a nagy valóság: egy család va
gyunk és egy otthonban élünk.

A z emberiség nagy családja otthonában élünk m i magyarok 
is. A  nagy otthonon belül nekünk is megvan a magunk ottho
na. Ezt az otthont úgy hívják: Magyarország. Számunkra drá
ga az egész emberiség nagy otthona, de még inkább drága a 
magunk otthona, hiszen itt születtünk, sírtunk és örültünk, ne
velkedtünk és szívtuk magunkba a magyar föld szeretetét, ku l
túráját és életet formáló erejét. Ez az évezredes otthon a tö tté- 
nelem viharaiban, az első, majd még inkább a második világ
háborúban súlyosan megrongálódott és majdnem  összeomlott. 
.4 második világháború után népünk óriási erőfeszítéssel telje
sen újjáépítette ezt az otthont. A z  elmúlt negyedszázad alatt 
olyan otthon építettünk, amely sokkal szebb a réginél. N em 
csak azért, m ert új lakóházak tízezrei épültek fel, hanem sokkal 
inkább azért, m ert maga az élet lett emberibb, teljesebb és bol
dogabb. Országépítő népünk tudja, hogy ezt az otthont magá
nak és utódainak építi.

Ebből az otthonból származtatok el Ti is, akikhez most as 
1970. esztendő első napján szólok. Most ne vizsgáljuk azt, hogy 
m i vitt el innét benneteket: az első világháború előtti, vagy 
utáni nyomorúság, a második világháború vihara, vagy vala
m i ábránd, a mesebeli „kék madár” kergetése határainkon 
túlra is. Tény az, hogy Ti nem  éltek itthon abban az új otthon
ban, amely nekünk nagyon drága és amelyhez annyira ragasz
kodunk. A z is tény, hogy közületek többen valóban ú j otthon
ra találtak odakint, ahol megelégedéssel élnek és dolgoznak. 
De az is tény, hogy többen — talán nem  is kevesen — nem  
tudták odakint sem elfogni a „kék madarat” és lényedében 
otthontalanságban, vagy még inkább hontalanságban élnek. 
Mi most mindazokat, akik nem  élnek itthon  — de ebből az 
otthonból származnak — arra kérjük, hogy ragaszkodjanak 
újjáépült régi otthonukhoz, Magyarországhoz, szeressék és be
csüljék azt. Ne költsék annak rosszhírét. Ennek az új otthon
nak a kapui nyitva vannak Számotokra is, ha becsületes szán
dékkal akarjátok azt meglátogatni.

K ívánjuk Néktek, hogy szép legyen az az év, amelyet ma el
kezdünk. Szívetekben és otthonaitokban váljék életté az an
gyalok éneke: „ . . .  és a földön békesség és az emberekhez jó
akarat.” Boldog Üjesztendőt minden hallgatómnakt

A politikai rab versei
címen finnül kiadták Ho Si 
Minh verseit. A ..Kirkko ja 
kaupunki” Helsinkiben megje
lenő egyházi lap melegen mél
tatja a verset. „A ma versei 
vasból legyenek és élesek” —

idézi Ho apó egy sorát as
egyébként meleg lírai hangvé
telű versekből s rámutat, mi
lyen sokat jelentenek ezek a 
mai vietnamiaknak.

H Í R E K
— ÚJPEST. Advent harma

dik vasárnapján istentisztelet 
keretében iktatták be a gyü
lekezet új gondnokát és néhány 
új presbiterét. Az istentiszte
leten és az utána következő 
presbiteri ülésen D. Koren Emil 
esperes szolgált igehirdetéssel 
és az egyházmegye belső kér
déseiről szóló előadással.

— ZUGLÖ. Advent harma
dik vasárnapján a délutáni 
szeretetvendégségen D. Koren 
Emil esperes tartott előadást a 
modern finn egyházi muzsiká
ról. A gyermekbibliakör tagjai 
verses jelenettel szolgáltak.

— CEGLÉD. November 30- 
án a gyülekezet Szere íetven- 
dégségén Roszik Mihály alberti 
lelkész tartott előadást.

— KÖBÄNYA. A gyülekezet 
november havi szeretetvendág- 
ségén Turmezei Erzsébet tar
tott felolvasást verseiből.

— HÁZASSÁG. Kása László, 
a rákoskeresztúri gyülekezet 
másodlelkésze és Pavlik Aran
ka Zsuzsanna december 29-én 
tartották esküvőjüket a rá
koskeresztúri templomban. A 
szertartást dr. Kása Pál, a vő
legény édesapja végezte.

— HÄZASSÄGI ÉVFOR
DULÓ. Kovács György buda
pesti lakos és felesége, Med- 
vegy Katalin 1959. december 
9-én gyermekeik és unokáik 
körében ünnepelték házasság- 
kötésük 50. évfordulóját, és 
adtak hálát Isten megsegítő 
kegyelméért.

— ÉK TEÓ IISÉG I házasp ár k is
gyerm ek  m ellé gondozónőt keres.

— CSABACSÜD. December
7-én a gyülekezet szeretetvén- 
dégségén Pálfi István  Szarvas- 
Üj templomi lelkész előadással 
szolgált.

— HALÁLOZÁS. Dr. Geleji
Dezső újságíró, az Evangéli
kus Élet egykori felelős kiadó
ja december 18-.án, életének 
76-ik évében elhunyt. Temeté
se december 29-én volt a Far
kasréti temetőben.

— Fekete Sándorné, sz. Bort 
Ilona 45 éves korában elhunyt. 
Temetése december 16-án volt 
Kiskunhalason. Az elhunytban 
Bors József borjádi lévita-kán- 
tor és felesége, Hansmann 
Lujza gyermeküket gyászol, 
ják. „Az Űr az én hű pászto
rom.”

— özv . Safárik Imréné, a
dunaegyházi gyülekezet temp, 
loménak közel 25 éven át hű
séges rendben tartója és oltá
rának díszítője 50 éves korá
ban váratlanul elhunyt. Te
metése december 28-án volt 
Dunaegyházán nagy részvét 
mellett, a gyülekezet lelkészé, 
nek szolgálatával.

— Sághy Jenő műszaki ügy
intéző 26 éves korában de
cember 18-án váratlanul el
hunyt. Temetése december 29- 
én volt a Farkasréti temető
ben dr. Kékén András igaz
gató-lelkész szolgálatával. Az 
elhunytban Sághy Jenő mó- 
richídai lelkész gyermekét 
gyászolja. „Boldogok, akiknek 
szívük tiszta, mert ők az Is
tent meglátják”.



.......Ks az ige testté lett és
lakozott mi közöttünk — és 
láttuk az 6 dicsőségét, m int 
az Atya egyszülöttének dicső
ségét, — aki teljes volt ke
gyelemmel és igazsággal.” (Jn 
1, 14)

VASÁRNAP. — „És Jézus 
gyarapodott bölcsességben és 
teste állapotában és Isten és 
az emberek előtt való kedves
ségben.” (Lk 2, 41—52) Az 
evangéliumok írói nem  szán
dékoztak Jézus-biográfiát, ki
merítő Jézus-életrajzot írni, 
így a születés és nyilvá
nosság elé lépes közötti több, 
mint 30 esztendőről csak nagy
vonalakban tesznek említést. 
Ilyen a tizenkét éves Jézus 
története a tem plom ban. A 
fenti vers talán  20 év esemé
nyeinek summája. Gyermeke
ink és unokáink nem kamasz- 
Jézusok ugyan, de nevelésük
ben, szem előtt ta rthatjuk  tes
ti jóltápláltságukon tú l az Is
tennek tetsző értelmi-lelki 
kedvességüket.

HÉTFŐ. — „És egyszerre, 
am int kilépett a  vízből, látta, 
hogy az egek megnyílnak és a 
Lélek, m int egy galamb száll 
rá.” (Mk 1, 1—11) A magyar 
ember a  „megnyílt az ég” ki
fejezésen a  sötét felhők szét
osztását, a  napfény vagy a 
csillagok végtelen felragyogá
sát érti. Ha. költő lennék, ak
kor a gond-félbők eltűnésé
ről és a Lélek szelíd galamb- 
szárnyalásáról verselnék. De 
■sokká! fontosabb szám unkra 
az a  nem  költött, de valósá
gos tény, hogy Jézus olyan 
közvetlen kapcsolatban állott 
az Atyával, am elyre érvényes 
a  „Jézus Krisztusról, az Isten 
Fiáról’* megjelölés.

KEDD. — „Betelt az idő és 
eliközelített az Isten országa”. 
(Mk 1, 12—15) Ez a  mondat 
volt Jézus első igehirdetései
nek fő mondanivalója. Ki 
tudja, hány húszperces pré
dikációjának lényegét foglal
ták  össze ebben a  mondatban? 
Az m indenesetre bizonyos, 
bogy az egyház mai igehirde
tése is abból a tényből él: kö
zel jö tt hozzánk Isten, világ 
és emberközelbe került, még
pedig éppen Jézus Krisztus 
megjelenésén keresztül. A mi 
húsz perceinkben tehát nem 
általában arról prédikálunk, 
am iről Ö, hanem  ö t  magát, 
az eleven evangéliumot igyek
szünk hirdetni.

SZERDA. — „Amikor a két 
tanítvány meghallotta, am it

mondott (t. 1 Keresztelő Já 
nos), követte Jézust.” (Jn 1, 
35—42) Gyűrűzik em bertől 
emberig a  felismerés; „megta
láltuk!” Először Keresztelő 
János m utat Ra . . .  s veszít 
két tanítványt. Ezt akarta, 
m ert tudta, hogy Jézus m ellett 
jobb helyen vannak. János 
apostol és András mondják 
tovább Simonnak, de gyűrű
zik tovább Fülöpig és Nátá- 

. naelig a  tizenkettőig, a  het
venig, az ötezerig, a  nyolcszáz
millióig. És tőlünk terjedhet 
tovább mind a  3,5 miliiárd- 
ig. „íme, m egtaláltuk!”

CSÜTÖRTÖK. — „Bejárta 
Jézus az egész Galileát tan ít
va a zsinagógákban, hirdetve 
az evangéliumot és gyógyítva 
a nép között minden betegsé
get.” (Mt 4, 23,) Galilea, Jé 
zus szőkébb hazája akkora, 
m int egy nagyobb hazai me
gyénk. Jézus nem  térképnek 
lá tta e tájat, de azt is tudta, 
„mit re jt e térkép” : lakóháza
kat, zsinagógákat, gyermeke
ket, anyókákat, betegeket, 
akiknek szükségük van jó hír
re, egészségre, boldogságra. 
Krisztus előtt hazánk tá ja i is 
ismerősek: a  kövek is, én is.

PÉNTEK. — „Ha nem cse
lekszem az én Atyám cseleke
deteit, ne higgyetek nekem, 
ha azonban cselekszem higgye
tek”. (Jn 10, 31—38) Az em
bereit előtti hitelünk tú l elvi 
állásfoglalásokon, eszmei
örökségünkön és új felismeré
seinken, elsősorban gyakorlati 
magatartásunkon, cselekede
teinken múlik. Nem sok a la
punk van a  „higgyetek ne
künk” kimondására, ha fede
zetként nem  látszik életünk
ben, munkánkban, családunk
ban, közösségi viselkedésünk
ben a  szorgalom, becsület, tisz
tesség és szeretet.

SZOMBAT. — „A tanítvá
nyokhoz fordulva, csak nekik 
maguknak ezt mondta: boldog 
az a  szem, amely látja, am it 
ti láttok.” (Lk 10, 21—24) Bi
zalmas körben elmondott 
m ondat ez, amely a „boldog
mondások” közé illák. — Jó 
két hét eltelt m ár az új év el
ső napjaiban szokásos boldog
ságkívánások óta, de most ú jra  
mérlegre kerül: boldogok vol
tunk-e ezalatt a  két hét alatt? 
S ha a  boldogságot nemcsak 
becsukott szemű lelki elmé
lyedés, hanem  nyitott szemű 
figyelésünk, érdeklődésünk és 
csodálkozásunk táplálja, ak
kor m ondhatjuk el: Boldog 
vagyok. Bízik László

— Vízkereszt után az 1. va
sárnapon az oltárterítő szí
ne: zöld. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: Lk 2, 41—52; 
az igehirdetés alapigéje: 4 
Móz 14, 10/b—23.

— SZOMBATHELY. Dr.
Pálfy Miklós teológiai akadé
miai tanár, az ökum enikus 
Tanács főtitkára m egtekintet
te az „Eclof” kölcsönnel hely
reállított gyülekezeti termet, 
ahol télen az istentiszteletet 
tartják . Az istentiszteleten 
igehirdetéssel, a- kibővített 
presbiteri ülésen pedig előr 
adással szolgált. Ism ertette az 
ökum enikus Tanács m unká
ját, a bibliafordítást, majd a 
felvetett kérdésekre válaszol
va teológiai kérdésekről be
szélt.

— BUDAHEGYVIDÉK. A
gyülekezet decemberi szere- 
tetvendégségén Várady Lajos 
budai esperes ta rto tt előadást.

— A  FE TÉR—KOMAROMI 
EGYHÁZMEGYE lelkészi 
munkaközössége december 18- 
án Budapesten ta rto tta  ülését. 
Igehirdetési előkészítőt Simon- 
fay Ferenc, előadást Nagy Ist
ván és dr. Selmeczí János es
peres, befejező áhítatot Sikter 
László tartott. Részt vett az 
ülésen D. dr. Oitlyk Ernő püs
pök, az Északi Evangélikus 
Egyházkerület püspöke.

— SZENTES. A gyülekezet 
ádventi estjén, decem ber 14-én 
Bártfay Kelló Gusztáv tisza- 
íöldvári lelkész igehirdetéssel 
szolgált.

— NAGYTARCSÁ. A de
cemberi gyülekezeti napon a 
budavári, gyülekezet énekkara 
szerepelt Csorba István kar
nagy vezényletével.

— A GYÜLEKEZETI SE
GÉLY 1969. évi nagy szere- 
tetadom ányát az Országos 
Presbitérium  megosztotta a 
kőszegi gyülekezet (30 OOO Ft) 
és az őrima^yarósd! gyülekezet 
(8000 Ft) között. A kis szere- 
tetadományból az aszódi gyü
lekezet 15 000 Ft-ot, a magyar- 
bolyi gyülekezet pedig 5000 
F t-o t kapott.

— HARTA. December 1—S
között ta rto tt ádventi soroza
ton Bohus Imre fóti lelkész 
végzett szolgálatokat

— MEZŐBERÉNY IL  A de
cember 7-én ta rto tt szeretet-
vendégségen Raszik Mihály 
■sTberti1 lelkész ta rto tt előadást
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A keresztyének imádságát ebben az esztendőben az egyete
mes imahét alkalmából a világ különböző részein az a bibliai 
tanítás foglalja egységbe, amelyet Pál így fogalmazott meg: 
„Isten munlcatársai vagyunk”.

Nem véletlen dolog az, hogy a keresztyének az egész vilá
gon egyre nagyobb érdeklődéssel fordulnak e bibliai tanítás 
felé. Isten kegyelmes eszméltető munkájának, a keresztyének 
küldetésük öntudatára való ébredésének jele az, hogy ez a 
gondolat egyre inkább a teológiai eszmélkedés homlokterébe 
kerül. Ennek során a keresztyének elhivatásának és küldeté
sének tartalmára vonatkozó ama bibliai tanítások, eligazítások, 
kerülnek ismét teljesebb értelmükben és fényükben napvi
lágra, amelyek hosszú időn át gyakran merültek feledésbe, 
szenvedtek el jelentős és káros torzulásokat, s főleg az egy
házak és a keresztyének gyakorlatában sokszor kerültek hely
telen, eredeti és valódi tartalmuktól messze eltávolodott mó
don megvalósításra. Mindez messzemenően indokolja, hogy az 
egész világon imádságos lelkülettel, bűnbánóiban, hálaadás
ban és könyörgésben figyeljenek az egyházak és a keresztye
nek a bibliai tanításra, Isten akaratára, kegyelmes eligazítá
sára és megtisztító útmutatására.

Az egyháztörténet, de a közelebbi múlt történetének tanú
ságai arról beszélnek, hogy az egyházak és a keresztyének na
gyon sokszor nem úgy tanítottak, éltek és viselkedtek, mint 
Isten munkatársai. Sok állásfoglalás és tett — az egyházon 
belül és az emberiség életének, nagy kérdéseinek vonatkozá
sában — egyaránt azt tanúsítja, hogy az egyházak és a keresz
tyének csak formálisan hivatkoztak Istenre, de tartalmilag és 
lényegében véve függetleníteni igyekeztek magukat tőle, s 
nem az 6 akarata és megbízása értelmében jártak el. Mindez 
nagyon sokat ártott Isten ügyében annak a szolgálatnak, ame
lyet Isten egyházaira és a keresztyénekre bízott. Világosan 
mutatja ezt az a bizalmatlanság és kiábrándultság, amellyel 
— nem utolsó sorban Isten büntetése következtében is ■— vi
lágszerte az egyházakra és a keresztyénekre tekintenek.

Annál nagyobb öröm másfelől az, hogy Isten kegyelmes 
munkája nyomán egyre nagyobb helyet kap a keresztyének és 
az egyházak teológiai eszmélődésében annak vizsgálata, hogy 
mi a helyes és felelősségteljes tartalma annak, hogy Isten 
munkatársai vagyunk. Idei egyetemes imahetünk bibliai ve
zérfonala is ennek a kérdésnek néhány súlyponti gondolatát 
tartalmazza.

Adja Isten, hogy mind hazánkban, a protestáns egyházak 
szűkebb családjában, mind az egész világon élő keresztyének 
és egyházak nagyobb családjában áldott és eredményes, gyü
mölcsöző és termékeny legyen a keresztyének életében a bib
liai tanítás és az imádkozás, hogy így egyre engedelmesebb és 
felelőseb b munkatársai lehessünk Istennek, hogy egyre na
gyobb mértékben megvalósulhasson az egység a közös szolgá
latban, a munkatársi elhivatás és küldetés hűséges gyakorlá
sában. Szolgáljon mindez Isten dicsőségére, s  mindazoknak, 
embertársainknak javára és üdvére, akiknek körében Isten 
kegyelméből ezt a szolgálatot végezhetjük.

A  MAGYARORSZÁGI EGYHAZAK 
ÖKUMENIKUS TANACSA

ÖSSZEFOGLALÓ TÉMA:
„ISTEN MUNKATÁRSAI VAGYUNK” (I Kor. 3, »)

Első nap Január 19. hétfő
ISTEN FELELŐS MUNKATÁRSKÉNT HÍVJA EL 

AZ EMBERT (1 Kór 3, 9—13. 21—23)
Bibliai rész: I  Móz 1, 26—2, 3

M ár a  terem téstörténet is arról beszél, hogy Isten szerepet 
szánt az em bernek a  világ alakításában. A föld urává, felelős 
gazdájává tette. A bűneset következtében állandó kísértése az 
embernek, hogy felelős m unkatársi helyzetét félreértelmezze, 
a  kapott lehetőségekkel visszaéljen. Ugyanez a  kísértés meg
van Isten népe, az egyház körén belül is. A korm thusi gyüle
kezetben a  különböző igehirdetők szolgálata nyom án az a ve
szély fenyegetett, hogy a gyülekezet tagjai több pártra  szakad
nak. Ki erre, ki a rra  az igehirdetőre hivatkozott. P ál inti és 
figyelmezteti őket: a gyülekezetét nem oszthatják meg szemé
lyi ellentétek, pártok. Ezt tudniuk kell a gyülekezet tagjainak 
és az igehírdetőknek egyaránt. Isten m unkatársainak lenni, az 
evangélium, az ő országa hirdetésében — igen megtisztelő ki
váltság, de felelősségteljes eikötelezés is. Téved az igehirdető, 
ha azt hiszi, m agának gyűjt pártot. Téved a  gyülekezet, ha azt 
hiszi, em berekre hivatkozhatik, ezeket tám ogatva rendelkez
hetik önmagával és eligérkezhetik. Valamennyien: gyülekezet 
és igehirdető — Krisztuséi, s  vele együtt Istenéi. A keresztyé
neknek tudniuk kell, hogy szolgálatuk sem a  gyülekezetben, 
sem a világban nem lehet független Isten akaratától, hanem 
annak eszköze, s  m indenütt Isten felelős m unkatársaiként kell 
forgolódniuk.

ADJUNK HALÁT
Istennek elhivatásunkért és küldetésünkért; hogy az 6 m unka
társai lehetünk a világban, s részt kaphatunk m int az ő esz
közei kegyelmes m unkájában az em berek között.

VALLJUK MEG BÜNBÁNATTAL
hogy bűneink miatt feladatainkkal és megbízatásunkkal sok
szor nem jól élünk; a gyülekezeten belül és kívül elrontjuk 
feladatainkat; nem bizonyulunk Isten felelős munkatársainak; 
a magunk dicsőségét keressük,. saját akaratunkat akarjuk ér
vényesíteni; hogy a keresztyének sok bűne és mulasztása is
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gyakran szerepet játszott abban, hogy a világ és az emberiség 
élete szenvedések között folyik.

KÖNYÖRÖGJÜNK
Isten  bű nbocsátó  k egyelm éért s  en ged elm ességért, hogy  h ű ség es  é s  v a ló 
ban  fe le lő s m u nkatársai leh essü n k  m ind az egyházon  belül, m ind s r  
em berek között, a v ilág  é le tén ek  a lak ításáb an  és szolgálatában; hógy  
ezért fe le lő sség e t érezzünk, és  Isten akarata szerin t éljünk; egyh áza in 
kért, Ö kum enikus T anácsunkért, va lam en n yiü n k  szo lgá latáért em ber
társa in k  és n ép ü n k  körében.

Második nap Január 20. kedd
KRISZTUS MINDEN ELVÁLASZTÓ FALAT LEDÖNT 

(Ef 2, 8 -22)
Bibliai rész: 1 Móz 11, I —9

. Isten terem tő akarata  szerint az emberiség egy, s tagjai, az 
ő gyermekei — testvérek. Az ember bűne m iatt a történelem 
tükrében más 'kép látható az emberiségről. De nemcsak a tö r
ténelemben. Napjainkban is azt tapasztaljuk, hogy számtalan 
tényező osztja meg az emberiséget, töri szét egységét, s teszi 
testvére helyett ellenségekké egymás számára Isten gyerme
keit. Elég, ha csalt az em beri gonoszságra, önzésre, a társa
dalmi, politikai, faji ellentétekre gondolunk.

Isten akarata azonban az emberiség testvéri egysége. Krisz
tus megváltó m unkájában döntötte le a  válaszfalakat, és tette 
lehetővé a  testvéri viszony helyreállítását és megvalósítását 
em ber és em ber között: a  gyülekezeten' belül és a 'v ilágban  
egyaránt. Isten önvizsgálatra hív bennünket: megvalósul-e kö
zöttünk a  gyülekezetben a Krisztus által szerzett lehetőség: a 
testvéri egység? Az emberiség egysége, testvérisége érdekében 
végezték és vágzik-e az egyházak és a keresztyének szolgála
tukat? Az egyházakon belül, a  keresztyének között is érvénye
sülő széthúzó, elkülönítő em beri erők és hajlam ok nem m ér
gezők-e, s  nem  hatnak-e károsan az emberiség életére, az em
beri együttélésre is” Nem vétkesek-e az egyházak és a keresz
tyének a  történelem  sok gyilkos háborújában, s abban is, hogy 
a  világ népei m a is megosztottságban élnek. Sok bűn és m u
lasztás terheli a  keresztyéneket, de a  szolgálat, lehetősége és 
ú tja  m a is adott. Is ten . kegyelméből világszerte egyre inkább 
érvényesülnek olyan helyes felismerések, amelyek azt m unkál
ják, hogy az egyházak és a  keresztyének az emberiség testvéri 
egysége szolgálatában Isten engedelmes eszközei legyenek.

A D juN K  h á l á t
i

hogy Isten kegyelméből, Krisztus megváltó m unkája nyomán 
van lehetőség arra, hogy ne a  bűnös em beri önzés, számtalan 
elválasztó tényező és ellenségeskedés érvényesüljön az embe
rek között; hogy nem  végzetszerű az em ber em ber elleni har
ca, hanem lehetséges az emberek közötti testvéri egység meg
valósulása; hogy ennek jele lehet az egyházak és a  keresztyé
nek élete, és ezt szolgálhatjuk az emberiség körében is.

VALLJUK MEG BÜNBÁNATTAL
hogy sokszor az egyházak és a keresztyének életében sem va
lósul meg Isten gyermekeinek testvéri egysége; hogy az emberi 
bűnök miatt elkülönülő egyházak gyakran nem töltötték es 
töltik be küldetésüket az emberiség egységének szolgálatában; 
hogy nemegyszer magúk a keresztyének voltak vétkesek és 
azok ma is abban, hogy az emberiséget háborúk pusztítják, 
hogy testvéri egység helyett megosztottságban él; hogy gyak
ran nem ismertük fel és támogattuk Isten munkáját az embe
riség testvéri egysége érdekében, sőt egyenesen ellene dolgoz
tunk annak,.

KÖNYÖRÖGJÜNK
az egyh ázak  es a k eresztyén ek  egységéért, azokért a világszervezetekért, 
a m ely ek  e  célt vannak h ivatva  szo lgá ln i: az E gyházak V ilágtanácsáért, 
a fe lek ezeti v ilágszövetségek ért, ezek  tagegyházaiért; a m egosztottságban, 
élő em beriségért, az egyházak  szolgálatáért az em beriség  egységében;  
a vá laszfa lak  ledöntésében , a fa ji e lkü lönü lés m egszü ntetéséért, az e llen 
té tek  fe lszám olásáért az em berek között, és az em beriség  testvéri egy
ségéért.

Harmadik nap Január 21. szerda
ISTEN A MEGÚJÍTOTT EMBERISÉG JELÉVÉ TESZI 

NÉPÉT (1 Kor 12, 1—14. 21—28)
Bibliai rész: És 62, 1—3. 10—12

Isten a  bűnből való szabadításnak, az új élet ígéretének, az 
em berek hozzá és egymáshoz való m egtisztított kapcsolatának 
jeléül hívta el népét, s ezzel a  feladattal ruházta fel Krisztus 
egyházát, gyermekeit: a  keresztyéneket. A megújulás lényege: 
engedelmesség Isten iránt, és a  kölcsönös szeretet szolgálata 
az embereik között. Isten gyermekeinek nagy lehetősége a meg
újulás kegyelmének elnyerése, és szolgálatuk ennek jeleként 
való megélése. Az em berre Is-ten irán t az engedetlenség, egy
más között pedig az önzés, az uralomvágy a  jellemző. P ál arra  
tan ítja  a  gyülekezetét, hogy Isten a rra  ad ja kegyelme külön
böző ajándékait, hogy a  keresztyének ezekkel a gyülekezeten 
belül egymás javára szolgáljanak, egymást kiegészítsék. Azért 
kell m indenről írni a  korinthusiaknak, m ert a  gyülekezetben, 
a  keresztyének között sem ismeretlen az a  kísértés, hogy a ta 
gok megpróbálnak egymás fölé kerekedni, a  kegyelmi aján
dékok között minőség és jelentőség szerint különbséget tenni, 
rangsort felállítani, s így Isten ajándékait nem kölcsönös szol
gálatra, hanem  uralom ra felhasználni. Pál a rra  tanít, hogy a 
gyülekezet — m int Krisztus teste — élő organizmus, ahol Isten 
kegyelme az egyik tagon keresztül ju t el a másikhoz. A gyü
lekezet életének ez a rendje az egész emberiség m egújított éle
tének ígéretes jele. Ezért az egyháznak a  világban is a  szolgá
la t ú tján  kell járni, s a  kölcsönös szolgálat gondolatát kell tá 
mogatni &  erősíteni a  világban az em berek és a népek között
is.

ADJUNK HÁLÁT
hogy Isten Jézus Krisztusban megváltja, megtisztítja és meg
ú jítja  az emberi életet, hogy ennek jelévé akarja  tenni az egy
házat, a  gyülekezetét és a  keresztyén em bert; hogy lehetővé 
teszi, hogy a  m egújított em beri élet tartalm a az iránta való 
engedelmesség és az emberek között a szeretetből fakadó kői- 
csönös szolgálat legyen; hogy m inderre kegyelme ajándékait 
adja az egyházaknak és tagjaiknak.

VALLJUK MEG BÜNBÁNATTAL
hogy az egyházak és a keresztyének életében sok engedetlenség 
található Isten akarata ellen, uralkodási vágy a szolgálat in
dulata helyett az egymáshoz váló viszonyban; hogy Isten ke
gyelmének ajándékait önzőén és uralomra akarjuk felhasznál
ni; hogy ezáltal nem válnak az egyházak és a keresztyének a 
világban a megújított emberiség jelévé; hogy az egyház gyak
ran uralomvágyból a hatalmasok és erőszakosok pártjára állt 
és áll ma is a kicsinyekkel szemben, és nem az elesettek mel
lé, s ezáltal nem a kölcsönös szolgálat gondolatának képvise
lője az emberek között.

KÖNYÖRÖGJÜNK
Isten  k egye lm én ek  aján dékaiért a t  egyházak  é s  a  gy ü lek eze tek  életéb en , 
h e g y  tu djunk ezek k el h ű ségesen  sáfárkodni, a  m egújíto tt em beriség  
je lév é  vá ln i azálta l, h o g y  lem ond unk  az uralkodás és hatalm askodás  
vágyáró l, h o g y  n em  akarun k  egym ás fö lé  kerek ed n i, han em  m int te st
v érek , egym ás javára szo lgá lu n k , * ezt m u n k álju k  é s  k ép v ise ljü k  a t  
em berek k özött Is,
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, A  háború egyházunk működését igen érzékenyen sújtotta.
A Harangszó szerkesztője írta: „Kiadóhivatalunkba naponként 
tömegesen jönnek vissza a Haratigszó-példányok. Zsákszám  
hozzák néha. Rájuk van nyomva: Vissza! Forgalom szünetel! 
Szomorúan nézem a helységneveket: itt se, ott se szólal meg 
a karácsonyi Harangszó! Ide se, oda se ér el kondulisakor a ka
rácsonyi örömüzenet! De sötét ez a magyar karácsonyi éj
szaka! . .

Ebben az időben már az ország területének nagyobb része 
felszabadult. December 22-én Debrecenben megalakult az 
ideiglenes nemzeti kormány, 28-án pedig hadat üzent Német-\ 
országnak. December 26-án Budapest körül bezárult a gyűrű, 
megkezdődött a Budapestért folytatott harc, amelynek során 

Pesten január 17-én, Budán pedig február 13-án hallgattak el 
a fegyverek.

Ebben a helyzetben többször vetődött fe l a naiv és bibliátlan 
csodavárás gondolata. Isteniéi vártak csodát, hogy az omladozó, 
régi társadalmi rendet Isten közvetlen beavatkozással meg- 

.  mentse. „Rajtunk mindig csak a csoda segített. Isten kegyelmes 
beavatkozása. Ezt most is várhatjuk." (Harangszó, 1944., 40. sz., 
175.).

1945-ben egyre erősödött egyházunkban a bűnbánat hangja: 
„Ki merné mondani, hogy Istennek nincs igaza, mikor haragja 
korbácsával leckéztet?! Hosszú ideje megdöbbentő romlás ta
pasztalható a magyar élet m inden vonalán. Jogos az Isten íté
lete. Végzetes vakság volna ezt meg nem  látnunk’’ (Harangszó,
1945., 2. sz., 8.).

M ély bűnbánattal kesereg egyik dunántúli lelkészünk egyhá
zunk háborús veszteségei m iatt: „Szolgálatunk helye az egyház 
» az egyházban a gyülekezet. Szolgálatunk mai legnagyobb 
nehézsége gyülekezetünknek a háború okozta szétszórtsága. Ma 
gyülekezetünk van a harctéren, idegenben élő leventéink sorai
ban. Iskolai kisgyülekezetünk széthullóban, közben beékelődik 
a gyülekezetünkbe hol több, de inkább kevesebb áldással a m e
nekültek gyülekezete. Soha ennyire nem  voltunk szórvány
egyház, m int ma. Mi az oka annak, hogy 10, 20 vagy 30 évig 
sikerült üresre prédikálnom a templomot? Mi az oka annak, 
hogy a nagy görögtűzzel megindított ifjúsági egyesületi m un
kánk egyszerűen beletorkollott a levente egyesületbe? Mi az 
oka annak, hogy bibliaóránkon 3— 4 öregasszony és néhány 
gyermek lézeng? M indent rá lehet fogni a háborúra. De e kép 
alá mégis ez az írás illik: mea culpa. Mea culpa, hogy csak 
Isten igéjéről prédikáltam, és nem  Isten igéjét hirdettem. Mea 
culpa, mea maxima culpa, hogy csak szájjal és szóvirágokban 
és nem élettel és valóságban hirdettem az igét’’ (Lelkipásztor,
1945., 2—3. sz., febr.—műre. 26—28.).

Szinte zárószóként hangzik a bűnbánat szava, csaknem az 
utolsó szó jogán fakad fe l az önvád, m ert azután egy időre el
némul az egyházi sajtó, hogy majd az év végén újrakezdhesse 
munkáját. Néhány mondat ennek az időnek a hangulatából: 
„Borzasztó az, amikor az egház megromlik. Am inek az egyete
mes romlást kellett volna megakadályoznia, maga is a romlást 
szaporítja. A  felelősségben pedig valamennyien osztozunk. 
Együtt vagyunk egyház s együtt ülünk a vádlottak padján” 
(Harangszó, 1945., febr. 25.—márc. 4. 8—9. sz., 23.).

A  Horthy-rendszerrel összenőtt egyházpolitika m iatt méltán 
töltötte el rettegés azokat, akik felelősek voltak. A  személyükre 
vonatkozó aggodalmat azonban kiterjesztették az egész egy
házra, azzal ijesztgették a híveket, hogy halomra ölik a lelké
szeket, elveszik a templomokat, m egszüntetik a vallásszabadsá
got. Hogy nem  így történt, azt hálásan elismerte a korabeli 
egyházi sajtó. A  szovjet katonai parancsnokságok a szabad val
lásgyakorlatot biztosították. Egyházunk végezhette munkáját, 
híveink élhették vallásos életüket. A  nem zeti kormány fenn
tartotta az állam és az egyház addigi helyzetét. A  régi törvé
nyek alapjára helyezkedett. Nemcsak meghagyta a vallásgya
korlat szabadságát, hanem anyagi támogatásban részesítette az 
egyházakat

Megindult újra az egyházi sajtó működése is. 1945 végén 
„A szabadultak éneke” címmel ezt olvassuk a Lelkipásztorban: 
,A  szabadulás nem természetes, hanem kegyelmi tény. A  meg
szabadult nép állandó magatartása a hála. A  zsoltár nem győz 
eleget lelkendezni az örömtől. A k i halálos rabságból menekült, 
m it is tehetne hálás szolgálásnál egyebet. Mert az igazi hála ez: 
odaadó szolgálat” (Lelkipásztor, 1945. december 1.).

A  püspökök a nemzeti bűnbánat napjának tartását rendelték 
él. Ehhez előadói m intákat dolgozott k i a Lelkipásztor. A. har
madik előadás idézi Bereczky Albert szavait: „A két háború 
között jó 20 esztendő az Üristentől adott nagy türelm i idő volt, 
megcsinálni a régóta várt szociális reformokat, de ez a 20 esz
tendő eltelt minden egyébbel, csak éppen szociális reformokkal 
nem. Volt idő az evolúcióra. A k ik  ezt az időt elmulasztották, 
ne sírjanak rajta, ha most helyrehozza mulasztásukat a revolú- 
ció. Isten minden mai konkrét nem zeti nyomorúsággal konkrét 
nem zeti bűneinkre akar figyelm eztetni” (Lelkipásztor, 1946. 
febr. 21., 22. o.).

Isten tehát ítéletet gyakorolt felettünk, de ebben irgalmas 
volt, megadta az újrakezdés kegyelmét. Így vált mindaz, ami 
huszonöt éve történt, nagy tanulsággá: a bűnök megítélésének, 
de egyben új életre vezérlő kegyelmének alkalmává!

D. dr. Ottlj’k Ernő

A VILÁG EVANGÉLIKUSSÁGA
A Lutheránus Világszövetség 

genfi központja statisztikát 
adott ki a világ evangélikussá- 
gára vonatkozólag. Eszerint az 
evangélikusok száma a világon 
jelenleg 75,2 millió. A világ 
evangélikusságának a fele né
met (38 millió). Az 5 világrész

80 országában 58,2 millió evan
gélikus éL Ehhez jön még ke
reken 17 millió evangélikus, 
akik Németország uniált egy
házaiban élnek.

A római katolikusok és orto
doxok után az evangélikusság 
a világ harmadik legnagyobb 
keresztyén felekezete.

Ezzel a beszámolóval adós
ságot szeretnék törleszteni. 
Még október végén adta hírül 
lapunk, hogy a Közel-Keletre 
utaztam és majd beszámolok 
olvasóinknak az ott látottak
ról és tapasztaltakról. Közben 
más feladatokat kellett meg
oldanunk, majd a karácsonyi 
ünnepek szolgálataira fordítot
tuk figyelmünket. Ezért késett 
beszámolóm. Késett, de el nem 
késett. Aki napilapjainkat ke
zébe veszi, naponta találkoz
hat ezzel a névvel: „Közel- 
Kelet”. Ez a név ma a világ 
egyik „legforróbb” területét 
jelöli meg, ahol ágyuk és gép
fegyverek szólnak, repülőgé
pek támadnak és bombáznak, 
partizánok tevékenykednek, 
menekülttáborok lakói élik 
keserves életüket. Az izraeli 
agresszió nyomán „megboj- 
dult” arab nép érvel, harcol 
és jövőt tervez. Szinte egyet
len „hadműveleti terület” az 
egész Közel-Kelet. Ezen a te
rületen jártam október 15 és 
november 4. között

Nem „egyházi” kiküldetés
ben voltam. A Béke-Világta- 
nács helsinki titkársága meg
bízása, valamint a Magyar Or
szágos Báketanács felkérése 
alapján indultam útnak. A 
Béke-Világtanács öttagú dele
gációja tagjaként szolgáltam. 
Eközben mindenütt büszkén 
mondtam el, hogy Magyaror
szág az én hazám és a ma
gyarországi evangélikus egy
ház püspöke vagyok. Ezt ép
pen úgy elmondtam a béke
gyűléseken, tárgyalásokon, a 
menekült táborokban, mint 
Atasszi államelnöknek Da- 
maszkuszban vagy Husszein 
királynak Ammanban. Annál 
is inkább mert magyar evan
gélikus püspök a történelem 
folyamán először járt ezeken a 
területeken.

Küldöttségünket Kamara 
Damantang, a Guineái Köz
társaság külügyminisztere ve
zette. Rajta kívül Maurizio 
Valenzi olasz szenátor, Viken
ty  M atveyev szovjet újságíró, 
V. Salatian, a Béke-Világta
nács titkára és személyemben

egy magyar evangélikus püs
pök volt a delegáció tagja. 
Megbetegedések következté
ben az út nagyobb felét Da
mantang, Salatian és jómagam 
tettük meg.

A közel háromhetes úton 
5 arab országban jártunk: 
Szudánban, az Egyesült Arab  
Köztársaságban, Szíriában. 
Jordániában és Irakban. A 
Béke-Világtanács delegáción
kat elsősorban azért, küldte, 
hogy juttassuk kifejezésre a 
Béke-Világtanács ' szolidaritá
sát az arab nép iránt, mérjük 
fel a kibontakozás, lehetőségét 
és azt, hogy a világ haladó 
erői miben tudnák segíteni az 
izraeli agressziótól szenvedő 
arab népet. Az is szolgálatunk 
közé tartozott, hogy segítsük a 
különböző arab országokban 
működő békemozgalmak mun
káját, egymással való együtt
működését és a Béke-Világ- 
tanáccsal való kapcsolataik 
erősítését

Utunk első állomása nem 
„hadműveleti terület”-re esett.

A Fehér- és
Kék-Nilus partján

Delegációnk Szudán főváro
sában, Khartúmban  kezdte 
meg szolgálatát. Khartúm a 
Szudáni Köztársaság középső 
részén fekszik, ott, ahol a Fe
hér- és Kék-Nílus egyesük 
Azok a szudániak, akik már 
jártak Budapesten, nemegy
szer mondták nekem: „Buda
pest csak két parton épült, 
Khartúm három parton”. A 
főváros — amelynek jelenleg 
mintegy 300 000 lakosa van — 
három település: Khartúm, 
Észak-Khartúm és Omdurman 
összeolvadásából keletkezett. 
Lakói többsége szudáni, de 
vannak bevándorolt egyipto
miak, jemeniek, etiópiaiak, sőt 
olaszok és angolok is. Szudánt 
a 19. század elején az egyipto
miak, majd a század végén a 
brit gyarmatosítók hódították 
meg. 1881-ben a szudáni nép 
legendás hőse Mohamed A h 

Győrtől alig 15 kilométernyi távolságra, de távol a fő köz
lekedési útvonaltól, Abdán át a Duna-töltésen vezető úton 
lehet megközelíteni. A kis falu csendes utcájában áll a 
győri leányegyházközség temploma és a szeretetotthon csinos, 
egyemeletes épülete. Lakóinak száma mindössze tizennyolc nő
testvér. Ez az otthon talán a tavaszi déli órák napsütésében 
a legvonzóbb. Nagy ablakain melegen süt át a napsugár s bár 
Írint még csípősen hideg a levegő, a terjedelmes nappali helyi
ségek ragyognak a fényben és kellemesen melegek. Belső be
rendezését évről évre kényelmesebbé, korszerűbbé teszik. A 
szép, nagy, jól művelt kert friss zöldséggel, gyümölccsel látja 
el a ház lakóit. Legyen is egyre szebb, gondtalanabb itt is az 
öregek élete. A  győri gyülekezet gondoskodó szeretető hordoz
za őket is.

med Mahdi fegyveresen szállt 
szembe az elnyomókkal és 
négy évvel később a felkelők 
hatalmukba is kerítették 
Khartúmot. Majd újra angol 
elnyomás következett. A má
sodik világháború után Khar
túmban működtek legtevéke
nyebben a nemzeti felszaba
dító mozgalom erői. 1956. ja
nuár 1-én itt kiáltották ki a 
független Szudáni Köztársasá
got. 1964 .október 21-én forra
dalom ment végbe Szudánban, 
amely a haladás irányába haj
tott. Majd a forradalom erői 
rossz irányba hajoltak. Ez vál
tatta ki 1969. május 25-én a 
második forradalmat, melynek 
vezetője Mohamed Nuimeri 
tábornok lett, aki jelenleg is 
vezetője a forradalmi tanács
nak. Természetesen a külföldi 
imperialista köröknek nem 
szolgál örömükre, hogy Szu
dánban haladó kormányzat 
van, amely élesen szembenáil 
az imperializmussal és ezért 
különböző nyomásokkal igye
keznek zavarni a forradalmi 
kormány munkáját. Eközben 
Szudán az afrikai haladó or
szágok és a szocialista orszá
gok népeivel építi a baráti 
kapcsolatokat.

Szudán 2,5 millió négyzet- 
kilométer területével Afrika  
egyik legnagyobb állama. La
kóinak száma több mint 15 
millió. Nagyobb részük moha
medán vallású arab. Vannak 
keresztyének  is, elsősorban az 
ország déli részében. A római 
katolikus hívőket több mint 
100 000-re becsülik. A protes
tánsok száma meghaladja az 
50 000-et. Khartúmban is több 
keresztyén templom van.

Khartúmnak nagyon szép 
részei vannak. Különösen is 
megragadó a városnak a Kék- 
Nílus partján elhelyezkedő ré
sze óriási fákkal, modem épü
letekkel. Magára vonja a fi
gyelmet az elnöki palota gyö
nyörű kertjével. A Kék-Nílu- 
son átvezető híd közelében 
emelkedik a Khartúmi Egye
tem. A központi kerületekben 
nagy a tisztaság, mindenütt 
van vízvezeték és csatornázás. 
Más azonban a helyzet a város 
déli részében, ahol a szegé
nyek laknak. Itt minimális a 
közművesítés. Az emberek 
összezsúfolva és rossz egész
ségügyi körülmények között 
élnek.

Mindjárt az első nap a vá
rosban körsétára indultam. 
Megdobbant a szívem, amikor 
az egyik ház tetején meglát
tam a széltől lobogtatott m a
gyar zászlót. Követségünk 
épülete volt. Egy „darab” Ma
gyarország Szudánban! Ked
ves órát töltöttem o tt

Arab békemunkások 
között

Szudáni tartózkodásunk kö
zéppontjában kétnapos konfe
rencia állott, melyen az arab 
országok békebizottságainak 
titkárai vettek részt, továbbá 
a Béke-Világtanács delegáció
jának tagjai. Eljöttek a béke
munka vezetői Irakból, Jordá
niából, Szíriából, Egyiptomból, 
Dél-Jemenből, Szudánból és 
jelen volt a Palesztiniai Fel
szabadítás: Szervezet képvise
lője is. Egy bevezető előadás

után az arab békemunkások 
sokoldalúan elemezték a kö
zel-keleti helyzetet. Teljes 
egyetértés volt a  tekintetben, 
hogy Izrael 1967. júniusában 
agressziót követett el az arab 
országok ellen és, hogy az ag
resszió mögött az amerikai 
imperializmus áll, amely Iz
raelen keresztül akar „jelen 
lenni”, a Közel-Keleten. így  
Izrael az amerikai imperializ
mus eszköze. Igen éles megál
lapítások hangzottak el a na
cionalista cionizmus ellen, 
amelynek jegyében Izrael a., 
fasizmusra emlékeztető mód-' 
szerekkel akarja „megtisztíta
ni az arabok”-tól nemcsak azt 
a területet, melyet az ENSZ 
1947. november 29-én neki 
ítélt, hanem azokat a nagy te
rületeket is, melyeket uz 
1967-es agresszió nyomán el
foglalt Drámaian tárult fel. 
annak a 2 millió arab mene
kültnek a helyzete, akik az 
utolsó 20 esztendőben hazá
jukból el űzettek. Ugyanakkor 
a felszólalók szavaiból kicsen
dült az az elszántság, hogy ezt 
a helyzetet fel kell számolni. 
Izrelnek ki kell ürítenie az el
foglalt arab területeket és a. 
menekülteknek vissza kell tér
niük hazájukba. Ehhez kérik a 
haladó világ segítségét. Azt jó 
volt hallani, hogy az arabok 
„nincsenek ellene a zsidóság
nak m int fa jnak vagy népnek 
vagy vallási közösségnek”, ha
nem az agresszív izraeli kor
mánnyal és katonai körökkel 
állnak szemben. Több felszó
laló hangoztatta, hogy az 6 
országukban is „élnek zsidó 
állampolgárok, akikkel az ara
bok jó viszonyt tartanak fenn”.

A konferencián kifejezésre 
juttattam, a magyar békemoz
galom szolidaritását az arab 
nép iránt. Elmondtam, hogy 
megrendeztük hazánkban az 
„arab népek iránti szolidaritás 
hetét”, melyen számos gyűlés 
keretében szóltunk az arab 
nép életéről, harcáról. Né
pünk nemegyszer juttatott el 
segélyeket az arab menekült 
táborokba. Szóltam arról is, 
hogy támogatjuk a vietnami 
népet is. Amikor arról beszél
tem, hogy igen sok magyar 
ember adott vért a megsebe
sült vietnami harcosoknak, o 
jelenlevők közül sokan feláll
tak és így tisztelegtek népünk  
előtt. Arról is beszélhettem, 
hogy 1969. húsvétján a magyar 
evangélikus egyház templo
maiban gyűjtést rendeztünk 
az arab m enekülteknek. Na
gyon melegen szorongatták a 
kezem et. . .

Egy alkalommal a Khartúm i 
Televízióban is szolgáltam de
legációnk tagjaival együtt. Az 
„egyenes adás”-ban azt a kér
dést kaptam többek között: 
„Mi az egyház véleménye az 
imperializmusról?” Hosszabb 
feleletem lényege az volt, hogy 
„amíg az egyház egyház, kell 
hogy ellene legyen az impe
rializmusnak”.

ri tábornokkal való beszélge
tésünk is. n  -  . . .D. Káldy Zoltán

BIBLIAREVÍZIÓ
1970-ben lezárul Luther bib

liafordításának a teljes revízió
ja. A revízióval megbízott bi
zottság az ún. ótestámentomi 
apokrifus iratoknak a javítá
sával is elkészült, munkájának 
eredményét jóváhagyás céljá
ból a német evangélikus tarto

mányi egyházak, a bibliatársu
latok és teológiai fakultások 
elé terjesztette. A hozzászólá
soknak 1970 márciusáig kell 
beérkezniük s azok feldolgozá
sa után az egész Luther-Biblia 
revíziója lezárul.

Szeretetintézmény eink
\  Börcsi Szeretetotthon

A KÖZEL-KELETEN



„Az Istennek beszéde élő és ható”
5 Mózes 18, 15—20

A  teremtő, a megváltó és megszentelő Isten a történelem  
folyamán többféle módon szólalt meg, nyilatkoztatta ki aka
ratát. Volt idő, amikor Isten közvetlenül szólalt meg, s indí
to tt el embereket a szolgálat útján. A  mai ige viszont arról 
tesz bizonyságot, hogy Isten szolgáin, követein keresztül adja 
tudtul népének akaratát. Akár a közvetlen, akár a közvetett 
megszólalására gondolunk Istennek, azt soha nem szabad elfe
lejtenünk, hogy mindig ugyanaz az Isten szól.

Isten ma is megszólaltatja igéjét, tudomásunkra hozza aka
ra tit, amikor kezünkbe adja a Szentírást, igehirdetési és ige
hallgatási aXlcalmakat teremt.

Nehéz a mai ószövetségi ige. de Isten ezen keresztül szólít
ja meg és tanítja a ma emberét, amikor három dologra hívja  
fe l a figyelm ünket.

1. ISTEN GONDOSKODIK IGÉJÉNEK HIRDETÉSÉRŐL. 
A m int az ige szerint Isten gondoskodott igéjének megszólalá
sáról egykor, ugyanígy gondoskodik igéjének megszólalásáról 
ma is. Pedig sokszor nem volt könnyű magának Istennek sem  
megfelelő embert találnia, aki maradék nélkül teljesítette 
volna akaratát.

A z  igehirdetés szolgálata soha nem  volt könnyű Isten em 
berei számára. Isten népének sokszor nem tetszett Isten sza
va, m ert a saját gondolataik, véleményük, akaratuk szerint 
akartak élni, s nem  úgy, ahogy azt Isten követette.

Isten minden korban gondoskodik igéjének hirdetéséről. 
Gondoskodik ma is. Ezért kishitűség részünkről az, ha aggo
dalmaskodunk, ha azon töprengünk, hogy vajon ki fogja meg
szólaltatni és hallgatni Isten igéjét. Isten megtalálja az alkal
mas eszközt és módot a jövőben is.

Csak hitetlen lelkészek teszik fel a kérdést: m i lesz, ha mi 
meghalunk, vajon ki áll be m unkánk folytatására? Csak hi
tetlen egyháztagok kérdezik: vajon ki foglalja el helyünket a 
templomban? Csak hitetlen gyülekezet kérdezi: vajon ki hir
deti nekünk az igét, ha a lelkészünk megöregszik?

Életünk a bizonysága annak, hogy Isten mindig megtalálja 
a módját, hogy megszólaltassa igéjét, hogy eligazítson, hogy 
továbbvezessen a jó úton a hitben és a szeretetben.

2. A Z  IGEHIRDETÉS MINDIG DÖNTÉS ELÉ ÁLLÍT . Isten 
igéjét soha nem  lehetett és ma sem lehet érdektelenül, kö
zömbösen hallgatni, m ert az ige mindig kivált belőlünk vala
mit. De vajon m it vált ki belőlünk a maii ige? Ellenkezést, 
vagy magunkba nézést? És vajon készek vagyunk-e arra, hogy 
komolyan vegyük Isten szavát? A z  igére való hallgatás, vagy 
nem  hallgatás máris kifejezi döntésünket.

Láttam  olyan gyermeket, aki a simogató atyai kezet durván 
taszította el magától. Milyen sokszor tesszük ezt Istennel! Pe
dig ebben is döntés van. Isten elleni döntés. De döntés az is, 
ha azt mondom: Isten szava nem  nekem  szól, nem rám vo
natkozik.

A z igehirdetés m indig hatással van ránk és mindig döntés 
elé állít. És ezt a hatást, döntést, hivő, vagy engedetlen maga
tartást Isten számon kéri tőlünk.

3. A Z  IGEHIRDETÉSBEN CSAK A  TISZTA  IGE SZÓ LAL
H A T MEG. A z  a tiszta ige, amelynek meghallása egyházun
kat a jó úton indította el s vezeti ma is. Csak az a tiszta ige 
szólalhat meg, amely a fehéret fehérnek, a feketét feketének  
mondja. A z a tiszta ige, amely valóban eligazít a mában, s 
nem  hagy kételyeket, hátsó gondolatokat a szívünkben.

A nnak a tiszta igének kell megszólalnia ma is, amelyik 
megtanítja a h íveket a hitre és a munkára. A m elyik megta
nít a személyválogatás nélküli felebaráti szeretette, Annak a 
tiszta igének kell hangzania, am elyik kiszélesíti a látásunkat, 
am elyik megtanít körülnézni a világban. A nnak a tiszta igé
nek kell hangzania, am elyik keresztyén életre nevel, am ely
ben benne van a hit, de benne van a szeretet és a felelősség- 
vállalás is népünk és az egész világ ügyéért.

Naponta hálát kell adnunk Istennek, hogy igéjét tisztán szó
laltatja meg közöttünk. A z a tiszta ige hangzik, am elyik lehig- 
gasztja a forrófejűeket és felvillanyozza a resteket és a té t
leneket. A z a tiszta ige hangzik, amely megtanít a szolgálatra. 
Egyházunk csak akkor kedves egyháza Istennek, akkor telje
síti a rábízott szolgálatot, ha hittel meghallja a tiszta igét és 
tisztán tovább is adja azt.

Keressük a tiszta igét és hirdessük azt mindenkor. Így ta
láljuk meg a hit és a szeretet útját, így lesz egyéni életünk és 
egyházunk élete és szolgálata Istennek kedves szolgálat.

Harkányi László

GENFI LÉPÉS

Ismét a magányról
A magány félelme ősd.kiolt- 

hatatlan, mint a halálfélelem. 
Jelenleg legalább negyedmil
lióra tehető csupán a buda
pesti társtalanok, magányosok 
serege. A téma tehát az utcán, 
vagy pontosabban bármelyik 
pesti bárház egy-egy kis szo
bájában hever. Nemrég la
punkban Bizik László írt a 
magányosokról. Mindenekelőtt 
köszönet a sorokból egyértel
műen kiérződő szeretetárt, 
azért a testvéri aggódásért, 
mely minden gondolatát átha-

A soproni evangélikus 
templom árnyékában nevel
kedett. Édesapja az ottani 
egyházi iskola tanítója volt. 
Az első világháború végén az 
apa a Jászi Oszkár féle Radi
kális párt vezetője volt, fia 
egy lépéssel tovább ment, és 
a Tanácsköztársaság soproni 
fiataljaival volt meghitt ba
rátságban. Ezek közül meg 
kell említenem Bors László 
hírlapírót (evangélikus volt) 
és Enczbruder Dezső tartalé
kos főhadnagyot, akiben egy 
nagy orgonaművész veszett e l  
1919 márciusában és áprilisá
ban sok erősítést kaptak Szá- 
muelly Tibortól, aki ezekben a 
hónapokban gyakran megfor
dult Sopronban.

Geleji Dezsőnek a tanács- 
köztársaság után menekülnie 
kellett. Jugoszlávia lett az 
újabb otthona. Itt már újság
íróként működött. Azok a ma
gyar újságírók, akik 1920—1944 
között Jugoszláviában jár
hattak az ő segítségével tájé
kozódhattak a jugoszláv és 
balkáni politikáról, ö  tette 
lehetővé sok pályatársa nya-

totta. Most a cikkhez való 
hozzászólás lehetőségével sze
retnék élni. A kérdéssel ko
molyan foglalkozó pszicholó
gusok egyre erőteljesebben 
hangoztatják, hogy minden le
hetséges segítség és támoga
tás ellenére is a magányosok 
problémáját legjobban maguk 
a magányosok tudnák megol
dan i Az alkalmi, futólagos 
részvétlátogatások lehetnek 
adott esetben nagyon áldottak 
és néha talán még életmentők

ralását is az adriai tengerpar
ton.

Lapunk újraindulása idején 
(1949) még a Magyar Nemzet 
belső munkatársa, de hama
rosan lapunkhoz szegődött és 
maradt is hosszú éveken át. A 
szerkesztői munka finom inti
mitásaira nevelte lelkész ba
rátait. A lap kiadóhivatali 
munkájának alapjait ő fek
tette le. Amikor elérte a nyug
díj korhatárt, kilépett a szer
kesztőségből, de magától a 
laptól és a régi barátaitól soha
sem szakadt el. Gyakori' láto
gatója volt a Deák téri temp
lomnak s öregedő korában 
teljesen azonosult önmagában 
gyermekkori hitével. Betegsé
gei idején csendes hittel vál
lalta megpróbáltatásait. Nagy 
részvét mellett temették de
cember végén a farkasréti te
metőben. A vigasztalás igéjét, 
munkatársa és barátja, Gaudy 
László hirdette. Az Újságíró 
szövetség részéről többen a 
meghatott szeretetben fogant 
beszédekkel búcsúztak tőle.

G. L.

valami többet kell vinnünk a 
magányosoknak. Egy keleti 
bölcs mondás ajánlja azt, 
hogy ha segíteni akarsz egy 
éhező emberen, adj n-aki két 
halat, de ha meg akarod men
teni, akkor tanítsd meg ha
lászni! . Áttételesen a magá
nyosság problémájánál is va
lami ehhez hasonlóról lenne 
szó. Fokozott méretű önsaj
nálkozással és másoktól szíve
sen vett szánakozó szavakkal 
semmi esetre sem találunk 
hatékony megoldást. Ha sike
rül egy-egy magányos ember
rel új önértelmezést elfogad
tatnunk, ha az annyira kívá
natos és sürgető testvéri láto
gatásokat arra használjuk fel, 
hogy a magányosok minél 
jobban kezdjék érteni állapo
tuk előzményeit és okait, ta
lán együttesen is közelebb 
kerülünk a gyógyuláshoz. A 
magány problémájának a fel
dolgozását és kezelését nem 
hagyhatjuk tovább a költők 
és költői lelkületek kezén. 
Schopenhauer már a múlt 
században figyelmeztetett, 
hogy az életben nagyon sok 
nyomorúságunk abból szárma
zik, hogy nem tanítottak meg 
bennünket okosan egyedül 
lenni. Az utóbbi időben sze
rencsére megsokasodtak: az 

■ilyen felismerések. Szó sincs 
arról, ■ mintha dicséretet zen
genénk a magányról, mintha 
olcsó, látványos győzelmekről 
álmodoznánk. Az ember el
sődlegesen és végérvényesen 
közösségi lény, s nekünk min
dent meg kell tennünk azért, 
hogy valóban szép emberi ta
lálkozások szülessenek körü
löttünk, s ezek összességében 
szabaduljunk meg a magány 
kötöttségeitől. De ugyanakkor 
józanul, reálisan kell számol
nunk azzal is, hogy életének 
egy-egy szakaszában elkerül
hetetlenül át kell mennie 
mindenkinek a magány kü
lönböző mélységein. S ezt az 
utat bizony senki számára 
sem könnyítjük meg azáltal, 
hogy az emberi élet börtöné
nek, mintegy a legnagyobb 
csapásának, minősítjük a ma
gányt.

Éppen ezért, ha írunk ma
gányos emberekről, akkor 
nemcsak arról az öreg néniké
ről kell írnunk, aki még éj
szaka sem tudja feledni az 
egyedüllét kínjait. írjuk meg 
ezt is, de adjunk jó példát ar
ról a másik öreg nénikéről is, 
aki ugyanígy egyedül éldegél
vén, mégis talált értelmet és 
célt az életének. Azzal tölti el 
szabad idejének a jelentékeny 
részét, hogy végigolvassa az 
újságokat és ami lélektani vo

natkozású cikket talál bennük; 
hétről hétre összegyűjti és el
küldi a lelkipásztorának, alti
ról tudja, hogy érdeklődik az 
ilyen témák iránt. Egy másik 
idős testvérünk úgy teszi 
hasznossá és értelmessé öreg 
napjait, hogy reggelenként le
botorkál a pesti bárházukkal 
szemben levő játszótérre, s 
napról napra összeszedegeti az 
üvegdarabokat, hogyha majd 
délelőtt megjelennek a kis 
óvodások, egy is el ne vágja 
a lábát!

Egy harmadik, öreg bácsi- 
káról pedig azt hallottam, 
hogy nagyon egyedül lévén, 
maradék erejével rendsze
resen kapálgatott a kertjé
ben, s amikor* a lelkésze 
megkérdezte, hogy nem fá
rasztó-e mindez, mosolyogva 
felelte: „Nem fárasztó, mert 
azt szeretném, hogy amikor 
meghalok, legalább ezen a 
néhány négyzetméteren szebb 
legyen utánam a föld!” Igen, 
így is lehet viszonyulni a ma
gányhoz! Lehet tartalmat, 
életet, reménységet vinni az 
Istentől hűségesen elvállalt 
magányba. Mert nem az a ma
gányos ember, akinek már 
mindenki elengedte a kezét, 
hanem valójában az a magá
nyos ember, aki maga engedte 
el már mindenki másnak a 
kezét. Nem az ‘az igazán ma
gányos, akiért már senki sem 
tesz semmit, hanem sokkal in
kább az a magányos, aki ma
ga nem tesz már semmi jót 
másokért. Az „Ország-Világ” 
című képes hetilapunk egyik 
számában írt nemrégen egy 
gyermekotthonról. így fejezte 
be a szerző a cikket: „Ma di
vatossá lett ez a szó: elidege
nedés. Nos, ha valaki nagyon 
egyedül érzi magát, látogas
son el ide, vagy bármelyik 
gyermekotthonba és fogja 
meg ott egy ilyen kis magá
nyos emberke kezét. Soha töb
bé nem fogja üresnek, célta
lannak, idegennek érezni az 
életet.” A Jelenések Könyvé 
így mondja ugyanezt: „Az a 
neved, hogy élsz, pedig halott 
vagy. Vigyázz és erősítsd meg 
a többieket, akik halófélben 
vannak.” Az a neved, hogy 
magányos vagy? Eredj, erő
sítsd meg a náladnál is magá
ny ossabbakat!

Nagyon ide kívánkozik az 
Ezékiel prófétánál megjelenő 
isteni szó is: „Ember, állj lá
baidra, mert beszédem van 
veled . . . ” önsajnalikozás és 
önsajnál tatás helyett ez az ér
vényes isteni sző ma is: Ma
gányos vagy? „Állj lábaidra! 
Beszélnem kell veled!”

Győr Sándor

MINDEN NAP. . .
Minden nap percek szárnyain suhan 
Minden napkelte ingyen kegyelem 
Minden nap kelyhe csak tiéd Uram 
Minden nap Rólad zenghet énekem!
Minden nap hív e föld és élhetek 
Minden nap csetlő-botló lábakon 
Minden nap bírlak s elveszítelek 
Minden nap égve kétség-lángokon!
Minden nap nyílik remény-alkalom 
Minden nap sodra perget habjain 
Minden nap elmerülhet csólnakom 
Minden nap ringat vágyak karjain!
Minden nap mindent kínál,. . .  jóllehet 
Minden nap igéd meleg takaró 
Minden nap mégis szerteszét esett 
Minden nap, hogyha rosszá lesz a jó!
Minden nap húrján halk fohász remeg 
Minden nap mindig egy-egy állomás 
Minden nap megtér gyarló gyermeked 
Minden nap útján egy lép ést,... tovább!

Sárkány András

„BIBLIAI ELBESZÉLÉSEK” OROSZUL

I M Á D K O Z Z U N K
Ür Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk Neked, hogy igé

det napról napra megszólaltatod közöttünk. Hálát adunk 
azért, hogy nem kell a bizonytalanság útvesztőin tévelyeg- 
nünk, hanem igéd által világosságot árasztasz a mi életutunk- 
ra. Köszönjük, hogy újabb és újabb szolgákat állítasz be azért, 
hogy igéd soha ne némuljon el közöttünk.

Kérjük, Te adj nekünk nyitott szívet, hogy igédet ne csak 
halljuk, hanem aszerint is éljünk. Add, hogy engedelmes gyer
mekeid legyünk, akik hűséggel járnak a Te utadon. Add, hogy 
soha ne legyen úrrá életünkben a kételkedés, hanem higyjünk 
Benned és hittel szolgáljunk felebarátainknak és az egész vi
lágnak, ámen.

is, de ezen túlmenően még

D r . G e le j i  D e z s ő
(1894—1969)

Dr. Ida, India
— Életrajz-ismertetés —

A  vellorei kórház kápolnájának ablakain 
beárad a virágok illata. Fiatal leányok ü l
nek a gyékényszönyegen: orvostanhallgatók 
és felvételre jelentkezők. S előttük áll a kór
ház alapítója, vezetője, lelke: dr. Scudder 
Ida, akit Indiában annyira ismernek már, hogy 
dr. Ida, India címzéssel is megkapja a leve
let. Fehér a haja, ráncos az arca, de kék sze
me ragyog, s egész megjelenése olyan fiata
los még.

— Hát orvosok szeretnétek lenni? A kkor  
hadd mondom el, m i késztetett engem vala
m ikor arra, hogy orvos legyek.

— Tizenkilenc éves voltam, s több éve ta
nultam  már egy amerikai szemináriumban, 
amikor haza kellett jönnöm szülőföldemre, 
Indiába, m ert megbetegedett az édesanyám. 
Csak addig akartam itthon maradni, amíg 
meggyógyul. Aztán vissza Amerikába. Csak 
ott tudtam elképzelni az életemet.

— Édesapám missziói orvos volt Tindiva- 
namban. S ahogy egyik este édesapám író
asztala m ellett ültem, lépéseket hallottam a 
verandán. Magas, tekintélyes bramán állt 
előttem: „Fiatal feleségem nagy fájdalm ak
ban gyötrődik. A  bába nem tud segíteni. Nem  
jönne el, hogy segítsen rajta?" Megmondtam, 
hogy annyit se értek a szülési segítéshez, m int 
a bába. De édesapám orvos, ő elmegy szíve
sen. Erre büszkén hátralépett: „Csak nem  
gondolja, hogy egy férfi kezelheti a felesé
gemet? Akkor haljon meg inkább!” Megren
dültén, szomorúan m entem  vissza az íróasz
talhoz. De újra kopogtak. Örömmel futottam  
az ajtóhoz, azt reméltem, hogy a bramán 
mégis meggondolta magát. De nem ö kopo

gott, hanem egy muzulmán férfi ugyanaz
zal a kéréssel. Meghal a felesége, ha nem sie
tek segítségére. Édesapámhoz vezettem, és 
együtt próbáltuk rábeszélni arra, hogy az ő 
segítségét fogadja el. Még azt is megígértem, 
hogy vele megyek én is, és irányítása m el
lett megteszem, amit csak tehetek. De vissza
utasította ezt a segítséget. Vallási előírásaik 
tiltják, hogy idegen férfi megvizsgálja a fele
ségét.

— Nehéz szívvel m entem  vissza a szobába. 
Próbáltam írni, olvasni, de nem ment. Egyre 
a két fiatal anyára kellett gondolnom. S ek
kor újra kopogtak. Egy magas kasztbeli fia
tal férfi állt előttem ismét uyganazzal a ké
réssel. S édesapám segítségét ő se fogadta el.

— Egész éjjel nem tudtam  aludni. Először 
álltam valósággal Isten színe előtt. Tudtam, 
hogy Ő szólít engem. De nem akartam igent 
mondani. Nem akartam egész életemet Indiá
ban eltölteni. Reggel tompa dobszót hallottam, 
házunk előtt ment el a folyó partja felé egy 
halottas m en e t. . .  S megtudtam, hogy mind a 
három fiatalasszony halott. Meghaltak, mert 
nem volt orvosnő, aki segített volna rajtuk. 
Nehéz lelki küzdelmek, forró imádságok után 
döntöttem. Igent felettem  Isten hívására. Or
vos lettem, és visszajöttem Indiába.’’

A z  egyetemi évek után először egy várat
lan feladat várt Scudder Idára. Megszólította 
a missziói tanács titkára: „Levelet kaptunk, 
hogy Velloreban feltétlenül szükség lenne egy 
nők számára berendezett kórházra. S ö n t  kér
jü k  arra, hogy a ráváló pénzt megszerezze," 
Ida vállalta a feladatot. Fáradhatatlanul 
utazgatott, előadásokat tartott az indiai asz- 
szonyok helyzetéről, gyűjtötte a pénzt és a 
munkatársakat. 1901. szept. 7-én tették le 
Velloreban az új kórház alapkövét, s m ilyen 
nagy ünnep volt, amikor felépült és kapuit 
megnyithatta. 1902-ben már 12 359 beteget 
kezelt az ú j kórházban.

Kialakult a m unkatársak köre. De még 
mindig nagyon kevesen voltak. Kb. 150 millió 
asszony élt akkor Indiában és csak 150 orvos
nő volt. Ida indiai leányokat kezdett kiképez
ni ápolónőknek. Aztán jö tt a kérés: létesítse
nek Velloreban orvosnő-képzőt. Beszélt egy 
felelős államférfival, sikerült beleegyezését 
elnyernie. „Ha m inden jól megy, lesz három  
jelentkezője. De ha hat lenne, megnyithatja  
az orvosképző intézetet. Itt az engedély.” K i
lencvenhat jelentkezőből 14-et vettek fel és 
képeztek ki. Am ikor Ida először indult velük  
Madrasba, a vizsgára, a lányok csüggedeztek. 
„Csak 20%-nak szokott ez a vizsga sikerülni,

m i meg csak lányok vagyunk.” De mind a
14-en átmentek, néhányan nagyon szép ered
ménnyel.

A m ikor elérkezett a nagy nap: India kivív
ta függetlenségét, megváltozott Indiában ax 
asszonyok helyzete is. A  vellorei kórházbn§ 
együtt dolgoznak most már nők és férfiak,

1950 volt a jubileum i év. ö tv e n  éve érke
ze tt vissza Ida Indiába, m int fiatal orvos, 
hogy megkezdje nagy vállalkozását. S ugyan
annak az évnek a decemberében ünnepelték  
meg Ida 80. születésnapját. A  kórház vezeté
sét avatott kezekbe tette, s visszavonult kis 
házába a hegyek közé. De egy-egy helyette
sítés még visszahívta szeretett kórházába.

1960 májusában virággal felékesített, nyi
tott kocsin teszi meg dr. Ida utolsó földi út
ját a vellorei kórház udvarából a temetőbe. 
Embertömeg szorong a kórház udvarán, as 
utcákon. Elborítják a sírját is virággal. Hi
szen közöttük áldozta fel az életét, s neki kö
szönhetik a nagy örökséget, a szép kórházat, 
amelyikben ezrek találnak naponta segítséget 
és gyógyulást.

„Először el se akartuk h in n i . . .  — írja a 
kórház egyik fiatal orvosnője. Tudtuk, hogy 
egyszer be kell következnie, mégis megrendí
tett m indnyájunkat. Mintha megállt volna a 
kórházban az élet. Olyanok voltunk, m int a 
test, amelyikből elszáll a lélek. De aztán érez
tük egyszerre, hogy olyanok vagyunk, m int 
egy nagy család. Testvérek voltunk mindany- 
nyian, akik elveszítették az édesanyjukat.”

'90 évet élt. Krisztus szeretetét sugárzó éle
tével betöltötte a rábízott szolgálatot.

Túrmezei Erzsébet

lent meg orosz nyelven. A 
könyv a világirodalom nagy 
alkotásaként méltatja a Bib
liát.

H------------------ --—------------------

Zénón Kosidowski lengyel 
író „Bibliai elbeszélések” című 
könyve harmadik kiadásban je-

met szövetségi kancellárhoz, 
amelyben azt kérik, hogy az 
elmúlt években politikai tün
tetések miatt bebörtönzött fia
talokat részesítse kegyelemben.

Az Egyházak Világtanácsa és 
a Lutheránus Világszövetség 
genfi központjában dolgozó 38 
német munkatárs táviratot in
tézett W illy Brandt nyugatné-



Rendezett utcák, kedves 
családi házak az egyik részén. 
Másutt viszont égbenyúló 
„szúnyogok”, a  nagy emelőda
ruk, s az emelkedő sokemele
tes blokkházaik. Az épülő új 
városrész, ami ha benépesül.

új színt ad Budapest XV. ke
rületének. Két gyülekezet él 
ezen a területen: a  régi rákos- 
palotai anyagyülekezet, — egy 
régi kistemplommal s egy új, 
kéttornyú nagytemplommal, 
parókiával — s a pestújhelyi 
kis gyülekezet, am elynek nincs 
más látható kincse, m int egy 
kicsiny, otthonos, meghitt 
temploma.

Gondos és lelkes presbité
rium  áll a kicsiny nyáj élén. 
amely egyházközigazgatásilag 
alig határozható meg. Inkább 
csak lényegileg: gyülekezet, 
ahol az igét rendszeresen hir
detik, a szentségeket kiszol
gáltatják. s a  híveket pászto- 
rolják. Nem anyagyülekezel, 
m ert ahhoz nem elég erős.

Lengyel József:
Bibliai történetek fonákja. 

Ezt a gyűjtőnevet adhatnánk 
jó néhány irodalmi alkotás
nak. Íme:

Mi úgy tudtuk, hogy Péter 
nagyon szerette Jézust. S Jé 
zus passiótörténetének éppen 
ezért az egyik legszomorúbb 
pillanata, amikor Péter meg
tagadja U rát és Mesterét. 
Előttünk teljesen érthetetlen, 
és fájdalmas fordulat ez. Ám
de, Baudelaire (1821—1867), 
ez a nagy francia költő így 
okoskodott: „Péter megtagad
ta Jézust, — igaza volt!”

Mi úgy tudtuk, hogy az áru
lás minden körülmények kö
zött az egyik legsúlyosabb 
emberi bűn. Júdás áruló volt. 
Kétezer év óta az egyházban 
kétségkívül ő a leginkább el
ítélt, a legsúlyosabban vádolt, 
az Isten F iát eláruló tan ít
vány. Megtanultuk, hogy fél
nünk kell személyétől, és fél-! 
nünk kell cselekedetétől. W.
H. W hite (1829—1913), angol 
író pedig egy nemes gesztus
sal védelmébe vette Júdást, és 
azt állította, hogy a  passió
történet többi tanítványi sze
replőjének kenetteljes képmu
tatásával szemben Júdás ha
tározottan nemes jellem volt.

Mi úgy tudtuk, hogy Kain 
gyilkos lelkű és Ábel szelíd, 
tiszta lelkű. Illyés Gyula és 
Déry Tibor nagy irodalmi vi
tájában félelmetesen villódz- 
tak az Ilyen és ezzel ellenté
tes gondolatok. A vita pergő
tüzében hallatlanul mély lé
lektani felismerések kerültek 
elő: az Ábelek lelkében is ott 
van a gyilkos indulat. „Hol 
vagy, nagyobbik f ia m ? .. .  Hol 
vagy, kisebbik fiam ? Melyik 
öli meg a másikát?”

Mi úgy tudtuk, hogy az 
apák nemzedéke a történelem 
során természetszerűleg adta 
áldozatra a fiák nemzedékét. 
Ábrahám és Izsák történeté
ben balladai kísértetiességgel 
ismétlődnek t a szavak: 
„S mennek ' vala ketten 
együtt”. A bibliai történetben 
Izsák engedelmes gyermek. 
Szabó Magda „Mózes egy, hu
szonkettő” c. regénye pedig 
m ár így fejeződik be: „És 
Izsák kivevé az ő atyjának 
kezéből a kötelet és azt mon
da: csak magadat áldozhatod 
meg a ty ám . . .  én nem halok 
meg a te Is te n e d é r t...  És el- 
indula Izsák az úton egyedül, 
és Ábrahám ott m arada ma
gára az o ltár előtt, és s ’rt.”

A Biblia ihletője lett jelen
tős irodalmi műveknek. Kér
ve, — kéretlenül is akadt vé
dője Péternek, Júdásnak, 
Káinnak és Izsáknak. Ézsau 
szintén az általában erősen 
elm arasztalt bibliai szereplők 
között van. ö  az elsősziilöttsé-

P e s í ú
Nem szórvány, m art annál 
sokkal gondozottabb. Több 
m int filia, m ert független.

Alig több, m int fél évszáza
dos gyülekezet, s alig több, 
m int 2—300 lélek. Nem önálló 
gyülekezet, de 1921 óta önálló 
lelkésze van. Igaz, mindnyá
jan „mellékállásként” végaz- 
t ík  a  szolgálatot. Jeszenszky 
Ignác nagykikindáról mene
kült esperes kezdte a  szerve
zést, aki azonban korán meg
halt. U tána Komjáthy Béla, 
m ajd Kürtösi Kálmán egykori 
vallástanárok buzgólkodtak a 
hívek szervezésében.

Templomukat 1933-ban épí
tették, s szépsége m ellett két 
tanulságos sajátossága van, Az 
egyik, hogy adósság nélkül 
építették. Annyit terveztek és 
építettek, am ennyire erejük 
volt. (Ritka sajátosság az 
utóbbi évtizedek a la tt épült új 
templomok sorában!) A m á
sik, hogy pontosan akkorára 
méretezték, amekkora a  gyü
lekezet valóságos életében 
szükséges. Nem szűk, és nem 
nagy. A több tucat Sándy 
Gyula tervezte templomunk 
között a  legsikerültebbek kö
zé tartozik. Külön ékessége a 
fából készült boltozatos meny- 
nyezet. Egyetlen hibája, hogy 
szerkezeti akadályai vannak a 
fűtésinek. Éppen ez a  kedves 
és szép mennyezet nincs kel
lően hőszágetelve. De a fűthe- 
tetlenség az előttünk já rt 
nemzedék templomápítéseinek 
generális hibája. Sok próbál
kozás után most találtak olyan 
fűtési megoldást, ami kelle
messé teszi nagy hidegben is 
a barátságos kis templomte
ret.

A templom s a  gyülekezet

Ézsau mondja...
gi jogát adta el, égy tál len
cséért. De neki is van védője, 
mégpedig a  magyar irodalmi 
élet egyik nagyon jelentős és 
megbecsült írója, Lengyel Jó
zsef, aki most megjelent no
vellájában lehetőséget ad 
Ézsaunak, hogy védje magát. 
Ézsau aztán szenvedélyesen 
tám adja is a mindig alkal
mazkodni kész Jákobot. Végül 
az az érzésünk támad, hogy 
nemigen szabad többé Ézsaut 
elmarasztalnunk. Mindez le
hetne egyszerű szónoki fogás, 
amolyan költői m unka is. De 
nem az. Lengyel József nem 
szeret játszani sem a szavak
kal, sem az olvasók bizalmá
val. Magától is, másoktól is 
mindig egyenes beszédet kí
vánt. Lengyel József ezen a 
harmincegy oldalon nem csu
pán az Ézsau igazságáért hada
kozik. Az írónak nem az fáj, 
hogy Jákob miképp vetemed
hetett ilyen csalásra. Bár ez is 
nyugtalanítja, hiszen így vall 
egy másik művében: „Nem 
szentek kellenek, hanem akik 
jók, m ert rossznak lenniük 
rossz; kíméletlen jóra törek
vők . . ezek kellenek. Jákob 
pedig életének első szakaszá
ban aligha tartozott ezek kö
zé a kíméletlen jóratörekvők 
közé. De jól tudja Lengyel Jó
zsef — hiszen hosszú élete 
ideje alatt, melyet hol szépen, 
hol nagyon megbántottan, so
káig magányosan építgetett 
emberek között, — hogy viha
ros ítéletidőkben, vagy az 
élet egyéb határhelyzeteiben, 
a puszta életbenmaradásnak, 
esetleg az előbbrejutásnak 
nincsenek ideális, tiszta re
ceptjei. Az írónak inkább az 
fáj, hogy hogyan engedhette 
meg mindezt az Isten? Külön 
kis gyűjteményt lehetne ösz- 
szeállítani egyéb műveiben 
elszórt gondolataiból, melyek 
mind ezt a nyugtalan, tépe- 
lődő kérdést hozzák elő, sok
féle formában és sokféle szi
tuációhoz kötve. Ennek az ál
landóan nyugtalan, kérdése
ket kérdésekre halmozó és 
egy kicsit Jákóbszerű tusa
kodásnak a miértjére, maga 
Lengyel József ad választ „Ó 
hit-Jeruzsálem ” c. versében: 
„S tudom, m indenré h it-Jeru- 
zsálemben van a felelet, de 
azon a kapun bemenni nem 
tudok”. Megvalljuk Lengyel 
Józsefnek — életművét, küz
delmes életú tját és meggyő
ződését igazán megbecsülő és 
tisztelő indulattal —, hogy 
műveinek és fent idézett vers
sorának olvasásakor bennünk 
a kapernaum i százados imád
sága tám asztott különös vissz
hangot és párhuzam ot: „Hi
szek Uram! I.égy segítségül az 
én hitetlenségemben!” Gy. S.

j h e l y
annak beszédes bizonysága, 
hogy a reális keretek között 
m egtartott hűséget Isten job
ban megáldja, m int a felleng
zős álmokat.

A gyülekezetben őrségvál
tás történt. Január 4-én ve
zette be istentisztelet kereté
ben szervező-lelkészi szolgá
latába Schreiner Vilmos lel
készt, D. Dórén Emil, az egy
házmegye esperese. Kürtösi 
Kálmán lelkészt, aki negyed
századon át m unkálkodott a 
hívek között, hosszú éveken 
á t m int püspöki megbízás 
alapján szolgáló nyugalmazott 
vallástanár, az egyházkerület 
püspöke szolgálati érdemeinek 
elismerése m ellett felm entette 
a  további szolgálat alól, s egy
ben kiküldötte Schreiner Vil
most szervező-lelkészi megbí
zással.

A családiassá melegedett is
tentiszteleten a  beiktatás után

az új lelkészt kedves és jó bi
zonyságot árasztó szavakkal 
köszöntötték Tulok József má
sodfelügyelő, továbbá dr.Nagy 
Gyula teológiai professzor és 
az óbudai gyülekezet felügye
lője.

Schreiner Vilmost az óbudai 
gyülekezet adta az egyháznak. 
Seg édlelkászi évei után a bu
davári gyülekezet másodlelké
szeként m ent ki egyéves ta 
nulm ányútra Helsinkibe, ahol 
a  háború után megindult egy
házi kapcsolatok keretében ő 
volt az első stipendiáns lelké
szünk. Onnan hazatérve a 
Teológus Otthonban kapott 
nevelő-leikészi beosztást, ahol 
pestújhelyi kiküldetéséig látta 
el feladatát. Szolgálatának el
ső és legutóbbi láncszeme így 
fonódott össze az óbudai 
felügyelő s  a Teológus Otthon 
volt igazgatója üdvözlő sza
vaiban.

AKIT SZERETNEK
Akit szeretnek, annak az élet 
hívás, m int íze a friss kenyérnek.
Akit szeretnek, annak a tövis 
nem f á j . . .  álmodik, akárm i jön is!
Akit szeretnek, nincs meddő lépte: 
az ú t veszélyét előre védte.
T itkát k itárni nem is kell beszéd.
Mintha csak Isten fogná a kezét.

Esti Gyula

A tálentumot kiássák
A Gondviselés és a postai 

kézbesítés együttes csodája, 
hogy ez a négy aggastyán 
együtt emlékezhet 1909 félel
mes júniusára, amikor érett
ségi vizsgát tettek egy felvi
déki gimnázium virágfűzérek- 
kel díszített imatermében. A 
huszonegy sétapálcát forgató 
szivarfüstöt eregető maturáns 
közül hárman maradtak, a 
rettegett tanárok közül pedig 
egy — „Hekti”, a matemati
kus, akit novembertől áprilisig 
helyettesíteni kellett, mert tü
dőbajos volt, és a hegyekben 
vészelte át a telet. Most lega
lább annyira hasonlítanak 
egymásra, mint amennyire 
különbözik ez a félig tornate
remre, félig műtőre emlékez
tető vendéglő mindattól, ami
re visszagondolnak, ami volt, 
és ami van is, mindaddig amíg 
csak élnek. . .

Megidéző, ártalmatlan, kis 
homoki bort iszogatnak ás
ványvízzel, de egyikük sem 
bizohyos benne, hogy a fel
bukkanó emlékek tényleg az 
Almamáterből valók-e, vagy 
vonatkupékból, lövészárkokból 
lányos házakból származnak?

*
Hekti, ez a göthös, tyúkmel

lű számkukac, hatvan éve is 
úgy tért vissza téli üdülései
ről, hogy beszámoltatott ma
gának mindenről, ami a tan
intézetben történt, mialatt 
pokrócba csavarva, köhécselt 
a magaslati üdülők nyugszé- 
keiben.

Most is erre készült. Verej
téktől gyöngyöző, uszonyszerű 
kezét kanál alakúra görbítette, 
mintha le akarná fölözni meg- 
vénhedt tanítványai elpergett 
éveit, szakasztott úgy, mint 
egykor. A tér és idő tengelye 
elferdülni látszott, és a három 
roskatag tanítvány előtt egy 
pillanatra úgy tűnt, hogy rög
vest egy tréfás feladvány kö
vetkezik a pékinasról — aki 
ötven liter lisztből huszonkét 
cipót sütött — mármost, már
most —, egér fut végig a fal
mentén, — kicsöngetnek, és a 
gimnázium udvar sarkában is 
olvadni kezd már a hó. ..

*
Mialatt két osztálytársa be

számolt életéről, Midek urat 
valami furcsa szorongás kerí
tette hatalmába. Egyre inkább 
úgy érezte, hogy nincs miről 
mesélnie, agglegény maradt, 
így nem mutogathatott fény
képeket unokáiról, és hiába 
kutatott kétségbeesetten emlé
kei közt, semmi olyasmit nem 
talált, amit ünnepélyesen oda
állíthatna a másik kettő szám
adása mellé. Pedig a többiek 
már befejezték mondókájukat, 
a töredezett fényképeken mo
solygó idegen arcok, az ottho
nok, amelyeket sohasem látott, 
mind visszakerültek az elnyűtt

levéltárcákba, és Hekti mind
kettőjüket megdicsérte, amiért 
gyerekeket nemzettek, vissza
jöttek két háborúból, és most 
galambokat etetnek a közte
reken, vagy eloltják a villanyt 
az unokáik után.

Midek úr riadtan pislogott 
a rászegződő három*1 szempár 
szigora alatt — a nyugtalan
ság bénító, sötét félelemmé 
növekedett benne — most már 
tudta, hogy számot kell ad
nia, és Hekti ítéletet mond 
majd felette, amely elől nem 
menekülhet. Májfoltos, resz- 
keteg, tar fejét elöntötte a ve
ríték, — kinyújtotta kezét, 
hogy igyék egy kortyot, de a 
pohár szertefoszlott botorkáló 
ujjal végén —, a kilobbant fé
nyű, várakozó, vén szemek pe
dig egyre lesték.

— Velem nem történt sem
mi. Nagyon sok helyen jártam 
életemben, de semmire sem 
emlékszem, — azt hiszem, 
nem is volt értelme megnézni, 
amiket láttam. És sokat is ol
vastam — néha éjszakákon át 
—, de nem hiszem, hogy vala
mit is megtanultam volna 
azokból a könyvekből. — Sok 
szerelmem volt, de valami 
miatt mégis egyedül marad
tam, és most nem bánkódom, 
emiatt, mert tudom, hogy sem
mit sem tudtam volna adni 
azoknak, akik velem akartak 
maradni. Fiatal koromban szé
pen hegedültem, — de emlék
szem, rögtön abbahagytam, ha 
láttam, hogy valaki odajön és 
hallgatni akarja. Valahogy 
érzékem volt az emberi test
hez, — mégis egyszer Párizs
ban, amikor nagy csődület 
vett körül egy elgázolt kifutót, 
csak álltam a bámészkodók 
közt, és megvártam, míg meg
érkezett az orvos. . .

Ekkor a zenekar emelvé
nyén dübörögni kezdett a 
nagydob, — de Midek úr tud
ta, hogy nem a hosszú hajú 
együttes hangol, hanem az íté
letet készülnek kihirdetni. A 
mennyezet rejtett lámpái sor
ra felgyúlták, és Midek úr 
tudta már, hogy a számonké- 
rő, vakító igazság ragyog kö
rülötte. Ekkor felemelte ijedt 
tekintetét, de az asztalfőn ülő 
Hekti most iszonyatos volt, ré
mesebb, mint az érettségin 
egykor — látta már, hogy a 
termet elborító fény belőle 
árad, ősz üstöké, felemelt ke
ze ontják az elviselhetetlen 
ragyogást. Felugrott, és térdre 
esett a lenyűgöző aggastyán 
előtt, és rekedten kiáltozni 
kezdett: Uram, semmi sem 
történt, semmit sem tettem . . .

A pincér emelte föl — a 
szomszéd asztalok mellől fel
ugráltak és odagyültek a ven
dégek —, a három öregúr 
hasztalan próbálta csitítani. 
Nemsokára szirénázva meg
érkezett a mentő, és a bámész
kodók némán utat engedtek a 
fehérbe öltözött, komoly jöve
vényeknek.

Turchányi Sándor

Meghalt Josef Hromadka
Dr. Josef L. Hrom adka a 

prágai Comenius fakultás teo
lógiai professzora, a  Keresz
tyén Békemozgalom ismert, 
neves vezető személyisége rö
vid betegség után 81. életévé
ben elhunyt. Temetése január
4-én, vasárnap délután volt 
Prágában. A temetésén a világ 
minden részéről képviseltették 
m agukat az egyházak.

A templomi gyászszertartá
son a cseh testvéregyház zsi
nati elnöke dr. V. Kejr esperes 
mondott igehirdetést. Emlék- 
beszédet ta rto tt dr. J. Soucek 
a teológiai fakultás dékánja. 
Felszólalt Hruza, a  csehszlová
kiai egyházügyi hivatal elnö
ke. Az Egyházak Világtaná
csának részvétét E. C. Blake 
főtitkár tolmácsolta. A Ke
resztyén Békekonferencia ne
vében J. A. Candra (India)

alelnök mondott gyászbeszé
det.

A prágai krem atórium  nagy
termében ta rto tt búcsúztatá
son Felár esperes, a helyi gyü
lekezet lelkésze hirdetett igét, 
majd a Princetoni Teológia 
dékánja (USA) emlékezett 
meg az elhunytról. Felszólalt 
még Cymorek sziléziai püspök, 
A. Wantula, a lengyelországi 
evangélikus egyház püspöke és 
még többen mások.

A gyászünnepségen a  mar 
gyarországi" protestáns egyhá
zakat dr. Groó Gyula, az 
Evangélikus Teológiai Akadé
mia dékánja, dr. Huszti Kál
mán a  budapesti Református 
Teológiai Akadémia dékánja 
és dr. Jánossy Imre a  debre
ceni Református Teológiai 
Akadémia dékánja képviselte.

A lelkészek tanulmányi témái
Az egyes egyeházmegyék lel-' 

cészi munkaközösségei részére 
a Lelkészi Munkaközösségek 
országos tanácsa évente tém á
kat jelöl ki, amelyek kereté
ben egyházmegyénként kuta
tóm unkát folytatnak és dolgo
zatokat készítenek a  lelkészek. 
A tém ák megállapítása úgy 
történik, hogy az egyházme
gyénkénti lelkészi gyűlések 
beküldik javaslataikat arra  
nézve, hogy a  következő év
ben milyen kérdésekkel volna 
hasznos foglalkozniok. Az or
szágos tanács a  beküldött ja 
vaslatok alapján tűzi ki a  fel
dolgozandó kérdéseket.

Január 5-én az OLMK taná
csa ülést ta rto tt D. dr. Ottlyk 
Ernő püspök, az OLMK elnö
ke vezetésével, aki az elmúlt 
év néhány tém ájának feldol
gozásával kapcsolatban ele
mezte a Lelkészi Munkaközös
ségek tavalyi m unkáját. Az

elemzést a  jövő feladatok é r
tékelő felvázolásával folytatta 
D. Káldy Zoltán püspök. Ez
után a  tnács a beérkezett ja 
vaslatok megtárgyalásával 
négy fő tém át és öt ajánlott 
tém át jelölt meg ez évi 
feladatul. A Lelkészi Munka
közösségek, am elyek egyház
megyénként évente 8—10 
ülést tartanak, főképpen 
ezeknek a kérdéseknek fel
dolgozásával lesznek elfoglal
va. A tém ák a legújabb kor 
egyháztörténetéből, az egyhá
zi világgyűlések egyes kitűzött 
kérdéseiből, az igehirdetés és 
lelkészi m unka különböző te
rületeiről, a  Biblia egyes 
könyveinek értelmezéséből s 
az egyház tanításának idősze
rű kérdéseiből valók. Külön 
gondot fordítanak a Lelkészi 
Munkaközösségek 25 eszten
dős egyházi u tunk elemzésére.

A XXVI. téli kántori tanfolyam
december 13-án, szombaton 
délután tarto tta  ünnepélyes 
megnyitását. Az oktatás m un
kája  m ár az előző hetekben 
megkezdődött. A tanfolyam 
15 hallgatója közül 4 teológus. 
A részt vevők, személyi lehe
tőségeik szerint, különböző
képpen kapcsolódnak be a 
munkába. Vannak akik mind 
a négy hónapot a  fóti Mandák 
intézetben töltik. Vannak, 
akik megszakítással tartózkod
nak kinn. És vannak olyanok 
is, akik szombat, vasárnap 
mennek ki Fótra és odahaza 
gyakorolnak.

A tanfolyamot az Országos 
Kántorképesítő Bizottság el
nökének, D. Káldy Zoltán püs
pöknek a  nevében, Benczúr 
László lelkész, a  bizottság elő
adója nyitotta meg. Igehirde
tésében, melyet Jel 3, 21 alap
ján tarto tt, megemlékezett a r 
ról, m iként alakult ki egyhá
zunkban a felszabadulás óta 
az újtípusú kántorképzés. Rá
m utatott a kántori szolgálat 
megbecsülésének növekedésé
re az elmúlt huszonöt eszten
dőben. Az egész egyház és a

gyülekezetek áldozatkészségé
nek következtében az■ argona
pad figyelemmel, szeretettel 
körülvett hellyé vált templo
mainkban.

Kiss János a fóti M andák 
Iiitézet gondnoka és a  tanfo
lyam vezetője bem utatta a 
tanfolyam részt vevőit. Trajt- 
ler Gábor lelkész-orgonamű- 
vész, a  tanfolyam  oktató taná
ra  beszámolt a fóti otthonban 
épülő orgonáról, amely re
ménység szerint januárban 
megszólal és a  kántori okle
vél elnyerésére pályázók ra j
ta  gyakorolhatnak. Az orgo
nát közegyházi támogatással, 
a gyülekezetek és a Lutherá
nus Világszövetség adom á
nyainak segítségével állíthat
juk  a kántorképzés szolgála
tába. Egyik dunántúli gyüle
kezetünk filiájától vásároltuk 
meg kis orgonáját — mondot
ta  T rajtler Gábor. Két m anu, 
álossá alakítjuk át, hogy ez
zel is elősegítsük a kántor
képzés színvonalának emelé
sét. A megnyitó ünnepség Bo- 
hus Imre fóti lelkész imádsá
gával ért véget.

Az Északi Evangélikus Egyházkerület felhívása
Az Egyházkerület Elnöksége felhívja a lelkészek és segéd

lelkészek figyelmét a megüresedett kertai (Veszprém m.) lelké
szi állásra. A javadalom az országos átlagnak megfelel. Az ér
deklődők levélben jelentkezzenek az Északi Egyházkerület 
püspökénél, Budapest, V ili., Üllői út 24. A jelentkezési határ
idő: 1970. február 1.

CSALÁDI HÍREK
— SZÜLETÉS, ifj. Keve 

László András okleveles villa
mosmérnöknek és feleségének, 
Kayser Rózsa Ilonának, a  zug
lói gyülekezet tagjainak, har
madik gyermekük született. 
Neve: MONIKA, ETELKA, 
ROZSA.

— HALÁLOZÁS, özv. Mol
nár Ernőné sz. Tóth Ilona tü 
relemmel viselt szenvedés 
után 76 éves korában elhunyt. 
Temetése december 29-én volt 
Sopronban. Az elhunytban a 
soproni gyülekezet templomos

tagját, lapunk buzgó olvasóját 
veszítette el. „Mostan bocsátód 
el Uram, a  Te szolgádat, a  Te 
beszéded szerint békességgel, 
m ert lá tták  az én szemeim a  
Te üdvösségedet”.

— Király Péter a  vései gyü
lekezet hosszú időn á t hűsége
sen szolgáló presbitere el
hunyt. Január 3-án kísérték 
utolsó ú tjá ra  a gyülekezet 
nagy részvéte mellett. „Mos
tan bocsátód el Uram, a Te 
szolgádat békességgel” . . .

AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ VISZONYA
Az északi országok evangé- állammal még szorosan össze- 

likusai teológiai konferenciát fonódott népegyház és egyház
tartottak a  dániai Aarhusban jo? Problémáit tárgyalta meg 

... , . . .  . a  konferencián különös tekin-
az allam és egyház viszonyáról. tettel a skandináviai evangéli-
A mintegy 100 küldött az kus egyházak helyzetére.
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„Isten gyújtott világosságot 
a  mi szívünkben, hogy Jézus 
Krisztus arcán felismerjük 
Isten dicsőségének ragyogá
sát.” (2- Kor 4, 6)

VASÁRNAP. — „Péter ezt 
mondta: Uram, jó nekünk itt 
tennünk. Ha akarod, építek 
itt három sá tra t: neked egyet, 
Mózesnek is egyet, Illésnek is 
egyet.” (Mt 17, 1—9) — Péter 
ötlete igen talpraesett, bár a 
törvény Mózesével szomszéd
ságban élni nem  tartozhatott a 
legkönnyebb feladatok közé. 
Jézussal? — az m ár egészen 
más! Fenn a csodálatos kilá
tást nyújtó csúcson: napfény, 
erdő, m adarak, virágok és te r
mészetesen távol a zajtól, tö
megtől és hétköznapi gondok
tól. Kitűnő hely! — gondolták 
Péterék. De Jézus még le sem 
inti, hanem visszavezeti őket 
az emberek közé. .. . Azóta 
is áz emberek között van a 
tanítványok helye.

HÉTFŐ. — „Mózes nem tud
ta, hogy arcának bőre sugár
zik, mivelhogy Istennel be
szélt.” (2 Móz 34, 29—35) — 
Az Istennel való találkozás és 
együttlét Mózes arcát felra- 
gyogtatta: kim ondhatalan bol
dogságot és végtelen örömöt 
sugárzott. De 6 a  törvény á t
adásának nagy feladatára gon
dolva észre sem vette ezt. Má
soknak tű n t fel! — Nekünk :s 
vannak kisebb-nagyobb Is
tenélményeink: egy szíves
éneklés, egy mélyebb ima, 
egy lelkes igehirdetés, vagy 
még inkább egy megrázó ú r
vacsoravétel. ...É s  milyen az 
arcunk ezek után?! Feltűnik-e 
másoknak, hogy boldogabb
nak nézünk ki, m int egyéb
ként, sugárzik-e arcunkról 
valami?

KEDD. — „Nem magunkat, 
hanem  az Űr Jézus Krisztust 
prédikáljuk. Ez a  kincsünk 
pedig cserépedényekben van.” 
<2 Kor 4, 3—12) Van örök 
kincsünk, becsesebb nincs ná
la  földön, égen — énekeljük. 
Ez a  kincsünk nem  az ünne
pi offertorium, nem  is az 
egyház gondolkodó em berei
nek bölcs mondásai, vagy te- 
lentum aikkal gazdálkodó lel
készek elmefuttatásai, hanem 
m indenekelőtt a Krisztust hir
dető evangélium. Ez a mi 
alaptőkénk, vagyonunk. — És 
a  cserépedények? Pál apostol 
m agára gondolhatott és a 
többi keresztyénre. Mi va>- 
gyunk tehát azok: sokat nem 
érők, törékenyek, tévedők és 
meghalok. De amit hordozunk, 
az örök drága kincs.

SZERDA. — „Hittem, azért 
szóltam — mi is hiszünk és 
azért szólunk.” (2 Kor 4, 13— 
18) A zsoltáríró szavát idézi 
Pál és alkalmazza magára.

Az apostoli leveleket olvasva 
ennek tudatában szükséges 
fogadnunk a  leírtakat. Soha 
nem azért prédikáltak, hogy 
egyéni felfedezéseiket pub
likálják, sem pedig butítás, 
porhintés, vagy demagógia 
céljából. Ezárt nem száraz, 
elfogulatlan közlés, am it olva
sunk, hanem pártos, a hittől 
átforrósodott bizonyságtétel. 
—Ennek a hitből fakadó bi
zonyságtételnek a  folytatása a 
mai keresztyének feladata itt 
és most.

CSÜTÖRTÖK. — „Én va
gyok Jézus, akit te  üldözöl. 
De kelj fel és állj lábadra.” 
(Ap Csel 26, 1—3; 12—23) E 
hét igéi nagy találkozásokról 
szólnak: Mózes istenélményé- 
rői, Péterék megdicsőülést 
látásáról s ezekhez csatlakozik 
Pál apástól damaszkuszi lá
tomása. Különösen érdekes 
hallani jézusi mondatot — 
evangéliumon kívül. A hely
zet, amelyben elhangzott, a 
jelen felé mutató nyíl; tú l a 
földi Jézus-történeten, mór az 
ú. n. „egyház korszakában”. 
A mi korszakunkban is meg
szólalhat s így megtérést, ta- 
nítványságot, újból lábra-áL- 
lást eredményezhet.

PÉNTEK. — „Ez a titok a 
Krisztus tibsnnetek.” (Kol 1, 
24—29) A titkokat őrizni, lep
lezni, félteni szokták. Ha va
lamely titok mégis nyilvános
ságra jut, abból vagy óriási 
botrány, vagy mindenki szá
m ára hasznos eredmény kö
vetkezik (gondoljunk pl. egy 
elrejtett műkincs megtalálásá
ra, vagy egy eddig ismeretlen 
energia fölfedezésére). Az itt 
szóban forgó „titok” ilyen 
hasznos felismerés, ezért nem 
kell titokként kezelni — bár 
elég titokzatos —, hanem 
örömmel lehet vallani: Krisz
tus nem hagyott minket egye
dül, hanem bennünk, közöt
tünk van, értünk emberekért, 
rajtunk keresztül is, üdvössé
günkért munkálkodik.

SZOMBAT. — „Ügy estem 
lábához, m int egy halott, ö  
pedig jobbját rám téve így 
szólt: Ne félj; én vagyok az 
Első és az Utolsó.” (Jel 1, 1— 
18) A hét nagy találkozáséi 
János apostol jelenéseivel ér
nek véget. Ez a találkozás 
mindegyiknél drám aibb és 
mindegyiknél vigasztalóbb, 
hiszen Jézus a  kezdet és a 
vég. Ha szorongva a  m últra 
gondolunk, ha aggódva a jö
vőre tekintünk, Jézus „jobb
já t ránktéve így szól: ne félj”. 
— E mondat biztatásával él. 
jünk  nyugodtan, eljövendő 
találkozásokra gondolva is, 
hiszen a legutolsó találkozá
sunk Vele lesz, aki ismer, meg
ért és szeret.

Bízik László

ÜJ ELNÖK
Az Evangélikus Bibliatár» elnök személyében, m iután az 

sulat új elnököt választott D. eddigi elnök, dr. W. Rauten- 
Martin Müller dessaui egyház- berg Í969 m ájusában elhunyt.

Istentiszteleti rend
B udap esten , 1970. jan uár 18-án

D eák tér  de. 8 (úrv.) dr. Ha
fen sch er  K ároly, de. 11 (úrv.) D. 
:Káldy Zoltán, du. 6 dr. K ékén  
András. Fasor de. fé l 10, de. 11, du. 
>i. D ózsa G yörgy ú t de. fé l 10. 
Ü llői út 21. de. fé l 11. K arácsony  
Sándor u. de. 9. R ákóczi út 57/b. 
de. 10 (szlovák) Aradi András, de. 
12 (m agyar). T haly  K álm án u. 28. 
de. 11 dr. R édey Pál, de. 11 B ándl 
Sándor, du. 6 B ándi Sándor. K őbá
nya de. 10 V eöreös Im re. U tász u. 
de. 9 V eöreös Im re. Vajda P éter u. 
de., fé l 12 V eöreös Im re. ” ""IA 
11 (úrv.) B izík  L ászló. R ákosfaivá  
de. 8 (úrv.) B oros K ároly, c. arm at 
u. de. fé l 10 B ízik  L ászló. F ó ti ú t 
de. 11 Solym ár P éter. Váci út de. 8 
B en czú r  László. Frangepán a. de. 
fé l 10 B enczúr László. Ú jpest de. 10 
Blázy Lajos. P esterzséb et de. 10 Vi
rágú G yula. Soroksár Ú jtelep  de. 
fé l  9 V irágú G yula . P estlőrinc de. 
11 M atuz László. K ispest de. 10. 
K ispest W ekerletelep de. 8. P estú j
h e ly  de. 19 S ch rein er V ilm os. R á
kosp alota  MÄV te lep  de. 8. R ákos
palota K istem plom  de. 10, du. 3. 
R ákosszentm ihály  de. fé l  11 Karner  
Ágoston. S ashalom  de. 9 Karner  
Á goston . M átyásföld de. fé l 11. 
Cinkota de. fé l 11, du. fé l 3. Kistar- 
c sa  de. 9. R ákoscsaba de. 9 B ékés 
József. R ákoshegy de. 9. R ákosPget 
de. 10. R ákosszentm ihály  de. fé l 11, 
du. 3.

f  écsikap u  tér  de. 9 (úrv.) Várady  
L ajos, de. fé l 11 (ném et, úrv.) V á
rady Lajos. de. 11 (úrv.) D. dr. 
O ttlyk  Ernő, du. 6 Szita  Istvánná. 
T orockó tér de. fé l 6 D. dr. O ttlyk  
E rnő. Obnda de. 9 Fülöp D ezső. de. 
S9 (úrv.) F ü löp  D ezső. XII., Tár
s s á é  V ilm os u . d e . 9 Takács József,

de. 11 T akács József, au. 6 szcretet- 
ven d égség . P esth id egk u t de. fé l 11 
R uttkay E lem ér. K elenföld  de. 8 
B en cze  Im re, de. 11 (úrv.) B en cze  
Im re, du. 6 dr. R ezessy  Zoltán. 
N ém etvö lgy i ú t de. 9 dr. R ezessy  
Zoltán. A lbertfa lva  de. 7 V isontai 
Róbert. N agytétén y  de. fé l  9. K e- 
len v ö lg y  de. 9 V isontai Róbert. 
B udafok de. 11 V isontai Róbert. 
C sillaghegy de. fé l  10. C sepel de. 11.

e v a n g é l i k u s  é l e t

A M agyarországi 
E vangélikus O rszágos Egyház  

S ajtóosztá lyán ak  lapja
Szerk eszti: a szerkesztőb izottság  

F ele lő s szerk esztő  é s  k iad ö:
D. Koren Emil

S zerk esztőség  és k iad óh ivatal: 
B udapest, v m . ,  Pu sk in  u. 12.

T elefon : 142—074 
C sekk szám laszám : 20.412—V in .  
E lőfizetési ár: egy  évre 90,— Ft 

Á rusítja a M agyar P osta

Index 25 211

$9.4923
A thenaeum  N yom da B udapest 

R otációs m agasnyom ás  
F ele lő s  vezető:

Sopron i B éla  Igazgató

Negyedik nap Január 23. csütörtök ADJUNK HALAT

AZ ATFOGÖ KÜLDETÉS (Ef 3, 1—12)

Bibliai rész: És 42, 1—9

A bibliai üzemei bizonysága szerint Isten az 6 népét, egyhá
zát, a  keresztyéneket az egész emberiség ígéretéül választotta 
iki. Isten terve az egész világot, az egész emberiséget átfogja. 
Erre irányul az egyház és a keresztyének küldetése is. Isten 
akarata, hogy azok is részesüljenek megváltó és szabadító 
kegyelmében, akik még nem tudnak róla. Ezt m unkálja m ár 
most a  világ, az emberiség életében is. E m unkájának eszköze 
az egyház. Ez azonban nemcsak a belső, lelki életre vonatkozó 
küldetést jelent, hanem az emberi élet minden vonatkozására, 
az emberi együttélés, a  társadalom élete és az em berek közötti 
viszony alakulására is. De így tekintenek e az egyházak és a 
keresztyének em bertársaikra, m int az eljövendő ígéretekben 
részestársakra és várományosokra; így vesznek-e részt az em 
beriség életében? Nem szűkítiik-e le Isten kegyelmét csak a 
keresztyénekre, nem  akarják-e kirekeszbeni belőle a  többi em
bert? Nem játszák-e ki az em berek belső, lelki, hitéletét az 
emberi lé t egyéb nagy kérdéseivel szemben, amelyek pedig 
szintén helyet kapnak Isten kegyelmes gondoskodásában. K i
terjed-e az egyház küldetástudata és szolgálata az emberi 
élet egész területére? Isten kegyelméből — hosszú évszázados 
mulasztások után — reménykedve láthatjuk, annak jeleit, hogy 
az egész világkeresztyénség életében egyre inkább és egyre 
több valósul meg ebből. Látnunk kell azonban, hogy még sok- 
kísértést és bűnt kell legyőzni, nagyobb engedelmességre van 
szükség ahhoz, hogy az egyházak és a  keresztyének megéljék 
átfogó küldetésüket.

a d j u n k  h á l á t

Istennek, hogy nem  hagy bennünket az engedetlenség útján, 
hogy szabadító tervében és kegyelmében helyet kap az egász 
világ és az emberiség; hogy szeretetével m egtartja az embert, 
ds nemcsak belső, lelki, hitéletével, hanem  az em berek életé
neit minden területével törődik, s  ebben szolgálatunkat eszkö
zéül akarja  felhasználni.

VALLJUK MEG BÜNBÄNATTAL
hogy gyakran ki szeretnénk sajátítani Isten kegyelmét, s ki 
akarjuk rekeszteni belőle azokat, akik nem tartoznak az egy
ház tagjai közé; hogy nem érzünk eléggé felelősségét az embe
rekért, adósok maradunk Istennek az engedelmességgel, az 
embereknek a szeretettel; hogy az egyház hosszú időkön át ki 
akarta játszani egymás ellen az emberi élet lelki és testi szük
ségleteit, és elmulasztotta szolgálatát az ember földi élete te
rületén^ s ezzel az evangélium üzenetének hiteiét is rontotta 
az emberek között.

* KÖNYÖRÖGJÜNK

hogy Isten világosságot gyújt a  világban az em berek között tm 
evangélium hirdetése és engedelmes gyermekeinek élete álltai; 
hogy e  szolgálat részeseivé akar tenni bennünket; hogy az ő 
dicsőségéről tehetünk bizonyságot, s életünk m ár most jele 
lehet megváltó munkájának, megvilágosíthatja és megízesdt- 
heti az em berek életét, javukra és segítségükre szolgálhat,

VALLJUK MEG BÜNBÁNATTAL
hogy gyakran maradunk adósok ezzel a szolgálattal az embe
rek között, hogy életünk nem fedi szavainkat, elrejtjük Isten, 
világosságát, és ízetlen sónak bizonyulunk, amivel méltán ér
demeljük ki Isten haragját és büntetését; hogy ezért is ve
szített sokat hiteléből az egyházak és a keresztyének bizony
ságtétele Istenről és megváltó, szabadító munkájáról az em
berek között.

KÖNYÖRÖGJÜNK
Isten  borsánatáért bű neink m iau , megrújító k e g y e le m e n , hogy  «egyem
b enn ünket en ged elm es és hasznos szolgáivá; h o g y  va lóban  az 6 fén yét  
sugározzuk tovább, javára szo lgá lju n k  em bertársainknak , é le tü n k  Isten  
n evére d icsőséget hozzon«

Hatodik nap Január 24. szombat

IGAZSÁG MINDENKINEK (Jak 2, 12—17)

Bibliai rész: Zsolt 146, 5—10

Isten megbízásából m ár az ószövetségi próféták egyértel
műen az elesettek, kiszolgáltatottak, szegények, Özvegyek, ár
vák, elnyomottak, jogfosztottak igazságának védelmében emel
ték fel szavukat. A szövetségi hűség lényeges része volt a tár
sadalmi igazságosság, amely nélkül nem lehetett Istennek ked
ves istentiszteletet bemutatni. Ez a  gondolat Jézus igehirdeté
sében ós minden tettében ú jra hangsúlyt kap, és az újszövet
ségi tanításnak is lényeges része. Az Istenben vetett hit nem. 
elméleti valami, hanem engedelmes, cselekvő élet, ami Isten 
kegyelmének és szeretetének jele. De nem csupán az egyház 
és a gyülekezet tagjai számára. Isten az egész világon élő em
beri nemzetség szám ára is felm utatta az egymásról való gon
doskodás, az elesettek támogatásának, a  szociális igazságos
ságnak az útját. Az az akarata, hogy kegyelme nyomán minél 
több valósuljon meg az em berek között a  társadalm i igazsá
gosságból, minél kevesebben Tegyenek az éhezők, hogy ne ér
vényesüljön az önzés, megszűnjön a  nyomor. Fájdalom, az 
egyházak és a  keresztyének sokszor nem ezt támogatták, és 
nem azoknak fogták pártját, akik m ellé Isten rendelte volna 
őket, sőt a  maguk területén is engedtek a  társadalmi igazság
talanság behatolásának. Isten kegyelme, hogy az egyházak és 
a keresztyének világszerte egyre inkább lá tják  feladatukat és 
szolgálatukat a  társadalm i igazságosság kérdésében és gyakor
lati megvalósítása területén.

a& egyhazak  átfogó .szolgálatáért az em beriség  életében , h o g y  ne szű k ít
sük le  Isten  k egyelm ét az egyház határain belü lre, han em  ú gy  tek in tsünk  
kiválasztottságu nkra, m int o lyan  ígéretre, am ely  az egész em beriségre  
vonatkozik ; hogy  ne rek esszü k  k i Isten gond oskod ásáb ól az em beri élet 
eg y etlen  részét sem : Isten  á ldásaiért az új esztendőben, a v ilág  n ép e i és  
a m agyar nép életéb en , n épü nk  és a n em zetek  fe le lő s  vezető iért és szo l
gálatukért. '

Ötödik nap Január 23. péntek

„TI VAGYTOK A FÖLDNEK SAVAI” (Mt 5, 13—16) 
Bibliai rész: Es 58, 6—12

Istan népűnek, az egyháznak a  küldetését ismételten abban 
határozza meg a  bibliai tanítás, hogy Isten akaratának és 
m unkájának jele legyen: só és világosság az emberek között. 
De ez az üzenet arról is beszél, hogy hűtlenné is lehet lenni e 
küldetéshez. Ez nem volt ritka az Isten népe és az egyház tör
ténetében, de nem az ma sem a keresztyének között. Ebben az 
esetben érvényes az a  minősítés, hogy használhatatlanok és 
hiábavalók. Azok, m ert életük, cselekedeteik nem  tükrözik az 
Atya akaratá t és m unkáját az embereik között. Isten akarata 
szerint pedig övéi szóbeli bizonyságtételének ki kell egészül
nie cselekedetekkel, tettek  példáival. Ezekre azoknak is szük
ségük van, akik között élnek. Ha ezt elmulasztják, engedetle
nek, és megfosztják az embereket a  bizonyságtévő életfolyta
tás példáitól és hatásától. Ilyenkor Isten megbünteti, ha szük
séges, elveti népe közül azokat, akik engedetlenségükkel m un
kájának akadályai. A büntetés egyik módja, az engedetlen
ség következménye, hogy az egyház elveszti hitelét az embe
rek között, akik nem  látják  a keresztyének bizonyságtételé
nek szavait tettekkel is megerősítve. * 5

— Vízkereszt után az utol
só vasárnapon az oltárterítő 
színe: fehér. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Mt 17,
1—9; az igehirdetés alapigéje:
5 Móz 18, 15—20.

— CSEPEL. November 23- 
án Várady Lajos esperes a 
tököli szórványban új tiszt
ségviselőket iktatott be isten- 
tisztelet keretében szolgála
tukba. A gyülekezet presbité
riumában László Béláné gond
nok, Tárnái József és Kunsá
gi Rezsőné presbiterek képvi
selik a szórványokat. Az is
tentisztelet után Váradi Lajos 
esperes látogatást te tt a gyü
lekezet két hosszú időn át hű
séges munkásánál, id. Szűcs 
Imre tb-felügyelőnél és özv. 
Blahó Jánosné tb-presbitem él.

December 7-én ünnepi is
tentisztelet ós az azt követő 
szere tét vendégség keretében 
adta á t rendeltetésének Vára- 
dy Lajos esperes a csepeli 
templom karzat alatti, üveg
fallal elválasztott részét, amely 
a  téli időszakban istentiszte
let és más összejövetel ta rtá 
sára alkalmas. Az istentisz
telet után az esperes részt 
vett és tájékoztatást adott a 
kibővített elnöikségi ülésen.

amelyen megbeszélték a gyü
lekezet 1970. évi és távolabbi 
terveit.

— A CSONGRÄD—SZOL
NOKI EGYHÁZMEGYE lel-
készi munkaközössége 1969. 
december 10-ón Hódmezővá
sárhelyen ta rto tta  ülését. Be
vezető áhítatot Bártfai Lajos 
esperes, igehirdetési előkészí
tő t Bártfay-Kelló Gusztáv, elő
adást Kutyej Pál ta r to tt  Az 
ülés előtti úrvacsoraosztás 
szolgálatát Takács János vé
gezte.

— FANCSAL. A gyüleke
zetben december 18—21-ig ige
hirdetési sorozatot ta rto tt Ni- 
kodémusz János újcsanálosi 
lelkész a  helyi lelkésszel 
együtt. Az esti alkalmakon a 
gyülekezet leányai is szolgál
tak.

— KELENFÖLD. A januári 
szeretetvendégségen Várady 
Lajos esperes, a  Gyülekezeti 
Segély országos előadója ta r
tott előadást az 1969. évi ered
ményekről és az 1970. évi te r
vekről. A szeretetvendégség 
offertórium át a  Gyülekezeti 
Segély javára adták.

L'LADO hétkö te tes ném et bibliai 
k o m m entár. Cím a  k iadóhivatalban.

ADJUNK HÁLÁT
hogy Isten kegyelmesen gondoskodik minden ember számára 
az igazságosságról, hogy nem akarja, hogy az embereik meg
különböztetett helyzetben dúskáljanak, nyomorogjanak és 
éhezzenek; hogy igazságos és baldog életet szán az emberiség
nek, s ebben szolgálatot az egyházaknak és a keresztyéniek
nek.

VALLJUK MEG BÜNBÄNATTAL
hogy gyakran az egyházban sem érvényesült Isten akarata az 
igazságosságról, hanem a keresztyének is engedtek az igazság
talan megkülönböztetésnek, s engednek ma is; hogy a keresz
tyén hit sokszor szavakban merül ki, de nem párosulnak hoz
zá a szeretet tettei; hogy az egyházak és keresztyének nem 
folytatták eléggé hatékonyan a társadalmi igazságosságért 
folytatott szolgálatot.

KÖNYÖRÖGJÜNK
áronért, ak ik  nyom orogn ak  é s  éh ezn ek  ezen  a v ilágon , a társadalm i 
Igazságosság nagyobb érvén yesü léséért, azokért akik  ennek érdekében  
erő fesz ítések et teszn ek ; hogy  az egyházak  h itük  m ellé párosítsanak  
tettek et, s a k eresztyén ek  végezzék  el szo lgá latukat ne csak  a gyü leke
zetek ben , de a társadalom  életeb en  Is a szociá lis igazságosságért.

Hetedik nap Január 25. vasárnap

BÉKE MINDENKINEK (2 Kor 3, 14—21)

Bibliai rész: Mik 4, 1—7

Az eljövendő m egújult emberi élet lényege, hogy Isten meg
békélt Krisztusban, a  bűnös emberrel. E békesség m ár most 
valóság a  keresztyén em ber és gyülekezet életében. Istán ab
ban is m unkatársává teszi az egyházakat és eziek tagjait, hogy 
rájuk  bízza a  békéltetés szolgálatát.

A keresztyének hajlam osak voltak a béke fogalmát egyol
dalúan a  hitelei, az Istenhez való belső viszony síkjában é r
telmezni. Pedig — am int Isten egyre világosabban látni en
gedi — e fogalom ennél sokkal gazdagabb. Eredeti jelentése 
az ép és sértetlen állapot, szövetségi viszony Isten és az em
ber, valam int ember és em ber között. A béke „teológiai” ér
telemben is jelenti a  földi békét is —, ami szintén Isten aka
rata  és kegyelmének jele, az eljövendő ígérete. Az egyházak 
és a gyülekezetek sokáig nem  érezték kellő felelősséget az em
berek közötti bókéért. Most egyre inkább feltámasztja Isten 
ezt a  felelősséget, s azt a tudatat, hogy az egyházaknak és a 
keresztyéneknék aktívan hozzá kiáll járulniuk a béke szolgá
latához.

ADJUNK HÁLÁT

Istennek azért, hogy megbékélt a bűnös emberrel, velünk a 
Krisztusban; hogy békességet akar ajándékozni minden em
bernek, s hogy ennek következtében béke lehet az emberek 
között is; hogy a  békéltetés szolgálatát reánk bízza; m ini 
munkatársaira.

VALLJUK MEG BÜNBÁNATTAL
hogy gyakran nem éreztek az egyházak és a keresztyenek kél
lő felelősséget a békéért, elmulasztották a békéltetés szolgála
tát; az evangélium hirdetését is hitelképtelenné tették azzal, 
hogy az emberek közötti békétlenségnek olykor maguk is tá
mogatói, nem egyszer okozói voltak.

KÖNYÖRÖGJÜNK
a békesség  evangélium ának  h irdetéséért; h ogy  a keresztyén ek  Isten  
m u nkatársaiként hű ségesen  és en ged elm esen  végezzék  a békéltetés szo l
gálatát Istenn el és  az em berek között; azokért, ak ik  háborúk m iatt szen 
vednek; a v ietn am i és m inden háború m egszű néséért, és  á ldozataiért; 
a b ékéért a nem zetek  és az em berek  között; a nem zetközi h e lyzet javu
lásáért é s  biztonságáért; a K eresztyén  B ék ek onferen ciáért, a B ék evilág
tanácsért, az E gyesü lt N em zetek  Szervezetéért, s m indazokért, ak ik  s> 
b ék éért fáradoznak.
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Huszonöt éve történt
Remete László emlékére

1910. szeptember 17-én nagy 
öröme volt egy soproni gim
náziumi tanár családjának: 
fiú  született. Fiú. M ennyi re
ménység támad körülötte. 
Közben rászakad az országra 
az első világháború nyomorú
sága, de egy gyermek nem  so
kat lát a bajokból.

1929-ben kezdődött a gazda
sági válság. Ebben a gondter
hes évben érettségizett Reme
te László. A z evangélikus lel
készt pályát választotta, be
iratkozott a soproni teológiá
ra. A z embereken akart segí
teni. A z üdvözítő evangéliumot 
akarta hirdetni. 1934-ben a 
győri öregtemplom oltáránál 
szentelte lelkésszé Kapi Béla 
püspök. M ennyi öröme van a 
Luther-kabátnak! Viselője a. 
Krisztus követségében jár. Ezt 
az örömöt m élyen átér ezte 
Remete László.

Segédlelkészi szolgálati he
lyei m ind magas követelm é
nyeket jelentettek. Debrecen 
egyetemi város, magas ku ltú 
rájú a gyülekezet, kiváló re
formátus lelkészek szolgálnak 
a városban, nem  könnyű az 
evangélikus szószékről igét 
hirdetni. Ózd ipari központ, de 
egyúttal egyházi szempontból 
szórványközpont is. Apró fal
vakat, bányatelepeket kell járni 
télen-nyáron,. * az ú t fá 
radságának nem szabad lát
szania a szolgálaton. Sátoral
jaújhely az akkori tiszakerü- 
leti püspökhelyettesnek, majd  
később nyíregyházi püspök
nek, dr. Dómján Eleknek volt 
a gyülekezete. Abban az idő
ben központi szolgálati hely 
volt.

Azután Jolsva következett. 
Felvidéki kisváros, nagy m úl
tú  evangélikus gyülekezettel. 
A  segédlelkészből hitoktató  
lett. Ez egy kis emelkedést je 
lentett az egyházi ranglétrán. 
Hpgyan szolgált Remete Lász
ló? Felejthetetlenül. A  gyüle
kezet a bizonysága. Am ikor új 
lelkészt iktattak be Jolsván, 
az üdvözlést mondók azt kér
ték, úgy szolgáljon, m int Re
mete László.

1944 végén Szálasiék N ém et
országba parancsolták az i f 
jakat leventeszolgálat címén. 
Tábori csendőr kereste a kato
naszökevényeket. Deportálták

a zsidókat. M it tegyen ebben 
a helyzetben az evangélikus 
lelkész, aki a rábízott nyáj 
pásztorának vallja magát? Re
mete László, ez a kis termetű, 
csendes, szelíd ember, szem
beszállt a fasiszta háborús gé
pezettel. Ismerte a kockázatot, 
hiszen naponta akasztottak 
olyanokat, akik  nem  szolgál
ták ki a fasiszta megszálló
kat.

1944 december elején Reme
te László hatvanhárom fiatalt 
gyűjtött maga köré. A  Jolsva 
környéki erdőkbe m enekültek  
a leventeintézm ény és az el
hurcolás elöl. A  m enekültek  
m egszervezték az életüket. 
Élelmiszert otthonról hoztak 
összekötők segítségével. Bar
langban laktak. Vadászkuny
hókban, erdészlakokban mele
gedtek. N ém elyik fiúnál pisz
toly is volt. Nem akarták 
könnyen adni az életüket.

Jolsván elném ult a harang
szó, megszűntek az istentiszte- 
letelcj a megvert fasiszta sere
gek katonái kavarogtak az u t
cákon, töm ve volt a kisváros 
ném et katonasággal. Remete 
László írásos hívást kapott 
Jolsváról, jöjjön istentisztele
tet tartani, közel a karácsony. 
A fiú k  a menekültszálláson  
kérlelték, ne koclcáztassa éle
tét, de Remete László az életé
vel sem gondolt, csakhogy el
végezze azt a küldetést, amely
re az egyház Ura elhívta.

1944. december 18-án egy 15 
éves fiú  kíséretében, aki most 
a szlovákiai teológiai akadé
mián docens, elindult a he
gyekből a városba. Jolsván az
nap újra megszólaltak a ha
rangok. A  ném et gépkocsik, 
ágyúk, szekerek, csapatok kö
zött templomba gyülekezett a 
kisváros maradék evangélikus- 
sága. Remete László újra ott 
állt a szószéken, újra hangzott 
az ádventi ige.

A  szószéki szolgálat befejez
tével Remete László az oltár
hoz ment, hogy az istentiszte
let rendje szerint elmondja a 
M iaiyánkot és az ároni áldást. 
Mire azonban kifordult az ol
tártól, hogy imádságra hívja  
fe l a gyülekezetét, a templom  
m inden bejáratán át fegyveres 
ném et katonák törtek elő. 
Senki sem léphetett ki. A  szem-

HÄROM ÚJ TAGEGYHÄZ
A Lutheránus Világszövet

ség Végrehajtó Bizottsága há
rom egyház felvételét javasol
ja majd a Nagygyűlésnek a 
Világszövetségbe Porto Alleg- 
re-ben. Az egyik a 40 000 tagot 
számláló Indiai Evangélikus 
Egyház, a második az Indoné
ziai Keresztyén Egyház 230 000 
lélekkel és a délnyugat-afrikai 
Evangélikus Egyház 104 000 lé
lekkel.

A Dániában tartott végre
hajtó bizottsági ülésen elhatá
rozták, hogy az eddigi hét bi
zottság helyett a jövőben csak 
három állandó bizottsága lesz 
a genfi központnak: „Egyházi 
Együttműködési”, „Tanulmá
nyi” és „Világszolgálati” bi
zottsága.

A Bajorországi Evangélikus 
Ifjúság Politikai Munkaköre 
azzal a kéréssel fordult az Or- 
i :ág >s Egyháztanácshoz, hogy 
a politikai felelősség kérdései
nek intézésére mielőbb létesít
senek Országos Egyházi Bizott
ságot. A javasolt Bizottságnak

A fenti három egyház felvé
tele esetén Porto Allegre-ben 
a Lutheránus Világszövetség
nek 81 tagegyháza lesz és 16 
elismert gyülekezete, összlét- 
száma kereken 53,6 millió lesz, 
nem számítva azt a kb. 21 
millió evangélikust, akik első
sorban a németországi uniált 
egyházak tagjai és nincsenek 
benne a Lutheránus Világszö
vetségben.

Ettől az átszervezéstől azt 
remélik, hogy a munkát rugal- 
massabbá tudják tenni, mert 
a három új bizottságnak joga 
lesz bizonyos feladatoknak az 
elvégzésére meghatározott idő
re és pontosan megállapított 
tárgykörre úri „Adhoc-Szak- 
bizottságokat” kinevezni.

elsősorban az újonnan éledő 
német nacionalizmus teológiai 
és politikai vonatkozásaival és 
kisugárzó .aival kell foglalkoz
nia és föl kell vérteznie a lel
készeket és evangélikus gyüle
kezeti tagokat ezzel az új ve
széllyel szemben.

tanúk szerint pár perces döb
bent csend lett.

Remete nem fejezhette be 
az oltári szolgálatot. Odaintet
tek neki, hogy kövesse a pa
rancsnokot. A z oltártól Luther- 
kabátban kísérték ki. Utolsó 
lelkészi szolgálata közben tar
tóztatták le. A  h íveket szétker
gették.

Rem etét fe lv itték  a lakásá
ra. Házkutatást tartottak. M in
den iratát, közte leírt prédi
kációit, összeszedték és e lv it
ték. Remete László után azóta 
sincs írásos emlék, csupán az, 
ami az evangélikus egyházi ú j
ságokban m egjelent tőle. A  
házkutatás alatt egy szót sem  
volt szabad szólnia, m indent 
némán kellett tűrnie.

A  házkutatás után elvitték  
Remetét a jolsvai Koburg her
cegi kastélyba, ahol a fasiszta 
rendőri szervek tartózkodtak. 
Közben elfogták m ind a hat
vanhárom fiatalt a hegyekben  
és barlangokban. Jolsván m in
den férfit 16—40 éves korig 
összetereltek és Besztercebá
nya felé hajtották őket, m ert 
már nyomukban voltak a szov
je t csapatok.

1945 január elején vánszo
rogtak a havas, síkos hegyi 
utakon a Jolsváról kihajtott 
férfiak, fiatalok, amikor egy 
teherautó — a rossz útviszo
nyok m iatt — lépésben m ent 
el m ellettük. Ném et katonák  
közt látta nem  egy fiú  az ap
ját, de ott volt köztük Remete 
László is.

— Láttad? O tt v itték  a tisz
telendő u ra t. . .

A fiú k  sejtették, hová vi
szik.

Remete a besztercebányai 
„Sicherheitsdienst” fogházába 
került, röviden az SS-hez.
1945. január 9-én a fogházból 
gépkocsival foglyokat vittek  
Nyemecka nevű faluba. K öz
tük  volt Remete is. Most már 
a Hlinka-gárda kísérte őket, 
m ert a ném etek menekülésben  
voltak, de még utolsó paran
csukat kiadták fasiszta társaik
nak. A  falu szélén agyonlőt
ték a foglyokat, holttestüket 
elégették a közeli mészégető
ben, majd a maradványokat 
beszórták a Garam folyóba.

Másnap, január 10-én meg
jelenték a felszabadító szovjet 
csapatok.

A z áldozatok tehát nyom ta
lanul eltűntek. Ki akadhatna 
a gaztett nyomára a világhá
ború pokoli zajában és kavar
gásában? És mégis nyomára 
akadtak. 1958-ban Beszterce
bányán átalakították az egyik 
moziépületet. Egy helyen be
falazva megtalálták a Hlinka- 
gárdisták fegyvereit, iratait, 
köztük azoknak a névsorát is, 
akiket meggyilkoltak. A z ira
tokat azért rejtették el, hogy 
ha még egyszer a világra sza
kadna a fasiszta rémuralom, 
legyen m ivel dicsekedni és po
zíciót szerezni. A  teljes anya
got feltárta Gavril Gryzlov: 
Gardistické inferno. Bratisla
va, 1958. (Gárdisták pokla) cí
m ű könyve.

A  budapesti csehszlovák 
nagykövetség 1960. január 12- 
év kelt, s Remete özvegyéhez 
címzett levelében kijelenti, 
hogy Remete László tagja volt 
a Szlovák N em zeti Felkelés
nek.

így áll előttünk Remete 
László evangélikus lelkész hő
siessége. Nyugodtan mondhat
juk: halála vértanúhalál volt. 
Hatvanhárom fiatalt akart 
megmenteni a fasiszta háború 
borzalmaitól. Evangélikus is
tentisztelet közben, az oltár
tól, Luther-kabátban hurcol
ták el. Választhatta volna a 
könnyebb utat. De ő követni 
akarta Mesterét.

Jó pásztorként életét adta a 
juhokért,

O, dr. Ottlyk Ernő

SZERVEZETI EGYSZERŰSÍTÉS 
A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉGBEN

A POLITIKAI FELELŐSSÉG KÉRDÉSE 
AZ EGYHÁZ3AN

EGYIPTOMBAN
A Béke-világtanács delegá

ciója október 22-én érkezett 
meg KAIRÖ-ba, hogy ott foly
tassa szolgálatát. Szudánból 
velünk együtt repültek haza 
azok az egyiptomi békemun
kások, akik a khartumi talál
kozón részt vettek és így azon
nal „otthon” éreztük magun
kat az Egyesült Arab Köztár
saság fővárosában. Amikor a 
szállodám szobájából kinéz
tem, az első, amit megláttam 
a Nílus volt. Eszembe jutott, 
hogy az óegyiptomiak istent 
láttak a Nílusban. Aminek az 
oka nyilván az volt, hogy ez a 
folyó jelentette szamukra az 
„élet” vizét, amely megtermé- 
kényítette a sivatag homok
já t írva van, hogy amikor né
ha az áradás késett és emiatt 
éhség fenyegetett, a folyó „ki
engesztelésére” lányt áldoztak 
fel úgy, hogy a folyóba vesz
tették. Ma már duzzasztógá
takkal, 30 000 km hosszú csa
tornahálózattal újabb és újabb 
területet hódítanak el a  siva
tagtól.

Egy cikk rendkívül szűk ke
ret arra, hogy még csak váz
latosan is számot adhassak ar
ról, amit Kairóban három nap 
alatt 'láttam és tapasztaltam. 
Legfeljebb „villanások”-at tu
dok adni. Míg jártam a Nílus 
partját és a kairói utcákat, 
vissza-visszatért az a gondo
latom, hogy itt olyan földet 
toposok, melyen ’. már időszá
mításunk előtti 4. évezredben 
szervezett államok alakultak 
ki, az i. e. 3. évezredben pe
dig egységes monarchia léte
sült, melyet Menesz, az első 
fáraó alkotott. Utána harminc
egy királyi dinasztia követke
zett, majd Nagy Sándor, ti
zennégy Ptolemaiosz utód. 
Járt itt Julius Caesar, Anto
nius, majd a bizánciak, a 7. 
században az arabok hódítot
ták meg. Azóta is rendkívül 
változatos a  története. 1953- 
ban kikiáltották a független 
köztársaságot

Kultúrája is egyike a legré
gibbnek az emberiség történe
tében. A matematika, csillagá
szat és orvostudomány itt év
ezredes múltra tekinthet visz- 
sza!

A forró déli napban meg
álltam a Kairóhoz közel eső 
Gizeh 3 nagy piramisa előtt; 
Cheops, Chefren, Mükerinosz 
fáraók óriási síremlékei előtt 
Micsoda építészeti tudás kel
lett az i. e. 2700—2600 között 
ahhoz, hogy ezeket a gigászi 
alkotásokat létrehozzák. Lé
nyegében ma is megfejthetet
len építésük titka. Ezek a pi
ramisok és hallgatag őrük a 
Szfinksz hirdeti az emberi 
munka csodálatos erejét! De 
az is eszembe jutott — miköz
ben gyökeret vert lábakkal 
álltam a piramisok előtt —, 
hogy ki tudja hány millió rab
szolga vérébe és életébe ke
rült azok megépítése. Azt hi
szem, hogy ezek a piramisok 
nemcsak az emberi munka 
erejét hirdetik, hanem a „mil
liók egyért” való iszonyatos 
fájdalmát. A  rabszolgák szen
vedését. .. A pusztai beduinok 
hangos szóval tevéiket ajánl- 
gatták „lovaglására, én azon
ban inkább a néma Szfinkszet 
bámultam és a mögötte levő 
végtelen sivatagot Azt mond
ják, hogy éjjel, amikor a hold 
világít, ez a Szfinksz: moso
lyog, és mintha ez a mosoly 
„belülről” fakadna...

Kairóban is — ebben a 4 
milliós fővárosban — van mit 
nézni! Nemcsak a Nílus szűr-' 
ke, lomha vizét és a pálmafá
kat, úszóházakat és óriási mo
dern toronyházakat, hanem az 
új város széles sugárútjait, 
nagy tereket és sétányokat, 
gyönyörű kerteket. Nagyon 
hangulatosak az óváros utcái, 
kopott kis házai, lapos tetejű

épületei is. Csodálatosan szé
pek a város mecsetjei. A hí
res kairói Egyetemen több 
mint 30 000 ezren tanulnak! 
Itt működik a 970(!)-ben ala
pított Al-Azhar Egyetem is, 
mely a mohamedán hitélet 
központja. Itt képezik ki az 
afrikai és ázsiai mohamedán 
papság elitjét. (A mohamedá
nok száma pedig ma 520 mil
lió a világon. A 10 évvel ez
előtti statisztikák csak 350 
millióról beszéltek!)

Egyébként a 30 millió lakost 
számláló Egyesült Arab Köz
társaságban a lakosság 91%-a 
mohamedán, 8% kopt keresz
tyén és 1% más kisebb fele
kezet tagja.

Forró v ilág
Egyiptomban nemcsak a 

nap tüze és a sivatag homok
ja forró, hanem maga a „vi
lág”, az egész légkör. Ennek 
egyik oka kétségtelenül gaz
dasági, a másik népesedési. A 
„föld” nagyobb része homok 
és kősivatag. Szinte csak a 
Nílus völgye és deltája meg
művelt terület. A lakosság, 
97°/n<!), az ország 3,5°/0át(!) ki
tevő megművelt területen la
kik. Ezen a kis területen a 
népsűrűség 670 négyzetkilo
méterenként. A lakosság sza
porodása igen nagy méretű. 
Óriási erőfeszítéseket' tesznek  
azért, hogy a sivatag „kivirá
gozzék”. Ezt a célt szolgálja az 
Asszuáni gát is, amely 1/3- 
ával növeli majd a megmű
velhető területet

De forró itt a viliág a közel- 
keleti háború m iatt is. Izrael 
agressziója következtében igán 
nagy területeket veszített el az 
Egyesült Arab Köztársaság. 
Elsősorban a Sinai-félsziget 
jelent nemcsak területi, de 
gazdasági veszteséget is, nagy 
olajkútjaival és egyéb ásvány
kincseivel. A Szuezi-csatorna 
amely a Vörös-tengert köti ösz- 
sze a Földközi-tengerrel, „üze
men kívül” vesztegel. A csa
torna mellett ' naponként sú
lyos harcok folynak. Kairó leg
több házának kapuja előtt tég
lafalakat húztak fel, hogy az 
esetleges bombázások alkalmá
val a robbanó lövedékektől 
védjék az embereket. Nincs 
nyugalom a pálmafák alatt...

Tárgyalásról— 
tárgyalásra

Senki se higgye, hotgy a Bé
ke-világtanács delegációjának 
tagjai azzal töltötték az időt 
Kairóban, hogy a Nílus part
ján sétálgattak és a pirami
sokat csodálták. A három ott 
töltött napból erre legfeljebb 
néhány óra maradt. Állandó 
munkában voltunk. Barátaink 
gondoskodtak arról, hogy mi
nél több egyesülettel és társa
dalmi szervvel tárgyalhassunk.

A kairói Béketanács ünnepi 
ülést tartott a Báke-világta- 
nács delegációjának tisztele
tére. Az Arab Szocialista Unió 
impozáns, sokemeletes székhá
zának egyik dísztermében voit 
az ülés. A terem felszerelésé
re jellemző, hogy minden ülő
helyhez egy mikrofon is tar
tozik. Helyben maradva szólal
hat fel bárki. Az ülésen kép
viseltették magukat a külön
böző társadalmi és politikai 
szarvek. Khaleb el-Mohieddin,

az arab bákebízottságok elnö
ke beszámolt a khartumi bé
kekonferenciáról, annak hatá
rozatairól. Majd delegációnk 
tagjai szólaltak tel. Felszólalá
somban az egyházak szolgála
táról beszéltem  a békemunká
ban. Ismertettem az Egyházak 
Vüágtanácsa határozatait Iz
rael agressziójával kapcsolat
ban. Az arab menekültek se
gítését. Majd a Magyar Béke
tanácsnak az „arab ügyben" 
kifejtett aktivitását vázoltam. 
Ezt követően egy érdekes je
lenetre került sor. A széksorok
ban ülő egyik kopt-keresztyén  
lelkész felém fordulva ezt kér
dezte: „örülünk az Egyházak 
Világtanácsa határozatainak, 
de m it tesz ezek nyomán az 
ö n  lutheránus egyháza Ame
rikában, a közel-keleti és a 
vietnami háború ellen?” Ezt 
feleltem: „Sajnos sok keresz
tyén egyház a világon meg
elégszik jó határozatok hoza
talával, de nem feszülnek neki 
teljes erejükkel az emberiség 
nagy problémái megoldásár 
hoz. Egyébként azt tanácsol
tam az amerikai lutheránusok
nak, álljanak szembe kormá
nyukkal a vietnami agresszió 
folytatása és az izraeli agresz- 
szió támogatása miatt.” Az 
egyik felszólaló nagyon mele
gen beszélt a Magyar Béketa
nács munkájáról.

Meglátogattuk az Arab Jo
gászok Egyesületét. Ez egy 
arab-közi egyesület, melynek 
munkája valamennyi arab or
szágra kiterjed.. Megismerhet
tük azt a nagy sajtómunkát, 
amelyet az egész világra kiter
jedően folytatnak Izrael ag
ressziója ellen. Itt elég nehéz 
kérdésre Icaliett válaszolnom. 
Azt kérdezte ugyanis az Egye
sület egyik keresztyén  tagja: 
„Hogy lehet összeegyeztetni 
Izrael brutális' agresszióját az 
arab nép ellen azzal, hogy Iz
rael „Isten választott népe?" 
Kifejtettem, hogy sajnos sok 
keresztyén a világban azért 
nem ítéli el az izraeli agresz- 
sziót, mert Izraelt ebben az 
összefüggésben nézi. Izrael ma 
éppen olyan politikai-világi 
hatalom, m int más állam. A 
megítélése is csak így történ
het, Nagy hiba vallási motívu
mokkal keverni egy nyűt ag
resszió ügyét.

Az Arab írók Szövetségé
ben nagyon gyümölcsöző 
együttlétünk volt. Kitűnő írói 
vannak az arab világnak! Ma
iak Abd El-azlz költőnő és 
társai kitűnően dolgoznak a 
békemunkában is.

Jártunk a Szakszervezetek 
központjában. A haladó gon
dolkodású szakszervezeti tagok 
szenvedélyesen szóltak az iz
raeli agresszióról, az arab nép 
szenvedéséről és a békés jö
vendőről. Minden találkozás
nál magam is elmondtam, 
hogy magyar népünk mikép
pen ítéli meg a közel-keleti 
helyzetet és hogyan segíti az 
arab népet. Az egyház szolgá
latáról is mindig szóltam.

Végül látogatást tettünk az 
Afro-Ázsiai Szolidaritási Bi
zottságnál, melyben egy-egy 
taggal képviseltetik magukat 
az ázsiai és afrikai népek. Ala
pos eszmecsere folyt itt is.

Az utolsó este a híres SE
MIRAMIS HOTEL-ben vol
tunk együtt arab barátainkkal.

D. Káldy Zoltán

A KERESZTYÉNEK BÉKESZOLGALATARÖL
írt a finn Kotlmaaban Árui 
Seppänen lelkész, aki hazánk
ban is járt. Mostani fejtegeté
seit annak az értekezletnek a 
munkája alapján írta, amelyet

i az Európai Egyházak Konfe- 
■ renciájának egyik albizottság!

ülése végzett, s amely munka- 
: csoportnak dr. Nagy Gyula 

teológiai tanár az elnöke.



Erőmű a szívben
2 Krón 16,9

Egyetlen kor sem hódolt még oly egyértelműen a testi és tech
nikai erőnek, mint a miénk. Nem csoda, hiszen az emberiség 
kinőtte gyerekcipőjét és ifjúkorát éli, annak minden lendületé
vel és egyoldalúságával. Persze eszünk ágában sincs visszasírni 
a kőbaltát, vagy faekét; a civilizáció vívmányainak kegyeskedő 
lebecsülése különben is olyan gyanús indítóokokat takar, mint 
például „vallásos” kisebbrendűségi érzés, siker-irigység, elbi
zonytalanodás, élet-félelem. A hivő embernek isteni parancs a 
teremtettség meghódítása (1 Móz 1,28). Józanon és becsületesen 
számolnunk kell azonban azzal, hogy fennáll földi hivatásunk, 
világot formáló munkánk álkegyes lebecsülésének veszélye. S 
amennyire ezt őszintén valljuk, annyira vehetik tőlünk komo
lyan azt a valós megállapítást, hogy századunk jellemző egyol
dalúságává lett a „külső" erő kultusza. Ezzel sajátságosán együtt 
jár — mint számos pszichológus megállapítja — a „férfi-lélek” 
uralma: olyan szellem, mely alig-alig veszi figyelembe az ér
zelmeket és az ész ellenőrzési sávjából kieső tényezőket, s ér- 
deklődése-tevékenysége túlnyomóan, vagy kizárólag a külső 
dolgokra irányul. Ezt nevezik extravertált („kifelé irányuló”) 
intellektualizmusnak. Wilhelm Bitter dr. pszichiáter „A lélek 
elvesztése” című, tavaly megjelent könyvében ezt írja: A z élet- 
fontosságú elmélyedés, összefogottság és elmélkedés hiányzik a 
modern extravertált embernek.

„Az Űr szemei áttekintik az egész földet, hogy erejét meg
m utassa ...” — ezek a nagyon emberformájúan fogalmazott s 
épp ezért igen szemléletes szavak szinte úgy hangzanak, mint 
egy apróhirdetés: Dolgozókat felveszünk! „Díjazásuk”: a leg
nagyszerűbb minőségű erőt kaphatják és adhatják tovább!

ISTEN ENERGIAHORDOZÓKAT KERES! Mert nem találom
ra szórja szét az erőt, mint felvonuláskor középkori nagyúr az 
alamizsnát, hanem feltételt szab: egyértelműen „behangolódni” 
Öreá. Az ilyeneknek, az ilyeneken és az ilyenek javára (mind
három módon fordítható a héber eredeti) „mutatja meg” ere
jét, hogy szívüket, legbensőbb emberi egzisztenciájukat fokoza
tosan erőművé építse s mintegy üzemegységenként beindítsa, 
mások javára.

A központ komoly segítségét egyetlen részleg sem kérheti 
ködös általánosságban, vagy épp kénye-kedvének kiszolgálásá
ra. Csak épp keresztyének igényelhetnék Isten erejét arra, amire 
éppen akarják? „Rosszul kéritek — hogy gyönyöreitekre téko- 
zoljátok!” (Jakab 4,3). Érdekösszeütközés ez? Inkább az önvesz
tő mohóság szemléletének „visszapattanása” az Isten szentsé
géről, mely kimondhatatlanul különbül szeret, mint ahogy azt 
mi meg szeretnénk rendelni. S ez használ nekünk még „egyé
nileg” is: benne élni az Isten szeretetének sodrában, elköte
lezettjeiként. Ennek érdekében a program:

O SZTATLAN  SZÍVVEL ISTENRE IRÁN YU LN I! Nem öncélú 
lelkizés ez, hanem megragadottság, rendeltetéstudat annak je
gyében, hogy Gazdája van az életemnek, s az ö  energiáit nem 
zsebpénzszerűen kapom, szabad felhasználásra, hanem közös
ség-építésre. S mindig amennyire beállók erre az engedelmes
ségre, annyira (nem jobban!) kapom a friss erőutánpótlást. Egy
szerű ez: amennyire rendeltetésszerűen használjuk önmagunkat, 
annyira van egyensúlyban az életünk. Ennek viszont torz visz- 
száját tapasztaljuk meg, ha vallásosságunk csak amolyan privát 
házi oltár és hátunk mögé kerül a másik ember, akit talán épp
oly nehéz esetnek látok, mint esetleg mások engem. „Aki mást 
fel üdít, maga is f élűdül” — ez az igei sorrend, s fel nem cserél
hető.

Erőmű a szívben  — ennél nagyobb ajándék nincs. Bázis-em
berek kellenek az élet minden területén, akik osztatlanul, foly
tonos kontakt-hibák nélkül vannak engedelmességi kapcsolat
ban Istennel, aki nem fogy ki az emberek javát célzó tervek
ből. Szeretet-energiákkal ezek sodrában élni: ez az újulás for
rása.

Alább ne is adjuk. Mert a lényeg, a minősített erő folyamato
san kikönyöröghető Istentől — csak álljunk rá tisztán az ö  
hullámhosszára.

Bodrog Miklós

AZ EGYHAZAK VILÄGTANÄCSA
egyik központi folyóirata, az 
International Review of Mis
sion, októberi számát teljes 
egészében a világfejlődés kér
désének szenteli. Hét tanul
mányt közöl a világ különböző 
részeiben élő teológusoktól er

ről a kérdésről. Köztük máso
dikként hozza dr. Nagy Gyula 
teológiai tanár tízoldalas ta
nulmányát ezen a címen: The 
Church and the A im s of World 
Development (Az egyház és a 
világfejlődés céljai).

A föld túlsó felén, messze 
tőlünk történt az a megrázó 
bűntény, amelynek tizennyolc 
halálos áldozata van, köztük 
Sharon Tate filmszínésznő, szí
ve alatt hordott nyolchónapos 
magzatával. Bizonyára még a 
helyszínen is sok homály fedi 
a történteket, de a napfényre 
került tények már önmaguk
ban is sokat mondanak. A 
bestiális gyilkosságot elkövető 
„hippi”-banda, a „Manson- 
család” vezetőjét többek kö
zött „Jézus”-nak becézte. Ezért 
kell nekünk is erről a tragé
diáról írnunk. Mert nem le 
het véletlen, hogy a banda fő
nökének époen ezt a nekünk 
mindennél drágább nevet ad
ta. Vagy olyan vonásokat fe
deztek fel egyéniségében, 
amelyek Jézusról éltek képze
letükben, vagy pedig azt vár
ták tőle, amit Jézustól nem 
kaptak meg.

Milyennek képzelem el én 
Jézust az evangéliumi híradás 
alapján? Kétségen kívül rend
kívül vonzó egyéniség lehe
tett. Szelíd volt és barátságos, 
de határozott is, aki egy belső 
iránytűhöz igazodva mindig 
tudta, mit kell tennie és mon
dania. Előtte nem számított 
senkinek a társadalmi helyze
te, mindenkiben az embert lát
ta, legyen az köztiszteletben

AZT MONDJÁK, NEM VAGY
Mondják, nem vagy,
hogy csupán a gyöngék gyöngesége vagy,
sebzett vad sírása,
halálfélelem,
aggódás a feledés szégyenétől, —
és hogy én is
csak semmi vagyok.

mi tragédiát, és a nemrég ki
pattant botrányt, a My Lai-i 
tömegvérengzést. Olyan célo
kat, amelyeknél nem számít 
ártatlan emberek kegyetlen 
pusztulása, Jézus nevével fém
jelezni — micsoda cinizmus!

Jézus tudta, hogy rajta kí
vül is lesznek vonzó egyénisé
gek, akik megváltást ígérnek 
követőiknek. Ezért mondja ta
nítványainak: „Ha azt mond
ják nektek, hogy az Ember
nek Fia íme itt, vagy íme 
amott van — ne menjetek oda 
és ne kövessétek!” (Lk 17, 23b) 
Jézust senki emberfiában nem 
találhatjuk meg maradéktala
nul többé. De mindig lesznek 
emberek, akik vállalják az ő 
küldetését, és. nevében igazat 
szólnak, gyengéket gyámolíta- 
nak, megromlott kapcsolato
kat gyógyítanak meg, igazsá
gos társadalomért fáradnak, 
békességet szereznek, és má
sok élete helyett a maguk éle
tét áldozzák fel felebarátaik 
igaz ügyéért. Mindig szükség 
lesz olyan emberekre, akikhez 
a többiek igazodhatnak. De 
gyümölcséről lehet felismerni 
a fát, cselekedeteikről ismeri
tek meg azokat, akikben bíz
hattok — tanácsolja Jézus, 
mert a farkasok báránybőrbe 
is bújhatnak. Ha százszor is 
Jézusnak nevezi magát az, aki 
gyilkolni küldi követőit, vagy 
az erőszak megváltó erejében 
bízik, megmarad annak, ami 
valójában: farkasnak. Nem 
hagyhatjuk, hogy bárki, le
gyen az egy fanatikus őrült, 
vagy egy egész társadalmi be
rendezkedés, a nekünk oly 
drága nevet kompromittálja!

Cserháti Sándor

Az első magyar nyelvű hírlap jellemzői

99 J É Z U S ”?
álló tanácstag vagy a társa
dalomból kivetett parázna nő. 
Bizalommal közeledhetett hoz
zá mindenki, mert mindig volt 
ideje az emberek számára. 
Élete mindenkié volt. Jelenlé
tében felszabadultnak érezte 
magát az ember. Nem csodál
kozhatunk, ha az evangéliu
mokból azt olvashatjuk, hogy 
sokan mentek őhozzá. Pedig 
népszerűsége érdekében nem 
használta ki az emberi gyen
geségeket. Nem lovagolta meg 
az önzést, a szenzációéhséget, 
a nacionalista indulatokat. 
Nem küldött senkit a halálba, 
de a maga életét odaadta az 
egész világért. Nem szabadí
tott meg senkit az emberi ter
mészet démonait féken tartó 
gátlásoktól, de megszabadított 
maguktól a démonoktól.

Az újságok közölték annak a 
fiatalembernek fényképét is, 
akit a gyilkos banda „Jézus”- 
nak nevezett. Hosszú, fekete 
haja és szakálla valóban em
lékeztet a festők által elkép
zelt Jézusra. Még az elmosódó 
fényképből is valami titokza
tosság árad felénk tekinteté
ből. Erős egyéniség lehet, vagy 
ahogy ezt mondani szokták:

„nagy formátumú” ember. 
Mindenkiben megvan a vágy, 
hogy egy ilyen erős egyéni
ség bűvkörébe kerüljön. Ön
magunkban nem boldogulunk, 
szükségünk van pásztorra. 
Ezenkívül egyszerű és kényel
mes a döntések felelősségét 
áthárítani egy emberfelettinek 
tűnő „vezérre”. Nem csoda, 
hogy ez a „kaliforniai Jézus” 
követőkre talált, elsősorban 
olyan fiatalok között, akiknek 
energiáit nem kötötte le a ke
nyérgond és a hivatás, és túl 
sok idejük maradt az önma
gukkal való foglalkozásra.

Bizonyára ez a „Jézus” is 
megváltást ígért követőinek. 
Felszabadulást! A banda egyik 
leánytagja azt vallotta, hogy a 
gyilkosság végrehajtása köz
ben felszabadul a lelkűk. Az 
emberi lélek egyik mélységes 
titka előtt állunk — megren
dülve. A tömeggyilkosok nem
csak azért gyilkolnak, mert 
egy kérdést „radikálisan meg 
akarnak oldani”, mint ahogy 
a náci ideológia hirdette, ha
nem azért is, mert az emberi 
lélek mélyén elfojtott testvér
gyilkos ösztön felszabadulása 
a felfokozott élet élményét je
lenti a gyilkosnak. Istennek, 
élet és halál urának érezheti 
magát. Nem volt nehéz felfe
deznie ezt a titkot ennek a 
„Jézus”-nak abban a társada
lomban, amelyben a gyilkos
ságnak kultusza van, amely
ben a tv és mozi ebből az ösz
tönből húzza profitját, amely 
kitermelte magából a vietna-

De tanúsítom, 
mert érzem, 
tudom:
a csillagok fénye vagy, 
és Tied a Hold,
Te vagy a jóízű víz, 
a húr zengése,
a megforgatott rög barázdája,
óriás hegyeken a napfényben fürdő hó, —
és testemnek éltető vére is Te vagy.

Kedvesem szemének színe, 
szívemben a szerelem izzása, 
két ajak találkozása:
Te vagy.
Fájdalomban szépség, 
vereségben diadal, 
végnélküli vég, 
maga az élet, 
maga a halál. . .

Nincsen szem,
mely kibogozhatná lépteid gondolatát, 
lábaid mégis elnyűttek: 
imádságom tövisei összeszurkálták.

Eléd roskadok, Te megmosod sebeimet,
összetöröd mankóimat, 
melyek a Földhöz szögeznek, 
és lelkemnek szárnyakat adsz, 
hogy magasba repüljenek:
T e h o z z á d .

DANIEL SOVC 
(Cirkevné Listy 1969. szept.)
Szlovákból fordította: Dr. V. L.

Lapunk ez évi január 11-i 
számában Ráth Mátyás egyko
ri győri lelkészünkről, az első 
magyar nyelvű hírlap szer
kesztőjéről írott emléksorok
hoz fűzök néhány jellemző 
adatot.

A hírlap címlapját érdekes 
ábra díszíti. Jobb oldalán 
szőlővenyige fut föl, rajta gyü
mölcsök és levelek. Ezzel 
szemben, a másik oldalon, még 
csak néhol fakadó rügyet mu
tató, dísztelen ág jelképezi a 
magyar újjáéledést. A kép bel
ső része felhős égboltozatot 
mutat, Magyarorszag akkori 
sötét állapotát jelképezvén. 
Az egyik helyen villámcsapás 
tűnik fel, fényesre világítva az 
égboltot. Ez az ábra Ráth Má
tyás célját jelképezte: hitét, 
vágyát és törekvését. A cím
lapon latin szöveg is látható, 
tájékoztatásul a hírlap célja 
felől. Ez magyarra fordítás
ban körülbelül ezt mondja: 
Nem holmi balgaságokat ipar
kodom mondani, hanem az a 
célom, hogy a megégethető lap 
súlyos szavakat tartalmazzon.

A hírlap címfelirata között 
is van egy ábra (ez a lapunk
ban közölt emléksorokban is 
látható), mely a művelődés 
eszközeit: a könyvet, a levelet, 
a tollat, a tintát és a híradás 
szerszámát: a kürtöt ábrázol

ja. Középen lent a magyar cí
mer, e fölött pedig a földgöm
bön, lengő fátyolt kezében tar
tó Mercurius látható. A hírlap 
jelszava ez volt: „Per Regna- 
Per Urbes” (Országokon és vá
rosokon át.)

Érdekes és jellemző, hogy a 
hírlap hangja, az akkori vi
szonyokhoz képest Szókimondó 
és igen bátor volt. Erről írta 
Ráth Mátyás Kazinczyhoz írott 
egyik levelében a következő
ket: „Sokan bámulnak rajta, 
hogy Hír-adásaim oly meré
szen íródtak. De én elhitettem  
magammal, hogy amit a Cen
zúra helyén hagyott, azt a fen
séges udvar sem ellenzi. Azért 
nem érthettem, mit akar ve
lem egy Jó-akaróm, aki már 
másodízben jelenti, hogy na
gyon félti nem tsak szándé
komat, hanem életemet is.”

Rámutatok végül arra is, 
hogy Ráth Mátyás a magyar 
helyesírásra is súlyt helyezett 
és ennek egyik jellemzője az, 
hogy az idegen szavak haszná
latát lehetőleg kerülte, ha pe
dig használt ilyet, azt a ma
gyar kiejtés szerint írta. Pél
dául Canterbury helyett Ken- 
terbőri-t írt. Így nyitott új 
utat a bátor tollú Ráth Mátyás 
nyelvünk fejlődésének is.

Kell La jos

EGY JA N U ÁRI REGGELEN, huszonöt év
vel ezelőtt, pontosan 1945. január ötödikén  
halt meg az ostrom alatt szenvedő magyar 
fővárosban Szabó Dezső. Jelen nem zedékünk
nek sehol sem lángolt fe l egyetemesebb nem 
zeti küldetéssel az írói szó, m int Szabó Dezső 
perzselő műveiben. A  halottat egy rozoga 
szekrényben hozták át a József körúti ház
ból, amelynek pincéjében lehunyta kék sze
mét. Kis gyertyák lobogtak, meggyötört fér
fiak és asszonyok énekelték a zsoltárt. Ott 
tem ették el ideiglenesen a téren, a vásárcsar
nok előtt. A  temetéshez Budapest kísérteties 
összeomlása adta a zenekari hátteret. Igaz-e, 
hogy az Írók akkor halnak meg, amikor befe
jezték mondanivalójukat? Szép és szellemes 
mondat, talán igaz is. Mit mondhatott volna 
még Szabó Dezső abban az új életformában, 
amely a második világháború után köszöntött 
ránk? Végzetes szenvedélyének lángja merre 
felé csapott volna? A  ráhajló halál letörölte 
róla a kételyeket. Hisszük, hogy építő erőink 
közé tartozott volna, akárha megmarad Mó
ricz Zsigmond, s az egész nagy Nyugat-nem
zedék. Huszonöt éve gondolunk rá. Azóta 
megjelent töredékben maradt, mégis nagysze
rű önéletrajza, továbbá egy szatírája, s egy 
hazai meg egy külföldi monográfia róla. Em 
léke körül ott áll a nemzet, m ely legjobb gon
dolataival párhuzamosan dolgozik negyed- 
százada, hogy a magyarságot minden egész
séges haladás, minden praktikus jóság, m in
den életképes gondolat hazájává tegye, ahogy 
Szabó Dezső szüntelen erővel a halála előtti 
negyedszázadban Budapestről hirdette. Meg
ítélhetjük az embert, aki gyarló volt, akár
csak mi, de elismerjük úttörő műveit, nem- 
xetféltő gondját, maradiságunkat ostorozó 
gyűlöletét, politikai balgaságunkat kipécéző 
dühét, szeretetet és összetartást prédikáló 
együttérzését. Mindig megmarad kiváló ta
nulmányaival, tenger morajlású elbeszélései-

vei, egy-egy regenyevel, kisebb írásművet 
egész sorával. Olyan író volt, aki írói hős
ként élte az életét, m intha szerepet játszott 
volna. De a szerepjátszó Don Kisottból 
minduntalan jelszakadt a tragikus őszinteség 
anyakereső hangja. Tudta, hogy nagyon sze
retik és nagyon gyűlölik. Zászló volt, harcra 
buzdított, de annyi idő s annyi tanulság után 
ki ne látná be, hogy „tiszta szándék volt és 
végtelen szeretet”, ahogy egyik könyve elő
szavában önjellemzésként irta. Nem mondha
tunk le róla, szeretetünk és ragaszkodásunk 
kritilcai szűrőn maradt fenn, Szabó Dezsőnek 
megvan a szilárd helye a magyar kultúrában.

A  SZEPESSÉG AD TA a magyar tudomány
nak a két Hunfalvyt, az idősebbik Pált s az 
ifjabbik Jánost. Pál a finnugor nyelvtudo
mány egyik megalapítója, János a magyar 
földrajztudományé. Hunfalvy János százötven 
évvel ezelőtt született a Magas Tátra alatt, 
egy kis faluban — 1820. január 21-én — s a 
magyarság egyik egyetemes képviselője lett, 
minden magyar földrajzi ismeret első rend
szeres összefoglalója, s Pállal együtt a ma
gyar lutheránia dísze. Eperjesen jogot és teo
lógiát tanult, m iután vasszorgalommal és hi
hetetlen akarattal elvégezte középiskoláit. 
Tudását Németországban gyarapította, aztán 
nevelösködött, s beutazta Nyugat-Európát. 
1846-ban a késmárki jogakadémia tanára lett, 
két év múlva részt vett a szabadságharcban, 
amiért aztán osztrák börtönbe került. 1851- 
ben már megjelenik Egyetemes történelme, s 
1856-ban híres háromkötetes nagy műve, a 
„Magyarország és Erdély eredeti képekben”, 
Rohbock Lajos szép metszeteivel. Száz év óta 
is nevezetes m ű ez. A  magyar föld első kor
szerű és teljes leltára. A  születőben levő 
geográfia kitűnő alkalmazása hazai területen.

A m it Petőfi Sándor megtett verseivel, hogy 
átszellemítette a magyar tájat, örök érvényű
vé avatta az alföldi síkság tájszépségét, azt 
tette meg H unfalvy János az egész országgal. 
Éppúgy bejárta Magyarországot, m int Petőfi. 
Óriási s hiteles adatmennyiségc: gyűjtött ösz- 
sze m inden városról, m inden vármegyéről. 
Néprajzi és történeti, nyelvi és földtani, tár
sadalomtudományi és politikai, irodalmi és 
statisztikai, ipari és földmívelési ismereteket 
ötvözött eggyé, egyetlen képpé. Nem véletlen, 
hogy a tárgyilagos tudós annyiszor idézi Pe
tőfit ebben a nagy munkájában. H unfalvy  
János tudatosította elsőnek földrajzi leírásai
ban Petőfi tájleíró verseinek nagyszerűségét, 
s beleiktatását a tudományos műbe. Száz éve 
élő, lüktető Magyarország-ismertetés ez a fe l
fedező munka, holott már történelem. De a 
becsületes adatgyűjtés, a patrióta érvelés, a 
tudományos együttlátás és írói érzékeltetés 
nem válhatik múlttá, élő erény, amely ma 
időszerűbb, m int valaha. Ez a háromkötetes 
H unfálvy-m ű tudatosította egy ocsúdó nem 
zet összetartozását, a munka és törődés értel
mét, bármely Isten háta mögötti helyen, bár
m ilyen tisztségben is, bizonyította helytálló 
emberségünket. A  hazáért! — ez nem olcsó 
szó volt, hanem férfimunka. H unfalvy János 
1872-ben egyetemi tanár lett Budapesten, a 
Magyar Földrajzi Társaság első elnöke, fé l
száz m űvet írt. Ilyen férfi nemcsak em lékez
tető, hanem nevelő és serkentő erő.

A  M AG YAR IRODALM AT állította elénk 
élm ényként Szerb Antal máig el nem halvá
nyodott Magyar Irodalomtörténetében. Éppen 
erre a művére kell gondolnunk önkéntelenül 
is, hogy egy dátum  — 1945. január 27. — f i 
gyelmeztet Szerb Antal mártírhalálára. A z  
ember halt meg csupán, de él az író és él a

szándéka: élménnyé tenni a tankönyvek élet
telen, művészietlen, lélekölő adathalmazát, 
az irodalmat. Szerb Antal az erdélyi írók pá
lyázatára írta meg művét, m ely rövidesen 
eljutott m inden önérzetes magyar értelmiségi 
ember kezébe. Megmagyarázta, hogy nemzeti 
létünket műveltségi tudatunk tartja össze 
igen erős kapcsokkal, hogy magyarnak lenni 
az érzésnek és gondolatnak egy sajátos mód
ját jelenti, ami ezer év értékeiből szűrődött 
le, kultúránkból. Ügy írta meg irodalmunk 
ezer évét, m int egy izgalmasan szép és föl
emelő regényt. írói munka volt ez a javából, 
mint ahogy nem is lehet más az irodalom 
történetének elmondása, m int igaz írói m un
ka. Szerb A ntal kétkötetes irodalomtörténete, 
habár harmincéves, még mindig élő mű, nincs 
jobb ebben a fajtában, s módszere ma is az 
egyetlen, m ely lehetővé teszi az irodalom el
ismerését, velünk együttélését, nemzeti tuda
tunk kútforrásaként.

Szerb Antal kora egyik irányzatának, a 
szellemtörténeti felfogásnak hódolt ugyan, de 
olyan finom  érzékkel kerülte el a szemlelet 
csapdáit, hogy a jó látású író győzött, nem a 
divatos módszer. Történelem és társadalom- 
tudomány, lélektan és irodalomismeret, írói 
sugallat és fölfedező erő mind együtt hatott 
Szerb Antalnál. így írta meg egységes szem
pont szerint később világirodalom-történetét 
is. S ha ez utóbbiban hibákat követett el, — 
például nem írt a kelet-európai kis nemzetek 
irodalmáról, — ez is nagyszerű összefoglalás
sá alakult. Hozzá kell tennünk, hogy kiváló 

,szépíró volt, elsőrangú kritikus, elragadó esz- 
szék írója. Mélységes meggyőződéssel magya
rázta Jézust. Mint annyi kiváló fiatal írónk, 
ő is a fajgyűlölet áldozataként pusztult el idő 
előtt. Művei azonban ma is élnek, eszméltei
nek arra a magyar kultúrára, amely bárhol 
élünk a világban, m indnyájunkat összetart.

Szalatnai Rézsű

Szabó Dezső, Hunfalvy János és Szerb Antal



M I A T Y Á N K ...
Ennék az évnek elejére hadd 

kerüljön életünk nagy imád
sága. Miért vették kezükbe a 
keresztyének egy-egy világ
fordulónál ezt a kincset? (A 
hellénizmus végén Origenes 
egyházatya, a latin keresz
tyén ség sorsdöntő fordulójánál 
Augustinus, majd a középkor
ban Luther.) Miért? Hiszen 
évszázadok óta legjobb isme
rőse, útitársa a kere&ztyónség- 
nek. Ott volt a katakombák
ban, ott van a brazil pléh- 
kunyhókban, hangzik a dó
mokban s jelen van egy-egy 
haldokló alig hallható suttogá
sában. Egyik nemzedék sem 
olyan szegény, hogy ezt tovább 
ne adhassa. Egyik sem olyan 
gazdag, hogy ne tudná őt 
megajándékozni a Miatyánk.

Az Űj testámentum legősibb 
darabja ez az imádság. S ami
kor nagy világhelyzetekben 
mondatonként elcsendesedtek 
mellette a keresztyének. — 
Vele akartak benne találkoz
ni, aki ezt egykor megtanítot
ta. A szívét keresték, hogy 
megerősödjenek, viláigosan lát
hassanak.

Az is sokat mond, hogy a 
két helyen fennmaradt Mi
atyánk (Máté 6, Lukács 11) 
néhány „szövégi” különbség
gel jön felénk. A bibliakutató 
tudósok megállapították, hogy 
90 körül még nem volt végle
ges formája a Miatyánknak, 
— bár a keresztyének naponta 
háromszor1 imádkozták — a 
Máté evangéliummal majdnem 
egykorú Didaché szerint. Mert 
Jézus nem  szavakat tanított! 
Ezt mondta: „Ti így imádkozza
tok!” lgy =  ilyen módon, ilyen 
lelkülettal. Nem azt mondta: 
ezt imádkozzatok, ilyen szava
kat mondjatok. A pogányok 
„szent szövegekének varázs
erőt tulajdonítottak. Gépiesen 
mormolt szent szavaktól vár
tak gyógyulást, jó termést. Az 
első keresztyének körül élők 
látták, milyen kincset je
lent azoknak a Miatyánk. A 
pompeji ásatások alkalmával 
78-ból való mágikus négyzet
re („Rotas—Opera—Quadrat”) 
bukkantak, melyben a Mi
atyánk szavai olvashatók.

Jézus nem szavakat adott 
át — lelkületűt akart átadni. 
A megszólításnál is erre kell 
gondolnunk. Az „Atya” szó Is
tenre alkalmazása Jézus nél
kül is ismert volt zsidók és 
pogányok között, keleten— 
nyugaton. Primitív pogány 
törzsek is így hívták saját is
tenüket. Homérosz is ezt írja: 
„Zeus atya, aki az istenek és 
halandó emberek-fölött ural
kodik.” Az Ótestámentum sok 
helye közül csak egyet idézek: 
„Te vagy a mi Atyánk, — 
öröktől fogva ez a neved” (És 
63, 16)

Ezt a szót csodálatos tarta
lommal töltötte meg. Nem le
het kimondanunk anélkül „Mi 
Atyánk. . . ”, hogy ne gondol
nánk arra a lelkületre, melyet 
hordozott az az atya, aki meg
adta a szabadságot kisebbik 
fiának arra, hogy messzire el
menjen tőle. Nem erőszakolta 
rá az otthon igazi szabadsá
gát. Nem szó volt az „Atya”, 
hanem lelkűiét, mely vissza
fogadta koldusszegényen ezt a 
fiút. Nálunk embereknél mi
lyen gyakori záró akkord: 
„Ezek után nem tudok bízni 
benned”, „ezek után nem tud
lak szeretni”. De bennünket 
ez a nagy imádság ahhoz az 
Istenhez visz oda, akinél nincs 
„ezek után”, hanem „mindem
nek ellenére”. Olyan leikületet 
mutat meg, mely kérleli felvá
gós, beképzelt, vallásos fiát, 
hogy örüljön ő is, legyen egy- 
gyé azzal a másik emberrel. 
Olyan lelkületű Isten elé állít 
bennünket, akinél nincs ké
sőn. A lator utolsó perce is 
elég idő ahhoz, hogy kinyúj
tott kezét valaki megfogja és 
bevezesse az örök életbe.

Azt akarja Urunk, hogy eb
ben a mostani világforduló
ban is így gondoljunk Istenre 
gondjaink, problémáink kö
zött: csodálatos szív dobog ér
tünk, csodás szeretet nyújtja 
ki kezét felénk.

Mennyiszer nem hisszük 
igazán, hogy ö  ilyen! Rejtve 
van szeretete gyakran. „A ve
réb seim eshet le a háztetőről 
akarata nélkül” ..  — és mi lá
tunk ebben a zord hidegben

Magyar vendégelő adás 
a hallei egyetemen

A halle-wittenbergi Luther- 
Márton egyetem teológiai fa
kultásának meghívására ja
nuár 13-án vendégelőadást tar
tott az egyetem tanárai és 
hallgatói előtt dr. Fabiny Ti
bor egyháztörténész profesz- 
szor.

Előadásának témája a Rákó- 
ezi-korszak német vonatkozá
sú politikai és egyházi kapcso
latainak ismertetése és elem
zése volt. A magyár protestan
tizmus tudvalevőleg vallássza
badságának biztosítása érde
kében is örömmel támogatta 
Rákóczi szabadságharcát, és 
Rákóczi zömében protestáns 
követei útján — valamint az 
evangélikus és református 
rendek kiküldöttei révén — 
kapcsolatot keresett az északi 
és a német protestáns udva
rokkal. Ugyanakkor mindent 
elkövetett a nemrég alakult 
hollét egyetem, élén Francké- 
val, hogy Kelet-Európának a

Habsburgoktól és a jezsuiták
tól sokat szenvedett protestán
sai a szabadságharc sikerei ré
vén könnyebb helyzetbe jut
hassanak. E célból diplomáciai 
erőfeszítésekkel éppúgy, mint 
könyvektől gyógyszerekig és 
ösztöndíjakig terjedő támoga
tással rendkívül jelentős segít
séget nyújtott Halle a magyar 
evangélikusságnak.

Ugyancsak nagy jelentősé
gűvé vált az a hatás, amelyet 
a hallei egyetem az e korszak
ban ott tanuló mintegy száz 
magyarországi evangélikus 
teológus révén, főleg a felvi
déki és dunántúli egyházi élet 
megelevenedésére gyakorolt.

A vendégelőadás Halle e két
irányú segítségét elemezte, és 
köszönte meg egyúttal a csak
nem 300 éves egyetemnek 
mindazt, amit az elmúlt száza
dok folyamán evangélikus 
őseink vallásszabadsága és 
teológiai megújhodása érdeké
ben tett. F. T.

„Több ház, mint templom”
Berlintől északkeletre jár

tam a Spree partján, Basko w 
városában. A kis városka, 
amint mondták, arról neveze
tes, hogy az egyetlen olyan né
met város, melynek nincsen 
vasú!ja. Számomra nem ezért 
emlékezetes. Főterén egy óriási 
romtemplom áll. Még így rom
jaiban is félelmetesen nagy. 
74 m magas a tornya. Puszta 
négy fala, mely az égnek me
red, 26 m magas. Nincs is be
lőle más. Tornyából csodála
tos a kilátás. Nem tudtam a 
messzi tájban gyönyörködni, 
úgy megragadott a közel. Le
néztem a méli he, ahol a temp
lom két hajójában 20 m-es 
fákból erdő lett, s alattuk mo
torkerékpárok pihennek. Pa
pok helyett a romtemplom s 
a kis erdő prédikált. A temp
lom tövében megnéztünk két 
régi házat. Tenyérnyi ablakok, 
mákszemnyi szobák, sötét zeg
zugos folyosó, vizes falak és 
sötét, sötét.. .  Innen kilépve,

elmondta a gyülekezet lelké
sze a templom történetét. 
Csak egy mondatéra emlék
szem, de arra naigyon: „Az 
1200-as évek elején kezdték 
építeni. Falaiba, amint arról 
az építő lelkész krónikája ta
núskodik, több téglát építet
tek bele, mint amennyi tégla 
volt a kis város polgárházai
ban.” Most kezdtem érteni e 
templom prédikációját. Óriási 
épület, s mellette ezrek kuny
hókban. Amit emberi gőg és 
nagyravágyás emelt, azt Isten 
rommá tette, mert bűne be
te lt  Ma a harmadik, keskeny 
kis hajóban húzódik meg a 
gyülekezet.

Minden olyan rommá lett és 
lesz, mely kunyhók ezrei közt 
terpeszkedik gőgösen. S min
den olyan templom megma
rad, mely egészséges, szép há
zak között, boldog emberek
nek készít helyet, hol Isten
nék mondanak dicséretet.

Heraád Tibor

kis, sárga tollú cinkéket fa- 
gyottan a hóban. „Kérjetek és 
megadatik” . . és mi „hiába” 
könyörögtünk, — meghalt, akit 
szerettünk. Milyen sokan nem 
hiszik, hogy Ö valóban „Atya”. 
Legfeljebb furcsa atyának gon
dolják, mint egy hittanos fiú. 
Mikor az órán erről a szóról 
hangzott a magyarázat, azt 
mondta: „De Tisztelendő bácsi, 
— mit szóljon a Pisti ehhez? 
Az ő apja mindig részeg és 
üti-veri a családját.”

Ezért vezet tovább bennün
ket Jézus a következő mondat 
lelkületéhez. Mintha azt mon
datná velünk: „Tedd tisztává 
tetteiddel és általunk ezt a ne
vet a sok sártól, ami rászóró
dott!” Szenteltessék meg a te 
neved . . .  Hitünkkel — e cso
dálatos antennával — hadd 
fogjuk fel minden körülmé
nyek között, hogy a legjobb 
vagy! Mutasd meg számunkra 
világosan, hogy atya vagy. 
Nem a földi atyákhoz hasonló, 
hanem akihez mindnyájunk
nak, nekünk kell hasonlíta
nunk! Álljon tisztán a mai 
ember előtt: az ilyen szolgáló, 
szerető lelkűiét az igazi, a kö
vetendő.

Ha Ö megmutatta magát 
nekünk, mi is ilyen leikületet 
hordozzunk. A hétköznapok 
utcáin is. „Mi Atyánk”, ez Jé
zus ajkán araméi nyelven így 
hangzott „abunan”, s ez egé
szen hétköznapi, bizalmas, ott
honi nyelven hangzott s talán 
ma így mondanánk: „apu”. A 
hétköznapjainkban akar új 
lelkületté lenni bennünk Is
ten. E napokban olvastam egy 
kis történetkét. A hétéves há
borúban azt a parancsot kapta 
egy huszárszakasz, hogy pót
lást szerezzen mielőbb takar

mányból. A lakatlan vidéken 
végre megpillantott a pa
rancsnok egy kunyhót, beko
pogtatott, s közölte óhaját a 
kilépő öreg emberrel.'Ez kész
séggel ment előttük, hogs el
vezesse őket egy szénagyűjtő 
helyre. Már negyedórát men
tek, mikor egy gyönyörű, zöld 
árpatáblához értek. De az öreg 
azt mondta: tovább. S mikor 
jó idő után újra egy táblához 
értek, rámutatott a bácsi: 
„Ezt lekaszálhatjátok!” S mi
kor már a kávék is elkészül
tek és elvonúlóban volt a csa
pat, a parancsnok megkérdez
te: „Miért vezettél ide bennün
ket, mikor már előbb is talál
tunk alkalmas takarmányt?” 
Az idős paraszt így felelt: 
„Igen. De az nem az én föl
dem volt!”

Leikületet akart átadni Jé
zus. Mikor e csodálatos lelkü
letű Istenhez fordulunk, min
denek ellenére higgyük, hogy 
Ö ilyen és mi is teljünk meg 
ezzel a lelkülettel. Nemrég az 
a hír jelent meg, hogy nyuga
ton katolikusok és evangéliku
sok elhatározták: a Mi Atyán
kat pontosan ugyanúgy fogják 
mindkét egyházban imádkozni. 
Ugyanazokkal a szavakkal. De 
engem ez a kérdés nyugtala
nít: mikor lesz ebből ugyan
azon lelkűiét. Mert szavakat 
kimondhatunk ugyanúgy — 
azonban mit számít az, ha más 
a lelkűiét?

Életünk nagy imádsága...  
Egykor, mint a vulkán izzó 
lávája tűzfolyamként folyt és 
mozgatott, melegített, erő 
áradt belőle. Aztán hideg láva 
darabokká kövesedett meg. 
Mindig csoda történik, ha új
ra izzóvá lesz!

Görög Tibor

A MI TEMPLOMUNK
A nap épp az égre hágott: 
megláttam a napvilágot.

. Anyám a jövőre gondolt, 
apám halkan imát mormolt 
és templomunk, téged nézett.
Biztos rév és lélekfészek 
voltál nekünk rosszban-jóban.
Nyári hőben, téli hóban 
nyitva voltál, mindig drága 
kis családunk Istenháza.
Elnéztem a sok galambod, 
s ha megszólalt a harangod.
Múltba vesző gyermekkorom 
őrzi még a templomtorony.
Felnézhet a hegytetőre, 
s falun túl a temetőre. .
Templomtorony nézz ki rája, 
vigyázz anyám sírhalmára.

Gyarmathy Irén

Szeretet intézmény eink
A Gysnesdiási Szeretetoít’ on

Gyenesdiás a Balaton veszprémi partján, Keszthely közelében 
fekszik. Szőlőskertek között a múlt és a jelen találkozik. Régi 
nádfedeles parasztházak és félig földbe süllyedt pince-épületek 
modern stílusú üdülőkkel, emeletes családi házakkal váltogatják 
egymást. Kiemelkedik közülük, mert dombtetőre épült s mert 
kis toronnyal is ékeskedik, a Kapernaum szeretetotthon. Bibliai 
neve a Genezáret-tó partján volt régi várost idézi mindazzal, 
amit Jézus ott tett és tanított. Az otthon épületének régebbi 
és új szárnya a közös, nagy ebédlőhelyiséget fogja be két kar
ként. Itt van az otthon és a közvetlen környék lakóinak temp
loma is. A kert fái fajtájuk színeit megőrizve a terem deszka- 
borítású lambériájává alakultak át. Belőle emelhető ki isten
tiszteletek alkalmára az oltár is. Alig van még egy gyülekezet 
egyházunkban, amelyben ennyi lelkész ül az istentiszteleteken 
mint itt. Az otthon 19 lakója közül ugyanis többségben vannak 
a nyugdíjas lelkészek. Egyházunk gondoskodása kell, hogy 
azokra is kiterjedjen, akik a szolgálatban megfáradtak és pi
henni vágynak. Az épület és a környék nagyon alkalmas csend
jével és bájával a megfáradtak befogadására. Csak az üdülési 
idény pezsdíti meg a ház csendes életét. Sokan várják és igény
lik ennek az otthonnak a szolgálatát.

FINN EGYHÁZI HETILAP
a Klrkko ja kaupunki, amely munkanélküliség, a munkához 
Helsinkiben jelenik meg, egyik való emberi jog, a munkabé- 
számát teljes egészében a rek kérdésének szentelte.

Jubileumi pályázat
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbité* 

riuma múlt év decemberi ülésén már foglalkozott egy orszá
gos jubileumi pályázat kérdésével, amit a Lelkészi Munkakö
zösségek Országos Választmánya kitűzött s a püspökök most 
kiküldött körlevelében nyilvánosan meghirdetett. A körlevél 
pályázatkitűzése így szól:

A Lelkészi Munkaközösségek Országos Választmánya ha
zánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából

jubileumi pályázatot
hirdet, tudományos jellegű dolgozat megírására. A dolgozat 
témája:

„Egyházunk 25 éve (1945—1970)”
A pályaműben fel kell dolgozni azt a teológiai és egyház- 

politikai fejlődést, amely egyházunkban hazánk politikai és 
társadalmi forradalmának összefüggésében az utolsó negyed
században végbement. A dolgozatot 150—200 ív oldalnyi ter
jedelemben kell elkészíteni. (Ivoldalanként 30 sor és soronként 
60 leütés).

Pályázhatnak lelkészek és nem lelkészek (laikusok), vala
mint kisebb munkaközösségek.

A pályaművet három példányban D. dr. Ottlyk Ernő püs
pökhöz kell benyújtani (Budapest, VIII. Üllői út 24.). A pá
lyázat jeligés.

A pályamű beküldési határideje: 1970. november 1.
A pályázat első díja: 5000 Ft (ötezer), a második: 3000 Ft 

(háromezer), a harmadik: 2000 Ft (kettőezer).
A pályázat eredményét az Országos Egyházi Presbitérium 

1970. december havi ülésén hirdetik ki.

A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG
Olvasóinkat már tájékoztat

tuk arról, hogy a Lutheránus 
Világszövetség Végrehajtó Bi
zottsága 1969. december 7—
13-ig ülést tartott Dániában, a 
Koppenhága melletti Vedbaek- 
ben. Ezen az ülésen sok fon
tos határozat, illetve javaslat 
született, amelyek közül meg
említjük a fontosabbakat:

1. Már 1963-ban, a helsinki 
Negyedik Világgyűlésen hatá
rozat született arra vonatko
zólag, hogy milyen szerepet 
tölt be a Lutheránus Világszö
vetség, ha tagegyházai nem 
evangélikus egyházakkal foly
tatnak egyesülésre vonatkozó 
megbeszéléseket. A Lutherá
nus Világszövetség nemcsak 
nem akadályozza az ilyen meg
beszéléseket — hangsúlyozza a 
Végrehajtó Bizottság határo
zata —, hanem megfelelő ta
nácsokat is kész adni az ilyen 
tagggyh&znak.. Viszont feltéte
le az ilyen egységtörekvés
nek, hogy az egyesülni akaró 
egyházak olyan hitvallásos 
alapot választanak, amely k i
fejezetten szól az evangéliúm  
helyes értelmezéséről és az 
evangéliumot zsinórmértéknek 
tekin ti az igehirdetés és a 
szentségek helyes kiszolgálása, 
szempontjából.

A tagegyház akkor nem szű
nik meg tagja lenni a Luthe
ránus Világszövetségnek — ha 
az egyesülés révén létrejött 
„egyesült” egyház hitvallásos 
bizonyságtétele egyezik lénye
gileg a Lutheránus Világszö
vetség tanításával. A Lutherá
nus Világszövetség esetenként 
dönti el, hogy az így létrejött 
„egyesült” (uniált) egyházak 
milyen kapcsolatban legyenek 
a Lutheránus Világszövetség
gel.

2. A Végrehajtó Bizottság 
véglegesen úgy döntött, hogy

az Ötödik Világgyűlést a bra
zíliai Porto Allegreben tartják 
1970. július 14—24-ig. „Megfe
lelő biztosítékokat kaptunk ar
ra vonatkozólag, hogy a nagy
gyűlés szabad lefolyására vo
natkozó követelményeinket 
teljesítik” — jelentette ki dr. 
Fredrik Schiotz, az LVSZ el
nöke.

3. Az elnöki jelentés foglal
kozott mégsgyszer VI. Pál 
pápa genfi látogatásával is, 
amikor is világossá vált, hogy 
a pápa a nyilvánosság előtt 
„nem mondott le a római ka
tolikus egyháznak egyetlen 
történeti önhangsúlyozásáról 
sem”. Ezzel ellentétben persze 
vannak római katolikus nem 
teológusok, papok és profesz- 
szorok, akik nem értenek 
egyet ebben a pápával és a 
nyilvánosság előtt is hangot 
adnak ellenvéleményüknek.

3. Foglalkozott a pápa gsnfl 
látogatásával dr. Á ppel' főtit
kár is, és többek között kije
lentette jelentésében: „Az a 
tény, hogy a pápa a pápai pri- 
mátusságnak és annak a sze
repének kérdését emelte ki, 
hogy ő Krisztus helytartója, 
semmibe vett minden utópis
ta reménykedést és megmu
tatta, hogy hol vannak még 
ma is a valódi nehézségek.” A 
főtitkár sajnálkozva fűzte még 
hozzá: „Ha szimbolikus jelen
tőséget tudunk is tulajdonítani 
ennek a látogatásnak, mégis 
furcsa dolog, hogy semmi kö
vetkezménye nem lett és ha
tása sem mutatkozik az öku
menikus beszélgetésben.”

4. A Végrehajtó Eizottság 
Kari Gottschald lelkészt, a 
Brazíliai Evangélikus Egyház 
jelenlegi elnökét behívta tag
jai sorába, mivel az eddigi bi
zottsági tag, D. E. Schlieper a 
múlt ősz folyamán elhunyt.

biblia, vagy Biblia?
Egyik olvasónkkal levelezést folytattunk arról, hogy vajon a 

Biblia szót nagy, vagy kis kezdőbetűvel kell-e írni. Olvasónk 
levélváltásunk után a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtu
dományi Intézetéhez fordult, ahonnan dr. Lőrincze Lajos vála
szolt. Leveléből idézzük az alábbiakat:

Az Akadémia hivatalos he
lyesírási szabályzatában. . .  a 
ma érvényes 10. kiadásban 
mind a biblia, mind a korán 
főnév  kis kezdőbetűs. Az 1929- 
ben megjelent Balassa József- 
féle „nyomdai ftelyesírás”-ban 
biblia, de: Korán. Az 1922 
előtti iskolai helyesírás szótá
ri részében nincs meg egyik 
szó sem.

Szépíróink rendszerint kis 
kezdőbetűvel írták és írják a 
biblia szót s  a koránt is. A ko
rán főnév nagy kezdőbetűs 
írásának az is oka lehet, hogy 
így meg akarták különböztet
ni a korán határozószótól.

Minthogy a biblia és a ko

rán voltaképpen nem hivata
los, nem tulajdonnévi megje
lölése a két szent könyvnek, 
azért terjedt el kis kezdőbetűs 
írása. A biblia többes számú 
görög—latin szó, jelentése: 
„írások, könyvek, könyvek 
könyve”, a korán főnév pedig 
— mint említettük — arab szó, 
jelentése: „olvasás, reciiálás”, 

Az egyháziak nagy kezdőbe
tűvel írják, tulajdonnévnek 
tekintik ezeket a neveket: 
Biblia, Szentírás, Ószövetség, 
Üjszövetség, Ótestámentum, 
Üjtestamentum, Korán. Ennek 
bizonyára a különleges tiszte
letadás is oka, szakrális jelle
ge van.

SKANDINÁVIA TERÜLETÉN
új ortodox egyházkerületet euktos Finfinis eddigi nyugat
szerveztek Stockholm köz- németországi metropolitát vá- 
ponttal. Meropolitának Poly- lasztották meg.

Az Északi Evangélikus Egyházkerület felhívása
Az egyházkerület elnöksége felhívja a lelkészek és segédlel

készek figyelmét a megüresedett meszlen—acsádi (Vas m.) lel
készi állásra. A javadalom az országos átlagnak megfelel. Az 
érdeklődők levélben jelentkezzenek az Északi Egyházkerület 
püspökénél, Budapest, VIII. Üllői út 24. A jelentkezési határ
idő: 1970. február 15.



A megtalálás örömében
Mt 13, 44—46

Jézus példázataiban nagyon sokszor találkozunk a meg
találás örömével. Gondoljunk az elgurult drachmáról, az el
veszett juhról, a télfozló fiúról elmondott példázatokra, vagy 
a mai vasárnapi igében foglalt két példázatra: a szántóföld
ben elrejtett kipcsről és az igazgyöngyről. Akár az embert ke
reső és9megialaló Isten kerül a példázat középpontjába, akár 
a mennyei Atyjához visszatalált ember, az eseményt mindig 
beragyogja o megtalálás, a találkozás öröme. így kellene, 
hogy legyen ez a mi életünkben is, ha az ige hallgatásában, 
az imádság óráján vagy a szentség vételekor rádöbbentünk a 
találkozás felbecsülhetetlen értékére.

Ez a másik vonás, ami ott húzódik minden példázatban, de 
különösen a mai kettőben. Hallatlanul nagy dolog, amikor az 
ember előtt kitárulkozik az isteni szeretet nagysága, Isten ha
talma és bölcsessége és amikor az ember mindebből részesül
het. Nagy dolog azért, mert érdemtelenül jut hozzá az ember 
még> akkor is, ha netalán a keresés láza hatja át, mint a pél
dázatbeli kereskedőt. Isten ismeretének és szeretetének, a je
lenvaló élet békéjének és az elkövetkezendő boldogságának 
drága kincse úgy hull az ember ölébe, hogy azt sem előtte, 
sem utána megszolgálni nem tudja. Innen faltad az ótesta- 
mentomi zsoltárosoktól elkezdve prófétákon, apostolokon és re
formátor olvon át a ma élő hivő emberekig, sokak ajkán sok
sok szívből jövő, gazdagon áradó hálaadás a megtalált, örökül 
kapott bűnbocsánatért, békességért, reménységért, a Lélek 
erejéért.

Mégis minden példázat valamiképpen arról is tanúskodik, 
hogy az ember nem marad tétlen, sőt a megtalálás öröme ak
tivizálja. Hol nagy áldozatokra, hol az élet dolgainak átérté
kelésére, máskor arra, hogy örömét másokkal megossza, a ka
pott szeretetbe, kigyúlt fénybe másokat is bevonjon. így ter
mészetes ez, hogy a megajándékozott maga is ajándékozóvá 
lesz. Természetes dolog, ha az öröm ma is útra indít bennün
ket. Útra, amelyen vélt értékeinket, önzésünket veszni hagy
juk, és megragadjuk az Isten uralma alatt levő emberi élet 
igazi értékeit. Útra, amelyen együtt járva kortársainkkal meg
osztjuk velük Isten embert mentő, békét teremtő és célt adó 
szerctetét.

Végül kedves számomra, hogy Jézus különböző foglalkozá
sú és viszonylaté embereket hoz elénk példázataiban. Ilyen 
személyre és helyzetre tekintően hozza közel hozzánk a meny- 
nyek országának Isten szeretetében kitárulkozó titkát. A pél
dázatok ezzel példává is lesznek számunkra, hogy mindig a 
való életet, az adott helyzetet, a mindennapi élet eseményei
ben, foglalatosságában élő embert lássuk magunk előtt, ami
kor a tőle nyert kincsekkel szolgálni akarunk embertársaink
nak. ' Mezősi György

I M Á D K O Z Z U N K
Mennyei Atyánk! Áldunk örök értékű kincseidért, amelyek

kel bennünket Jézus Krisztusban megajándékozol. Köszönjük 
az áldozatot, amelyet általa hoztál értünk, hogy bűneinktől 
megszabadulva a bocsánatot nyertek boldogságában élhes
sünk. Köszönjük a Lélek erejét, amely alkalm asakká tesz ben
nünket bölcs akaratod cselekvésére. Köszönjük az örök élet 
reménységét, amelyet Krisztusban elrejtettél a  Téged keresők 
számára.

Hálát adunk neked Atyánk minden alkalomért, amikor ú j
ra  és ú jra  felkínálod számunkra kincseidet az imádság és ige
olvasás óráin, a gyülekezet testvéri közösségében, a hirdetett
igében és a  szentségekben.

Kérünk, tedd életünket gazdaggá, hogy szeretetednek, bé
kédnek, világosságodnak és ígéreteidnek necsak elfogadói, ha
nem továbbadó! is lehessünk em bertársaink között. Így le
gyen életünk értékké, cselekedetünk kezed eszközévé hozzánk 
közelállók és tőlünk távol élők boldogságára, békéjére és üd
vösségére, ámen.

■— Hetvened vasárnapján az
oltárteritő színe: zö’d. A dél
előtti isíent'sztelet o’tári ig?j:s: 
1 K ar 9, 24—27; az igehirde
tés alapigéje: Mt 13, 44—16.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Február 1-én, vasárnap reggel 
7 órakor az evangélikus egy
ház félóráját közvetíti a Pető
fi Rádió és az Urh adó. Igét 
hirdet BARANYAI TAMÁS, 
budapest-csepeli ssgédlelkész.

— BÉKÉSCSABA. December
5-én a gyülekezet férfi-szere- 
tetvendégságán Bodrog Miklós 
gyulai lelkész ta rto tt előadást.

— SOMOGYVAMOS—HÁCS. 
November 23-án m indkát he
lyen Fónyad Pál nagykanizsai 
lelkész igehirdetéssel szolgált

— ALBERTI. November 30 
és december 4 között ádventi 
sorozaton ár. Fabir.y Tibor 
teol. akadémiai tanár, Jávor 
Pál ceglédi, Győri János nagy- 
tarcsai, Lunták Gyula nyár
egyházi és Keveházi László pi
lisi lelkészek szolgáltak.

— KONDOROS. December
14-én a gyülekezet ádventi sze- 
retetvendégségán Brebovszky 
Gyula csorvási lelkész szolgált

A LIPCSEI 
TEOLÓGIÁRA

ez évben 32 elsőéves iratko
zott be. A teológiának össze
sen 150 hallgatója van

— CSORVÄS. December 7- 
én a  gyülekezet szeretetven- 
dágságén Farkas Lajos kardos
kúti lelkész „Advent öröme” 
címen ta rto tt előadást

— KAMARA-EST lesz ja
nuár 31-én, szombaton este 
fél 8 órakor az Országos Fil
harmónia kam aratermében. 
(Budapest V., Semmelweis u t
ca 1—3.) Közreműködik: Fa- 
sang Zoltán fuvola, Fasang Já
nos fagott, és ifi. Fasang Ár
pád cembalo.

— NÉGY OKTAVOS, k é t regisz
teres harm ónlum , k ifogásta lan  ál
lapotban eladó . K udron N ándor, 
K iskőrös, T öm öri utca 10.

EVANGÉLIKUS ÉLET
A M agyarországi 

E vangélikus O rszágos Egyház  
S ajtóosztá lyának  lapja

S zerk eszti: a szerkesztőb izottság  
F ele lő s szerk esztő  és k iad ó:

D. Koren Emil

S zerk esztőség  és k iad óh ivatal: 
B udap est, VIII., Pu sk in  u, 12.

T elefon : 142—074 
C sekk szám laszám : 20.412—v m .  
E lő fizetési ár: eg y  évre 90,— Ft 
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A thenaeum  N yom da B udapest 
R otációs m agasnyom ás

F ele lő s vezető:
Soproni B éla igazgató

Istentiszteleti rend
B udap esten , 1370. jan uár 25-én

D eák tér: de. 9. (úrv.) űr. K ékén  
András, de l l .  (úrv.) dr. H afen- 
sch er  K ároly, du. 6. T rajtler Ga
bor. F asor: de. fé l 10. Szirm ai Zol
tán, de. 11. D. K orén Em il, du . 6. 
Szirm ai Zoltán. D ózsa G yörgy út: 
de. fé l 10. D. Koren Em il. Ü llő i út 
24.: de. fé l 11. K arácsony Sándor 
u .: de. 9. R ákóczi út 57/b.t de. 10. 
(szlovák) Aradi A ndrás, de. 12. m a
gyar. T lia ly  K álm án u .: de. l l .  dr. 
Réde^ Pál, de. 11. Francisci Guido, 
du. 6. Francisci Guidó. K őbánya: 
de. 10. Sü lé  K ároly, du . 5. szeretet-  
v en d égség : Karner A gos on. Utász 
u .: de. 9. V eöreös Im re. Vajda P e
ter u .: de. fé l 12. S ü lé  Károly. 
Z ugló: de. l l .  (úrv.) B oros Ká
roly. R ákosfa lva: de. 8. Bízik 
László. G yarm at u .: de. fé l 10. 
B oros K ároly. Fóti ú t: de. 11 
B enczúr László. V áci ú t: de. 8. 
Solym ár P éter. Frangepán u .:  de. 
fél 10. So lym ár Péter. ÜJnest: de. 
10. B lázy  L ajos. P esterzséb et: de. 
10. V irágh G yula. Soroksár Ú jte
lep : de. fé l 9. V irágh G yula. P est
lőrinc: de. 11. Matuz László. K is
pest, W ek erletelep : de. 8. P estú j
h e ly : de. 10 Schreiner V ilm os. R á
kospalota , MÁV te lep : de. 8. R á

kospalota , k is tem p lom : de. 10., du. 
3. R ákosszentm ihály: de. fé l 11. 
Karner Á goston . Sashalom : de. 9. 
K arner Á goston. M átyásföld: de. 
fé l 11. C inkota: de. fé l 11, du. fé l 3. 
K istarcsa: de. 9. R ákoscsaba: de, 9 
B ékés József. R ák osh egy: de. 9. 
R ákosliget: de. 10. R ákoskeresztúr: 
de. fé l 11, du. 3.

B écsikapu tér: de. 9. (úrv.) V á-
rady L ajos, de. 11. (úrv.) Csákó  
G yula, du. 6. Szita  Istvánná. To- 
rockó tér: de. fé l 9. Csákó G yula. 
Ó buda: de. 9. Fü löp  D ezső. de. 10. 
(úrv.) Fü löp  D ezső. XII., T arcsay  
V ilm os u .: de. 9. R uttkay Elem ér, 
de. 11. R uttkay E lem ér, du. fé l 7. 
T akács József. B u d ak esz i: de, 8. 
T akács József. P esth id egk ú t: de. 
fé l 11. T akács József. K elenföld : 
de. 8. (úrv.) dr. R ezessy  Zoltán, de. 
11. (úrv.) dr. R ezessy  Zoltán, du. 6. 
B en cze Im re. N ém etvö lgy i ú t: de. 
9. (úrv.) B encze Im re. N agyté tén y:  
de. fé l 9. V isontai Róbert. K elen- 
v ö lg y : de. 9. B u d afok : de, 11. V i
sonta i Róbert. B udaörs: du. 3. V i
sonta i Róbert. T örök bálin t: du. fél 
5. V isontai Róbert. C sillaghegy: de. 
fé l 10. C sepel: de. fé l 11.

Van kenyér
Bőg a motor, a kerekek egy

helyben forognak, szórják a 
havat, egyre mélyebben ássák 
be magukat a hóba. A nagy 
kocsi nem akar mozdulni a he
lyéről. A szél most is vadul 
vágja arcába a porhavat azok
nak, akik a kocsi körül eről
ködnek, segíteni próbálnak. A 
benzingőz maró, fojtó füstjé
be a kocsiból friss, meleg ke
nyér ínycsiklandozó illata ke
veredik.

Tegnap is már egész nap 
hordta. Előtte éjjel is. Raj
tunk, papcsaládon kívül ket
ten voltak a délelőtti isten
tiszteleten. És még mindig 
hordja. Pedig már hétfő van. 
Hajnali négy után zúgva, szu
szogva, döngve egy Duto vé
gigtolta az Ady Endre utat. 
Eljött a Főtérig. Onnan azután 
visszafordult. Tovább nem ju
tott.

A kenyeres autó vezetője 
kilép a kocsiból. Kabátújjával 
vcg'.gíörli a homlokát. Verei
teltes, pedig hideg van. Föl 
Brennberg'be? Nem. Lehetet
len. Ki tudja, mi lehet ott 
kinn a hegyekben! Ha még a 
Duto sem próbált nekiindulni! 
Eddig csak le volt tolva az út, 
ha helyenként új buckákat 
emelt is azóta a szél. De in
nen tovább?

A kenyeres autó nagy ügy- 
gyel-bajjal valahogy megfor
dult és visszaküszködte magát 
a városba.

Déltájban Brennberg felől 
férfiak tűntek fel a hófúvás
ban. Hátukon üres hátizsák 
lefeg a szélben. Átvergődtek a 
havon. Kenyeret keresnek. 
Nincs. Elhordták a népek. Be 
kell menni a városig. A ke
nyérgyárban van. Mindenki 
kaphat. Egy mély sóhaj, az
után újból összébbhúzzák ka
bátjuk gallérját és megint ne
kidőlnek a szélnek, fáradtan 
tapossák megint tovább a ha
vat. Nézek utánuk. Kenyérért 
mennek...

Azóta csütörtök lett. Jócs
kán sötétedik. A templomnál 
még mindig a hóval vesző
döm. Mennyit összehordott itt 
a szél! A város felől nagy ké
séssel, meg-megfarolva autó
busz döcög. Lassít, majd 
csússzanva megáll. Szállnak 
le róla. Az álló autóbusz mo
torjának egyhangú zakatolása, 
az elszélcdők zsongássá ve
gyülő beszélgetése élettel tölti

meg az eddig eléggé kihalt tá
jat. Most fekete kendös asz- 
szony lép le nehéz szatyrokkal. 
Brennbergi. Megismerem a 
hangján. Nem látom kinek 
szól, de a szava mint ujjongó 
kürtzengés zengi túl a motor
kattogást, a beszélgetők most 
már élénk lármáját.

— Gyertek, van kenyér is, 
tej is!...

Nem lehet leírni azt a dia
dalt, azt a mámoros örömöt, 
ami ebben a hangban volt, 
ahogy ott szállt a téren át. 
Olyan messze voltak, akiknek 
szólt? Mert csak úgy kiáltot
ta — nem — harsogta bele a 
sűrűsödő alkonyatba: — Gyer
tek, van kenyér!... Vagy 
csak a feszítő öröm kiáltatott 
vele ekkorát? Mert hát: van 
kenyér.

Nem láttam már. Csak egy 
pillanat volt szinte, amíg 
szatyrait cipelő alakja még- 
egyszer föltűnt az autóbusz- 
lámpa fényénél. De a hangja 
itt volt. Lapátomra támasz
kodva néztem utána a sötétbe. 
Milyen öröm, hogy van ke
nyér. De nagyon elfelejtettük 
már ezt az örömöt! Hogy tu
dunk kényeskedve válogatni: 
nem ezt, hanem azt kérem. És 
mikor a tejboltban az elárusí
tó asszonyhívünk a minap va
lakinek már a harmadikat 
vette le a polcról, az még 
mindig azt mondta: Nem ezt, 
hanem azt a negyediket. Meri 
az egyik keletien, a másik 
nyomott, emez égett, amaz 
„sütelen”, megint másik meg 
„kiforrott”. De sok a bajunk 
vele!

Nem tudom, milyen lehetett 
annak az asszonynak a szaty
rában. Égett-e? Vagy k'for- 
rott? — Kenyér volt! És a fü
lemben cseng a szava: — Gyer
tek, van kenyér! Úgy mondta, 
mint aki evangéliumot hirdet, 
örömhírt. Talán jó is, hogy 
Isten néha új leckét ad, és új
ra tanulgatnunk kell, hogy 
„hálával vegyük mindennapi 
kenyerünket.”

Az autóbusz közben megfor
dult és visszadöcögött. Én 
meg ott a templom tövében 
még arra gondoltam: Nekünk 
is van örömhírünk, evangéliu
munk. Ha mi is így tudnánk 
kínálni, ezzel az örömmel, 
m'nt ez az asszony: — Gyer
tek, van kenyér’. . ..

Foltin Brúnó

A jugoszláviai evangélikus egyház
1970. évi kalendárium a (Evan- 
gelicanski Koledar 1970) szép 
kiállításban, bő tartalom m al 
jelent meg Aleksander Kerc- 
m ar lendvai esperes szerkesz
tésében, 112 oldalon. A naptá
ri részen kívül egyházi kró
nikát ad, képekkel illusztrál
tan, közöttük dr. Pusztai Lász
ló surdi lelkészünk látogatá
sának képével is. A bő cikk
anyag közben a gyülekezetek 

konf irmandus-csoportj ainak

képeit egymás után közli. Vé
gül hatoldalas magyar nyelvű 
anyagét is ad: imádkozásra 
szólító ' ökumenikus cikket — 
bölcsek, papok, írók bölcs 
mondásait Istenről —, majd 
négy verset: Turmezei Erzsé
bet Schweitzer-versét, Muncz 
Frigyes fordításában, a 23 zsol
tá r  japán átköltését, továbbá 
Csaba József és Sárkány And
rás egy-egy versét, amiket la
punkból vettek á t

CSALÁDI HÍREK
— HALÁLOZÁS, ö zv . Purt 

Ernöné, sz. Hafenscher Karo
la, 1969. december 27-én 84 
éves korában rövid szenvedés 
után e lh u n y t Benne Kovács 
Báláné édesanyját veszítette 
eL Gyászolják még uno&ái és 
dédunokái, valam int a  buda- 
hegyvidéki gyülekezet. Teme
tése január 3-án volt a Far
kasréti temetőben.

— özv. Somogyi Mihályné, 
sz. Takács Ida, a  volt Protes
táns Árvaház igazgató-taní
tónője 64 éves korában decem
ber 22-án U raiújfaluban vá
ratlanul elhuny t „Én vágyói: 
a feltámadás és az élet”.

— Mayer Béla, a  sajógömör' 
(Csehszlovákia) egyházközsér 
38 éven á t volt lelkésze 64 
éves korában, rövid szenvedő" 
után december 25-én elhunyt.

„Nem a m l igazságunkban, 
hanem a te nagy irgalmassá
godban bízva terjesztjük előd
be a mi esedezéseinket.” Dán 
9, 18)

VASÁRNAP. — Én pedig 
ennek az utolsónak is annyit 
akarok adni, m int neked. így 
lesznek az utolsók elsőkké és 
elsők utolsókká.” (Mt 20, 1-16) 
Alig valószínű, hogy valóság
ban lenne olyan munkaadó, 
aki a  szőlősgazdához hasonló 
alapon osztogatná a bárt. Nem 
is volna — földi mértékkel — 
igazságos! Ki am ennyit becsü
letes m unkával megérdemel, 
aszerint kapjon pénzt. — És 
Isten előtt? Mit érdemiünk 
meg? Ha a mi igazságunkban 
bíznánk, sokat nem  kapnánk, 
de Isten igazságérzetével össze
egyeztethető még a  mi „díja- 
zásunk” is. Óv az elbizakodott
ságtól, bátorít az elesettségben.

HÉTFŐ. — „Nézzétek csak 
atyám fiái: nem  sokan vagytok 
bölcsek test szerint, sőt a  vi
lág szerint bolondokat válasz
totta ki Isten.” (1 Kor, 1, 26- 
31) Ha végignézünk magun
kon, a  gyülekezetén, melyhez 
tartozunk, vagy akár az egész 
világkeresztyénségen, nem 
mondhatjuk, hogy a  világ leg
okosabb, leghatalmasabb és 
legerősebb em bereit látjuk. 
Még csak nem is feltétlenül a 
legjobbakat. A számos hivő 
gondolkodó, tudós, politikus, 
művész, vagy gyakorlati jótevő 
ellenére is egyszerűen embör a 
többség. Ember, aki Istenhez 
tartozik: a  Bölcsességhez, a 
Hatalmashoz, az Erőhöz. Er
re is nézzetek atyámfiai!

KEDD. — „Csak a Krisztus 
evangéliumához illően visel
kedjetek.” (FU 1, 27-30) Szó 
sincs arról, m intha az egyház 
elsőrangú feladatának tekinte
né illedelmes és jólnevelt em
berek nevelését. Ez a családok, 
iskolák és munkahelyi közös
ségek feladata. Másrészről 
azonban megintcsak lehetetlen, 
hogy keresztyén emberek neve
letlenek, illemet nem ismerők, 
tapintatlanok, udvariatlanok 
legyenek, m int az olyanok, 
akiknek „nem volt gyerekszo
bájuk”. A mi gyerekszobánk: 
az egész Föld, ahol nem  árva 
gyermekként, felügyelet nélkül 
élünk, hanem Isten szaré te  te 
alatt, akitől m egtanulhatjuk 
dolgaink szén és szeretettel te
li rendszabályozását.

SZERDA. — „Péter ezt 
mondta: Látod, mi ott hagy
tunk mindent és követtünk té
ged. Mi lesz velünk? (Mt 19, 
27-30) Péter apostol kíváncsi 
talán? Inkább aggódást érezni 
hangiában saját és tanítvány
társai sorsa miatt. Megérezni, 
hogy a Jézussal töltött napok 
nem tartanak örökké. Azt gon

dolná az ember, hogy mihelyt 
valóban végetérnek, teljesen 
összetörik minden, am it Jézus 
felépített bennük. A Szentlé
lek ereje kellett ahhoz, hogy a 
keresztrefeszítás utáni Péter is
m ét magához térjen, egészen a  
maga kereszthaláláig. — Mi 
lesz velünk? Nem tudjuk . . .  és 
mégis bizalommal nézünk jö
vőnk elé. Mégpedig nem indo
kolatlan optimizmussal, hanem 
Istenben bízó reménnyel.

CSÜTÖRTÖK. — „Isten 
épülete vagytok” (1 Kor 3. 5- 
10) — Az Egyház =  egy ház, 
melynek alap já t m ár Jézus ide
jében lerakták és még mindig 
csak épül, mígnem az utolsó 
emelete m ár Isten országában 
kerül csak tető alá. Ennek a 
nagy épületnek az elkészítésén 
fáradozik m inden keresztyén 
ember, ki szaktudással, ki lel
kesedéssel s így épül be maga 
is téglaként az épületbe. — Ho
gyan építjük ezt a házat? Va
lóságos templomépítéskor, re
nováláshoz adakozáskor, gyü
lekezetben való részvételünk
kor is .. . de hazánk életének 
minden szintjén és minden 
sejtjében is ezt tehetjük. Ki-ki 
vegye fontolóra, mi módon épí
ti!

PÉNTEK. — „A bárka pe
dig a hetedik hónap tizenhete
dik napján megfeneklett az 
A rarát hegyén” (I Móz 7, 17-8, 
4) Az Ararát hegy — Szovjet
unió és Törökország határán — 
5166 méteres csúcsa magasan 
kiemelkedik a környékből. Ép
pen a napokban 4 olvashattuk 
napilapjainkban, hogy ismét 
expedíció indult útnak, feltárni 
az évszázadok óta szemtanúk 
által emlegetett titokzatos jég
be fagyott hajótestet. Az embe
riség történelmének ez iszoryú 
katasztrófájának emléke m in
den ősi nép mondáiban él Ázsi
ától Amerikáig. De számunkra 
az az örvendetes, hogy ugyan
ilyen széles körben él az az Is
tennek engedelmeskedő hit is-, 
mely Noéban megvolt

SZOMBAT. — „Nem átko
zom meg többé a földet az em
berért, m ert az ember szívének 
gondolata gonosz Hiúságától 
fogva.” (1 Máz 8, 15-22) Nem a 
bárka megíeneklése, hanem ez 
az isteni ígéret az özön viz tör
ténetének voltaképpeni befeje
ződése. Meglepő mondat: azért 
nem átkozza meg Isten a  föl
det, m ert gonosz az ember? 
Azért, m ert úgyis javíthatat
lan, reménytelen eset? Talán 
mert m ár a rra ' sem érdemes, 
hogy Isten a kisujját is meg
mozdítsa érte? — A va-ló'ág 
mást m utat: nem, honit nem át
kozza meg. de Üdvözítőt kül
dött rá. Mert Isten az ifjúsá
gától fogva gonosz emberi szí
veket is szereti és megmenti.

Bízik László

MiL-téinák
„Nézd az é!et apró rebbenáseit” — írta egy

kor R .dnóti Miklós. M ini-témáinkban azok
hoz szólunk, akiknek é’etét átfojó nagy taní
tások és meghatározó tanulások közben az élet 
apró rebbenése! is nyomothagyón formálják.

Elfelejtették...
„Egyik délután megyek az utcáin 
és látom, nem köszöntök már.
Hátam mögött még fütty se szól, m int rég 
látom m ár elfe lejtették ..

Közöttünk kétféle emberek 
vannak. Legalább. Két cso
port: az egészségeseké, meg a 
betegeké. A betegeké. Igen.

Évekkel ezelőtt találkoztam 
egy akkor éppen serdülőkor
ban lévő fiúval. Én akkor 
megtanultam  — úgy éreztem, 
megtanított rá, ő tanított meg 
rá  — hogy az ÉLET SZÉP. 
Aztán azt is megtanultam, 
hogy az élet szép. így: csupa 
kisbetűvel. M ert nincs nagy
betűs élet. Az élet a m inden
napok harca, szürke harc, ta
lán néha mégcsak szürke sem. 
De nem vesztette el minden 
nap a  színét. Számomra sem
miesetre sem. De az a  hajdan 
nagybetűs élet valam it elve
szített

Az az egykor serdülőkorú 
fiú — beteg. Ügy mondják: 
nyomorék. Ugyanez a  fiú ma 
ki akart rohanni a villamos 
a lá  Ügy tarto tták  vissza m ár 
az utcán, ö  maga mondta el 
telefonban keresztanyjának. 
Aztán — mintha csak össae-

(Slágerszöveg)

tartoznának a  dolgok —, meg
kérdezte:

— Mondd, Keresztmama, 
szeretsz?

— Hát hogyne.. .
— Akkor jó . .. — és letette 

a  kagylót. De ami a  hangjá
ban volt, az kifejezhetetlen.

Elfelejtették.
Elfelejtették, hogy van. El

felejtették, hogy létezése nem 
csak puszta tény. Elfelejtették, 
hogy vigyázni kell r á  Elfelej
tették, hogy nézni kell rá  — 
talán felnézni is, m ert valami 
olyanról tud, ami ma m ár h i
ánycikk. Elfelejtették, hogy 
ember, hogy ő is ember, és 
hogy az em bert szeretni keik

ő  még emlékszik a  szeretet- 
re. Emlékszik arra, hogy ez a 
szó: szaretet — jelent valamit. 
Tartalm a van. A megértés szó 
sem pusztult el, és mást is je
lent, m int a megtanulás elő
feltétele. É3 számára ezek a 
szavak...

— Szerelsz? Akikor jó .. _
Akkor! Korea András
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Ésaiás 58,6

A hazai napisajtó hírt adott arról, hogy január 18-án, a bu
dapesti gettó felszabadulásának napján emlékünnepet tartot
tak a Budapesti Izraelita Hitközség székhazában s koszorút he
lyeztek el az egykori gettó főbejárata előtti emléktáblán. Az 
emlékünnepen megjelentek a főváros, az Állami Egyházügyi 
Hivatal, a Magyar Partizánszövetség, a Nácizmus Üldözöttéi 
Bizottságának s más szervezeteknek képviselői. Képviseltette 
magát a Szovjetunió budapesti nagykövetsége is.

Huszonöt esztendővel ezelőtt ezen a napon hetvenezer em
ber, zsidó vallású magyar polgártársaink, a szó szoros értelmé
ben visszanyerte elveszettnek tűnt életét. Az utolsó pillanat
ban, a halál torkából mentette meg őket a Pestet elfoglaló s a 
náci hordákat kiverő szovjet sereg.

Az emlékezetes évfordulókkal teljes idei esztendő megemlé
kezéseinek sorában nekünk, magyarországi keresztyéneknek 
külön is alapos okunk van megállani és magunkba szállni a 
budapesti gettó felszabadulásának emlékünnepén. Annak a get
tónak deszkapalánkját jelképesen és valóságosan is magukat 
„keresztyénnek” nevező emberek ácsolták, ilyenek őrizték ha- 
lálraszánt rabjait s ugyanezek készültek a módszeresen meg
fontolt tömeggyilkosságra. S azokat a „törvényeket”, amik vé
gül is ide, a gettóhoz és félmilliónál több zsidó vallású ha
zánkfia meggyilkolásához vezettek, az úgynevezett „keresz
tyén Magyarország” társadalmi és politikai rendszere hozta 
létre. S ezeket a törvényeket a keresztyén egyházak főpapjai 
is szentesítették, amikor mint a felsőház tagjai megszavazták 
azokat. De semmiképpen nem szabad a felelősséget mindezért 
a szörnyűségért egyesekre, kevesekre hárítani. A szomorú tény 
az, hogy nem volt olyan egyházi közvélemény, elemi erejű 
megmozdulás a keresztyén tömegekben, ami gátat tudott, akart, 
próbált volna vetni ezen a ponton és általában is a nácizmus 
dühöngésének. Volt itt-ott egyéni kísérlet, akadtak elvétve 
mentőakciók, megdobbantak szívek a felébredt lelkiismeret 
szavára s mozdultak kezek irgalmas segítségre — tisztesség 
adassák a kivételes keveseknek. Intézményesen és egyeteme
sen azonban nem történt meg az, aminek meg kellett volna 
történnie.

Ezért a gettó felszabadulásának 25. évfordulója nekünk, ma- 
í,'varországi keresztyéneknek a bűnbánat alkalma. Ez az egyet
len magatartás méltó Jézus megtévedt taníványaihoz. Nincs 
mentségünk. Még azt sem mondhatjuk, hogy nem tudtuk, mit 
cselekedtünk, mit kellett volna cselekednünk. Hiszen a ke
zünkben volt a Biblia s még csak nem is Jézustól, de már az 
Ótestamentomból megtanulhattuk volna, mit vár tőlünk azú r: 
„Hát nem az-éaböjt, amit én kedvelek: hogy az igának köteleit 
megoldjad és szabadon bocsásd az elnyomottakat és hogy min
den igát széttépjetek?. . .  hogy az éhezőnek megszegd kenyere
det és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mezítelent 
látsz, felruházzad és teste elől el ne rejtsd m agadat. . . ? ! ” 
(Ésaiás 58,6—7). Niemöllernek, a németországi Hitvalló Egyház 
egykori bátor vezetőjének, aki maga is megjárta koncentrációs 
táborok poklát, igaza volt, amikor a keresztyén bűnbánatnak 
ily megrendítő megfogalmazásban adott kifejezést: az a vét
künk, hogy életben maradtunk — mert ha ellenállottunk vol
na, amint kellett, mi sem éljük túl.

Keresztyénnek mondott emberek építették, egy bizonyos ér
telemben mindnyájan építettük a gettót — s nem mi szabadí
tottuk fel. A felszabadításért a szovjet sereget illeti a hála, 
ahogyan azt dr. Seifert Géza, a MIOK és a BIH elnöke ünnepi 
beszédében a valóságnak megfelelően mondotta. „Mi magyar 
zsidók soha el nem múló hálával és kegyelettel gondolunk 
azokra a szovjet katonákra, akik a népek szabadságáért, füg
getlenségéért vívott harcukban életük kockáztatásával és fel
áldozásával felszabadították a magyar népet és benne a ma
gyar zsidóságot.”

A keresztyének bűnbánó megemlékezésének akkor van azon
ban gyümölcsöző értelme, ha belőle elszánt elhatározás szüle
tik: soha többé fasizmust, soha többé háborút! Nem támadhat 
fel többé az a szellem, amely különbséget tesz ember és ember 
között, falakat emel és gettókat épít. Bókét és életet, szabadsá
got és jólétet minden embernek, kivétel nélkül, hazánkban és a 
széles földön. Ezért a célért lehet és kell dolgozni, harcolni, s 
akkor nem hiábavaló a múlt szörnyűségeiről, súlyos mulasztá
sainkról való bűnbánó megemlékezés.

dr. Groó Gyula

A MAGYAR TEOLÓGIÁRÓL
írt cikket Paavo Viljanen  a 
finn Kotimaa egyik decemberi 
számában. A cikk lényegében 
a magyar evangélikus teoló
giai'irodalmon fut végig. Nagy 
vonásokban megemlíti a re- 
foumáció korának bő irodal
mát, szól Károli Gáspár bib
liafordító közösségének jelen
tőségéről, majd a második vi
lágháború előtti évek néhány 
teológiai kiadványának meg
említése után méltatja az egy

ház mai sajtómunkáját, ki
emelve D. Káldy Zoltán püs
pök „Újszövetség! bevezetés”- 
ét, dr. Groó Gyula és dr. Pröhle 
Károlynak Jakab, ill. Lukács 
kommentárját, valamint D. 
Koren Emil „Irgalmadat ének
lem” című könyvét. Említést 
tesz a Lelkipásztor folyóirat
ról, amelyben nemrég megje
lent Sinnemáki finn lelkész 
előadása az ökumenikus szer
vezetek békemunkájáról.

A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG 
EVANGÉLIKUSAI TÁMOGATJÁK AZ EGYHAZAK 

KÖZÖSSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSÉT 
AZ NDK-BAN

A három evangélikus tarto
mányi egyház a Német De
mokratikus Köztársaságban, 
amelyek az elmúlt évben 
Egyesült Evangélikus Egyház 
néven tömörültek (Szászor
szág, Thüringia és Mecklen
burg) és függetlenítették ma
gukat az azonos nevű nyugat

németországi egyházi közös
ségtől, Lipcsében tartott zsi
natán azt javasolta a többi öt 
uniált tartományi egyháznak, 
hogy a teljes egyházi közössé" 
helyreállítása érdekében kezd
jenek megbeszéléseket a tan 
kérdéseiről.

el, majd Kr. u. 635-ben az 
arabok, 660-tól az Omajjád 
kalifák székhelye. A 16. szá
zadban a törököké lett, 1918- 
ban angolok, majd a franciák 
uralma alá került. 1941-től lett 
független. 1958—1961 között 
unióban volt Egyiptommal.

Ezt a változatos múltat jel
képezi az Omajjad-nagjme- 
cset is, amely eredetileg Jupi- 
ter-templom volt, majd a 4. 
században keresztyén baziliká
vá építették át, ezt követően 
a 7. században az arabok mo
hamedán mecsetté alakították 
át. Ebben a mecsetben 700 db. 
csodálatos keleti szőnyeg fedi 
a padlót. Amikor a nagyme
csetet meglátogattuk, a keleti 
szőnyegek színes mezőin ülve 
igen sokan olvasták a Koránt, 
a mohamedánok szent köny
vét. Külön érdekessége a me
csetnek, hogy itt található „Ke
resztelő János sírja” is (leg
alábbis ez a hiedelem). Fel-

Szeretetintézményeink
A Kistarja! Szcrctctoüiion

Ha rangsorolni kellene szeretetotthonaink épületeit, szépsé
gük, alkalmasságuk és kényelmet nyújtó berendezéseik sze
rint, a kistarcsai otthon bizonyára az elsők között volna. A ré
gi szállodaépület 22 nőtestvérnek nyújt otthont. Alig két esz
tendeje fejeződött be a ház teljes felújítása és részben korsze
rű berendezések felszerelése is. A kényelmes egy- és kétszemé
lyes szobákban központi fűtés van, a fürdőszobákat meleg víz
zel láttuk el, s megújúlt a konyha és a mellékhelyiségek is. A 
rend és tisztaság szinte szanatórium jellegűvé teszi az otthont. 
Itt az a feladat, hogy megözvegyült papnékat, vagy lelkészi 
családok egyedül maradt hozzátartozóit fogadja be az egyház 
ás nyújtson meleg otthont, testvéri közösséget az egyedülál
lóknak. A jó ellátásról a fenntartó cinkotai egyházközség, a 
Pest megyei egyházmegye mindig örömmel áldozatot hozó 
"yülekezstei és az országos egyház gondoskodik. A napi mun
ka terhét kevés számú munkatársi gárda hordozza és ezért fel
becsülhetetlen annak a kicsiny, lelkes asszonycsoportnak a se
gítsége, amely rendszeresen vállal szolgálatot ott, ahol kelL

ban, fejüket vállig érő kendő 
borítja, melynek egyik, részét 
állandóan arcuk elé húzzák. 
A „bennszülött” damaszkuszi 
nők az utcán „fátylat” visel
nek. A férfiak fezben és tur
bánban. A házak mögött cso
dálatosán szép kertek húzód
nak.

Világhírű a damaszkuszi ba
zár, amit az arabok „szuk”- 
nak neveznek. Eredetileg köz
piac volt. A „szuk”-on széles 
utak vezetnek. Egy-egy utcá
ban csak egyfajta árucikket 
lehet kapni: pénzváltók, szövet
boltok, selyem, brokát, muszlin, 
keleti kézműipar, réz, ezüst, 
arany, ékszerek „utcái” vált
ják egymást. Ezekben az ut
cákban mindenki kiabál, al
kuszik damaszkuszi acélra, ke
leti szőnyegekre. Ez a kereske
dés az „élet-elemük”. Mond
ják, hogy M ohammed próféta 
is kereskedő volt, aki ismerte 
a reális életet, embereket, v i
lágot. A vásárlás szinte egy 
„szertartás”. Az arab kereske
dők élvezettel dicsérgetik árui
kat, kedveskednek, miközben 
a Koránt idézgetik és gyakran 
arab kávéval vagy teával kí
nálnak . . .

A sok szépség ellenére Da
maszkusziban az ember ma 
„hadműveleti területen” érzi 
m agát A magasban állandóan 
harci gépek zúgnak. Katonák 
serege az utcán. Az éjszaká
ban állandóan lövés-sorozato
kat lehet hallani. Többször 
zúgnak fel a szirénák. A vá
ros szélén itt láttunk utunk 
során először m enekült tábo
rokat. A város utcái is tele van
nak menekültekkel. Szíria  1967 
júniusában Izrael agressziója 
következtében területeket 
vesztett, elsősorban a Colán- 
magaslat elvesztése fájdalmas 
számukra. Ezen a területen 
állandóan harcok folynak.

Ebben a háborús hangulat
ban a mohamedán vallás ál
tal előírt órákban rendszere
sen megszólal az egyik mecset 
minaret-jében  a „müezzin” 
hangja, amely Allah imádásá- 
ra hívja a mohamedánokat. 
Megtudtam, hogy ma már a 
müezzin (tehát az ima-kikiál
tó) is „motorizálva” van: 
hanglemezről vagy megnóte- 
kérésről szól a hangja! Sokan 
az utcán leteszik szőnyegüket 
és Mekka-felé fordulva imád
koznak . . .

Küldetésben
Damaszkuszba sem azért 

mentünk, hogy a Barada folyó
partján sétálgassunk vagy az

Omajjád-nagymecset világhí
rű mozaikjait vagy szőnyegeit 
nézegessük. Küldetésben vol
tunk. A Béke-Világtanács szo
lidaritását akartuk kifejezésre 
juttatni az izraeli agressziótól 
szenvedő arab nép iránt és a 
helyszínen akartunk tájéko
zódni a' szíriai helyzetről. 
Rendkívül „sűrű” programot 
bonyolítottunk le.

Szolgálatunk megbecsülését 
jelentette, hogy hosszabb be
szélgetésre fogadott bennün
ket Atasszi, a Szíriai Köztár
saság elnöke. Kamara Daman- 
lang guineai külügyminiszter, 
Salatian a  Béke-Világtanácö 
titkára és jómagam látogattuk 
meg az államelnököt. Nyílt, 
széleslátókörű embernek is
mertük még. Nagy figyelem
mel hallgatta meg tájékoztatá
somat a Magyar Béketanácsi 
munkájáról, a magyar protes
táns egyházak békemunkájáy 
ról. Igen melegen emlékezett; 
meg a magyar népről, mint 
amely „szolidáris az arab 
néppel”.

Látogatást tettünk Dr. Mus- 
tapha Sajjid  külügyminiszter
nél és Hammud Pakkanni tájé
koztatásügyi miniszternél is. 
A beszélgetések során kitűnt, 
hogy az állami vezetők m ini
m um nak  tekintik, hogy Izrael 
ürítse ki a megszállt arab te
rületeket és a menekültek tér
jenek vissza hazájukba. Ezen 
túlmenőleg azt követelik, hogy 
Izrael olyan helyzetbe kerül
jön, amelyből többé nem tud
ja megismételni. a több .mint 
20 év óta állandóan ismétlődő 
agresszióit. A beszélgetések so
rán igen éles bírálatokat hall
hattunk az amerikai impe
rializmusról, a cionizmusról és 
Izraelnek azokról az akcióiról, 
melyeken keresztül igyekszik 
ügynökein keresztül behatolni 
az afrikai államokba.

A  Palesztinjai Felszabadító 
Mozgalom vezetőivel való be
ható tárgyalásaink során ki
tűnt, hogy ez a szervezet kizá
rólag katonai vonalon tudia el
képzelni Izrael visszaszorítását. 
Ezért legfőbb feladatának tartja 
a harc folytatását és az arab 
katonai erők egyesítését.

Meglátogattuk a hatalmon 
levő Baath-párt elnökségét is. 
Ennek a pártnak hármas jel
szava van: egység, szabadság, 
szocializmus. A szocializmust 
nem teljesen úgy képzelik el, 
ahogyan az nálunk és más szo
cialista országban valósul, ha
nem „arab módra”, mondván, 
hogy több vonatkozásban má
sok a körülményeik. Meggyő
ződésem szerint mégsem tud
nak soha elvonatkozni attól, 
ami a szocialista országokban 
történik.

Jártunk az Afro-Ázsiai Szo
lidaritási Bizottságnál, a Béke
tanácsnál, a Szakszervezetek 
központjában, a Nőtanácsnál. 
Mindenütt igen eleven beszél
getés folyt. Hosszabb-rövidebb 
felszólalások hangzottak el. 
Volt alkalmam kifejteni min
den esetben a magyar nép ál
láspontját a különböző kérdé
sekben.

Számomra külön öröm volt 
Mányik Pál nagykövetünkkel 
való találkozás.

Búcsúzóul egy fogadáson vet
tünk részt, melyen számos mi
niszter, egyetemi tanár és a 
diplomáciai testület több tagja 
vett részt.

D. Káldy Zoltán

NIEMÖLLER 78 ÉVES
D. M artin  N iem öller, v o l t  
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78. é le té v é t

Kairóból Szúrta fővárosába 
DAMASzavij SZ-ba vezetett az 
utuna. Repülőgépen érkez
tünk. Már a magasból, a repü
lőgép ablakából feitűat az 
Anti-Libanon hegység lábá
nál fekvő város hamisítat
lanul „keleti” jellege. Az első 
rálátásra mintegy 50-re be
csültem a mohamedán mecse
tek  számát. Később megtud
tam, hogy nem is 50, hanem 
70 mecset van a városban! Az 
Anti-Libanon mészkövének fe
hérsége, a lapostetejű házak 
százai és a mecsetek együttese 
különleges hatást gyakorolnak 
az érkezőre.

Talán nem is kell monda
nom, hogy bizonyos izgalom
mal készültem ebbe a  város
ba. Kairóban az utolsó este 
elolvastam a Bibliából a Cse
lekedetek könyve 9. fejezetét, 
melyben különösen is figyel
tem ezekre a sorokra: „Saul 
pedig. . .  elment a főpaphoz 
és leveleket kért tőle Damasz
kuszba  a  zsinagógákhoz, hogy 
ha olyanokat talál, akik ennek 
az útnak  követői, akár férfia
kat, akár nőket, fogva vigye 
Jeruzsálembe. És amint ment, 
történt, hogy közeledett Da- 
maszkuszhoz és nagy, hirtelen 
mennyei világosság sugározta 
őt körül és földre ösve szót 
hallott. . .  kézen fogva vezet
ték be Damaszkuszba . . .  Volt 
pedig egy tanítvány Damasz- 
kuszban, névszerint Anáni- 
a s . . . ”. Azután azt olyassuk, 
hogy Pál itt hirdette (először 
életében!), hogy Jézus Isten 
Fia. És itt történt az is, hogy 
a tanítványok egy „kosárban 
alábocsátották a kőfalon”, 
hogy ellenségeitől megmentsék 
életét. Amikor a damaszkuszi 
utcákat jártam, barátaink 
megmutatták az „Egyenes-ut
cát”, melynek annak ideién  
lakója volt a „tarzusi Pál”, 
azután a város kőfalát, mely
nek egyik ablakát ma „Pál ab
lakáénak hívják. Séta köz
ben azon is elgondolkodtam, 
hogy Damaszkuszban már Pál 
érkezése előtt is voltak ke 
resztyének.

De nemcsak keresztyén em

lékei vannak ennek a város
nak. Damaszkusz a világ egyil 
legrégibb városa. Kr. e. a 16 
században egyiptomiak, a 12 
században az araméniaiak fog 
lalták el, azután a 8. század 
ban Asszíriához tartozott. Kr 
e. 64-ben a rómaiak foglaltál

tűnő, hogy a mohamedánok 
: milyen nagy tiszteletben ré- 
. . szesítik ezt a „sír”-t. Zarán- 
. dokhelynek tekintik.

Damaszkuszban csak úgy 
„ömlik” az utcákon a tömeg. A 

. nők túlnyomó többsége fekete 
; ruhában, földig érő szoknyák

Tárgyalás Atasszi államelnökkel (balról a harmadik)



Jöjjön el a te országod...
M it akar m unkálni ben

nünk, am ikor ezt mondatja 
velünk: „Jöjjön el a te orszá
god” ?

Ügy gondolom, nagyon sze
retne bennünket a rra  a lelkü- 
letre bírni, hogy Istentől iga
zán várjunk  valamit! Egyre 
nagyobb tömeg van úgy, hogy 
Istentől semmit sem vár. Ö a 
múlt, — m ondják — és nem 
á jövő. Am erikában 1957-ben 
még a lakosságnak 80%-a 
vallo tta úgy, hogy a vallásnak 
komoly befolyása van a m in
dennapi életre. Egy évtizeddel 
később m ár csak 14% érzi 
úgy, hogy a vallásnak (Isten
nek) van társadalm i rendező 
ereje.

Isten felé fordulás: a  jövő 
felé fordulás! A M iatyánkban 
minden, egész lelkülete, a jö
vő után  kiált. A világunkat 
érintően a jövő után.

Egy-két dolgot jól kell lá t
nunk.

1. Éz a világ Isten világa. 
Nem valami sötét hatalm assá
gé. Nem csupán a  jövendő „új

eget és új földet”, de ezt a  vi
lágot szereti Isten halálosan. 
(Bebizonyított ez a szeretet!) 
Ebben a világban Isten az em 
berért lép állandóan, azért, 
hogy az em ber jól döntsön, a 
jó t és szépet akarja. Nem úgy 
néz Isten erre a világra, hogy 
m ár csak vége legyen mielőbb 
ennek a furcsa színjátéknak, 
itt  m ár nem  érdemes valam it 
is kezdeni, — m ajd csak az 
örök élet, a rra  kell összponto
sítani mindent. Ha így lenne, 
nem jö tt volna ebbe a világ
ba. De belépett, a sa ját terü le
tére lépett, hazajött ide, — ha 
„övéi nem  fogadták is be”. És 
itt nem fanyalogva láto tt m un
kához, hanem  teljes ambíció
val, m int akinek fontos itt 
m inden perc.

2. Nem az időn tú l akar 
uralkodni, hanem  ebben a föl
di időben! Isten és az idő ösz- 
szetartozik Csak mi emberek 
választjuk ketté: egyfelől az 
örök Istenre, másfelől a véges 
em beri időre gondolunk. M int
ha Isten nemcsak a világon,

Pröhle Károly d „forradalom teológiájáról”
A Finnországban megjelenő 

teológiai szakfolyóirat (Teo- 
loginen Aikakauskirja) egyik 
tavalyi számában Mikko Juva 
professzor értékelő cikket ír t 
a  „Forradalom  teológiája és 
az erőszak alkalm azása” cí
men, amelyben egy genfi ér
tekezletről számol be, — an 
nak idején h írt adtunk róla — 
ahol dr. Prőhle Károly pro
fesszor volt az egyik előadó. 
Juva professzor kiem elten ér
tékeli P rőhle előadását, hatá
rozott és világos okfejtését, s 
h itelét aláhúzza azzal, hogy 
olyan em berként ta rto tt elő
adást, aki benne él a forrada
lomban, s nem  kívülről szem
léli azt.

A forradalom  célkitűzéseinél 
az emberi élet megbecsülésé
nek kiszélesítését értékeli a 
keresztyén etika mértékeivel 
— emeli ki Juva professzor — 
s külön rám utat annak kere
teiben az új társadalom  épí
tésének feladatára. Külön rá 
m utat az ism ertetés Prőhle 
m egállapításának éles és pon

tos vonalaira, m int pl.: „A 
keresztyén em ber a  szeretet 
alapján a forradalm at nem  
önmagában helyesli, hanem 
ugyanazon szeretet alapján a 
forradalom ban elkötelezettnek 
tud ja m agát a felebarát jav á
ra.” Az egyház helyzetéről 
szólva a  forradalm i tá rsada
lomban, Prőhle megállapítja, 
hogy mivel az egyház a for
radalom  előtt nem  vette  ki 
küldetésének m értékében a 
maga részét az elnyomottak 
és kiuzsorázottak érdekében 
folytatott harcban, a  forrada
lom eseményei az egyház szá
m ára megszégyenítők voltak, 
de reálisak. De téves volna 
úgy értékelni az egyház fel
adatát, hogy hatalm i pozíció
jának visszaszerzése érdeké
ben kellene a forradalom  m el
lé állania. Sőt inkább ellen
kezőleg: a  megtérés okából, 
régi bűneinek elhagyásával 
kell ezt tennie, elhagyva azo
kat, amelyekben a régi polgá
ri társadalom  idején benne 
élt — vagyis mulasztási bű
neiből kell megtérnie.

de az időn is tú l lenne. Jézus 
ebbe az időbe jö tt el. „Isten 
országa” helyett érthetőbb 
lenne „Isten idejéről” beszél
nünk.

3. Isten tehát benne van a 
világban és az időben. Igéjé
vel legfőképpen. („Isten orszá
ga közöttetek van”, — mond
ja Jézus.) Aki csak egy távoli 
időre, a világon kívüli ügyre 
gondol, — nem  érte tte  meg Jé 
zust. Aki sarokba húzódva 
vár egy távoli napra s té tle
nül vár az örök életre, — az 
elásta talentum át.

Luther kitűnően m agyaráz
za ezt a mondatot. Azért kö- 
nyörgünk szerinte, hogy Isten 
országa „mihozzánk is eljöj
jön.”

Ragadjon meg bennünket 
Isten szeretete, szava úgy, 
hogy ebben a világban, ebben 
az időben reménységgel és 
szeretettel dolgozzunk. A régi 
em ber üresnek, rem énytelen
nek, jövőtlennek érzi az időt 
és a világot. Az új lelkületű 
em ber odavárja mindenhez 
Istent s idejét reményteljes 
időnek tudja. Küldve érzi ma
gát a  jóra, a tisztességre. 
Olyan ez, m int am ikor egy 
család m egkapja az új lakást 
s ott állnak m eghatottan a  kü
szöbön. R ajtuk  múlik, lesz-e 
ebből a lakásból „otthon”, 
olyan levegő lesz-e ott, mely 
a gyermekeket is, őket is ne
mesíti, ta rtja , védi. Ezt a vilá
got, ezt a kort „lakásnak” kap
tuk. Az em beren múlik, ho
gyan rendezi be, emberséges 
légkört terem t-e itt .Isten min
dent megad nekünk ahhoz, 
hogy ezt a világot jól rendez
zük be. Se gőgösek ne legyünk 
Istennel szemben, — s emberi 
önzés, hiúság vezessen ben

nünket. Se lusták ne legyünk
Isten küldésével szemben, 
akik az „Üres lakásban” vár
juk  a küszöbön, hogy majd 
csak m egjelenik Jézus és he
lyettünk m indent megcsinál. 
Csendes áhítataink, isten
tiszteleteink összekapcsolnak 
m inket Jézussal, aki rem ény
séget, szeretetet ad, új látást 
ad, felszabadult szívvel a ján 
dékoz meg, — s gyerünk „bú
torozni”, ra jta  az otthon meg
élésére!

Friedrich Hebbel nagy né
met drám aíró m ondotta 100 
évvel ezelőtt: „A M iatyánkot
igazán imádkozni több, m int 
Napóleon minden csatáját 
megnyerni”. Ha engedjük, 
hogy új lelkületet adjon ne
künk Jézus e mondatokon ke
resztül, — valóban többet 
változtathat a  világtörténeten, 
m int Napóleon csatái.

Ma világszerte teológiai vi
ta  folyik arról, hogyan viszo
nyuljon az egyház a  forradal
makhoz. Részt vehet-e ke
resztyén em ber egy em berte
len rendszer véres megdönté
sében, — vagy oda se nézzen, 
mi folyik ebben a  világban, 
hiszen az ő világa nem  ez?

Mit tudunk meg ez ügyben 
Jézustól? 1. M egtagadta a  po
litikai messianizmust. 2. De 
betegeket gyógyított, megszál
lo tt embereken, lelkileg ösz- 
szetörteken segített, feloldott 
a lelkiism eret mardosásából. 
Teljes szívvel készen állt m in
denki számára. Változtak a 
dolgok körülötte. Jó  irány
ban.

Jöjjön el a te  országod . . .  
Űj lelkületet adj, Uram, hogy 
m ár ezen a  napon is más le
gyek!

Görög Tibor

Az Északi Evangélikus Egyházkerület felhívása
Az egyházkerület elnöksége felhívja a lelkészek és segédlel

készek figyelmét a megüresedett meszlen—acsádi (Vas m.) lel- 
készi állásra. A javadalom az országos átlagnak megfelel. Az 
érdeklődők levélben jelentkezzenek az Északi Egyházkerület 
püspökénél, Budapest, VIII. Üllői ú t 24. A jelentkezési h a tár
idő: 1970. február 15.

Áprily Lajos:

ÜTRAVALÓ
A lélek,
mikor búcsúzva bontja szárnyait, 
visz m agával a földről valamit.
Eszmét, melyet világra ő hozott, 
virágot, melyet ő v irágoztatok
Én Istenem, én m it vigyek neked?
Nem vihetek én mást, csak verseket.
Kiválasztok pár u tam ra valót, 
a többinél tisztábban dalolót.
S ahol ösvénnyel vár az égi rét, 
zenét hallok majd, felséges zenét.
Barátom, aki m ár előre ment, 
azt a zenét rég hallja odafent.
S ahogy azt a  muzsikát hallgatom, 
azt a keveset rendre hullatom.
Az a zene csak vallatja velem:
Süket so r .. .  nem  m erem .. .  ezt sem merem.

BAJOR LELKÉSZEK TOVÁBBKÉPZÉSE
A bajor evangélikus lelké

szek, segédlelkészek és segéd- 
lelkésznők részére számos to
vábbképző tanfolyamot és sze
m inárium ot rendez a Bajoror
szági Evangélikus Egyház

1970-ben. Mivel a m odem  élet
megköveteli, hogy mindenféle 
hivatásban továbbképezzék 
m agukat az alkalm azottak, az 
egyház szolgálatában állók 
sem vonhatják ki m agukat a 
követelm ények alól.

S amikor, Uram, hozzád érkezem, 
könnyű kezem m iatt szégyenkezem.
A választottakból csak egy m aradt, 
az, melyben elfogtam egy sugarad.
Az, amelyikben elmondtam neked, 
hogyan szerettem  drága fö ldedet
S szólok: Csak ennyit hoztam. Ö, Uram, 
ne ítéld meg nagyon szigorúan.

(Az „Akarsz-e fényt?” c. postumus kötetből)

Mini-témák
„Nézd az élet apró rebbenéselt” — Irta egy* 

kor Radnóti Miklós. Mini-témáinkban azok
hoz szólunk, akiknek életét átfogó nagy taní
tások és meghatározó tanulások közben az élet 
apró rebbcnései is nyomot hagy ón formálják«

„Ezek a mai ÖREGEK!”
Valamelyik nap (talán fize

tésnap lehetett) részeg embe
rek sokasága tolongott a  köze

lii kocsma környékén, fiatal 
ismerősöm a  szokott hanghor
dozással s enyhe iróniával ej
te tte  ki a fejcsóválós m onda
to t: „Ej, ej, ezek a mai öre
gek!”

Megyünk az utcán és nézzük 
az „öregeket” (nála az öreg, 
aki a korkülönbség m iatti 
irigykedést a fiatalok szapulá- 
sával leplezi).

EJNYE, ezek megint a  kocs
m aajtó előtt üldögélnek a hó
ban.

EJNYE, ez a borostás mos- 
d'atlan, ő akar nekem pénzt 
kölcsönözni borbélyra és szap
panra?

EJNYE, ezt a káromkodó 
négyáltalánosost ta lán  én nem 
hagytam  tanulni?

Hadd öntse ki a  szívét — 
jelszóval bátorítom : sorolja fel 
dióhéjban panaszait. K ár volt. 
Még mindig itt áll íróasztalom 
m ellett és beszél. Megkockáz
tatom, hogy bárm ilyen hihe
tetlen, ő is egyre csak idősebb 
lesz.

— De öregebb nem — feleli. 
NEM FOGOK eleve ham is ké
pet alkotni a  fiatalokról — el
lenséget lá tni bennük csupán 
koruk m iatt —, rettegni attól, 
hogy rájönnek hibáim ra, m int
ha ugyan el lehetne titkolni, 
hogy ők sem lebegnek sám li
magasságban a föld felett.

— Te sem vagy persze an 
gyal . . .

— De ördögfióka sem, ahogy 
á llítja  nagyanyám. (Ez utóbbi 
szót enyhe németséggel ejtve).

— Mikor beszélgettél utol
já ra  vele?

— Beszélgettem? — néz ér
tetlenül. Társalgásunk kizáró
lag magnóm hangereje és a 
vacsora minősége körül folyik.

Kicsit sekélynek gondolom. 
Iszonyú lehet, ha valakiről 
nem  vesznek tudomást, leg
följebb úgy tesznek, m intha 
gép lenne csak a  háznál: mo
sógép, bevásárló és főzőmasi
na, esetleg meghatódó em léke
zőautomata, akinek ötven év
vel ezelőtti dolgokon járkál 
emlékezete.

Nem lehettek könnyű évek. 
M ár önm agában az a  tény, 
hogy kib írták  összeroppanás 
nélkü l: tiszteletre méltó. Azt is

meg kell becsülni, ha átad ják  
tapasztalataikat és tudásukat, 
ne kelljen m indent elölről kez
deni és okvetlen sa ját kárán  
tanulni a  felnövekvő generá
ciónak. Tudom én, hogy nem 
a legszimpatikusabb „öreg” az, 
aki m induntalan a  tanító szere
pét játssza, aki m indig m indent 
jobban t u d . . .  de még mindig 
jobb, m int a  tudására féltéke
nyen vigyázó, vagy élettapasz
ta la ta it irigyen m agának tartó  
kárörvendő m agatartás. Nem?

A nemzedékek közti különb
ség nyilvánvaló és természe
tes. Az lenne az igazi baj, ha 
n e m  l e n n e .  Ha ugyanúgy 
gondolkodna a  16 éves fej, 
m int a 61 éves, ha ugyanany- 
ny it akarna és várna az élet
től, m int az; ha ugyanúgy te r
vezne és álm odna; ha ugyan
úgy lenne szerelmes, vagy 
ugyanúgy hinne és próbálná 
hitét a  megszokott kegyességi 
form ákban megfogalmazni és a 
gyakorlati életvitelben kifejez
ni.

Nem kell feltétlen ugyanúgy 
cs iná ln i. . .  de lehetőleg job
ban! TUDVA azt, hogy nem 
csak a fiatalok, de az időseb
bek is: gyermekek. Isten gyer

mekei ;
— az idősek iránti tisztelet
ben a szófogadás és a biza
lom is benne van;
— a  „ne ingereljétek gyer
m ekeiteket” apostoli intés 
vonatkozik a  fiatalok öntör
vény űségének, sa já t szabá
lyainak elfogadására is 
(Efezusi levél 6. fejezete)
— hogy az Ószövetség utol
só m ondata: „Az atyák szi

vét a fiákhoz fordítom és a 
fiák szívét az atyákhoz” nem  
üres ígéret, de Jézus egyesítő 
szeretete óta valóság lehet. 
Közös alap, melyre másho
gyan ugyan, de egyaránt épít 
idősebb és fiatalabb keresz
tyén nemzedék. Jézus szerete- 
tével tanu ljuk  meg nem meg
változtatni és kritizálni, ha
nem  elhordozni egymást.

Az alap tehát nem  rossz, 
csak hát a  stílusok! De hát 
Is ten em . . .  a  végleges megol
dás nem garantált, de éppen 
Ő rá nézve nem is reményte
len.

Remélem én is, m int hú- 
szonéves s egyszersmint apa»

Bízik László

TEMPLOMÉPlTÉSRE 1,2 MILLIÓ MÁRKA
A Ném et Demokratikus

Köztársaság korm ánya 1,2 
millió m árkát fordít évente 
templomok helyreállítására. 
Jelentős összeggel já ru l hozzá 
a templomok helyreállításához 
és renoválásához a  Műemlék
bizottság is. Viszont tudnunk

kell azt is, hogy a 9824 evan
gélikus templomból 200 telje
sen elpusztult, 9624 pedig sú
lyosan megsérült. A 613 kato
likus templom közül 28 telje
sen, 70 pedig részben romok
ban hevert a háború után.

Viharos zsinatNehéz megállítani azt a reformfolyamatot, 
amely a római katolikus egyházban már a 
Második Vatikáni Zsinat előtt megindult, je
lentkezett kisebb-nagyobb intenzitással m a
gán a zsinaton és nem  akadályozható meg 
azóta sem. XXIII. János pápa igyekezett 
ugyan a katolikus egységgondolatnak megfe
lelő mederbe terelni ezeket a meg-megújuló 
törekvéseket és VI. P ál pápa még tudatosab
ban igyekszik a Vatikán ellenőrzése alá von
ni őket. Kérdés azonban, hogy meddig és mi
lyen m értékben sikerül majd. A polarizálódás 
ténye betört a katolikus egyházba is.

Legutóbb azon a zsinaton jelentkezett egé
szen viharosan, melyet január 4—7. napjain  a 
holland katolikus lelkészek ta rto ttak  a noord- 
w ijkerhouti papi szemináriumban. A zsinatot 
megelőző hetek is elég mozgalmasak voltak. 
Először is nyilvánvaló volt, hogy Róma igyek
szik a  zsinat jelentőségét m inden eszközzel 
csökkenteni. Felici pápai pronuncius, aki ed
dig m inden egyes hollandiai lelkészzsinaton 
részt vett, most nem volt jelen. Távollétét az
zal indokolta, hogy egyesek félrem agyaráz
hatták  volna a jelenlétét abban az értelem 
ben, hogy egyetért az o tt hozott határozatok
kal. A zsinat után január 8-án a  Vatikánban 
ta rto tt sajtókonferencián a pápai sajtóhivatal 
főnöke sietett kijelenteni, hogy a holland pa
pi zsinat határozatainak jogi érvényük n in
csen s ezért Róm ának nincs is azokhoz sem
mi hozzáfűzni valója.

A zsinatot megelőző vasárnapon Hollandia 
m inden katolikus templomában felolvasták 
azt a püspöki pásztorlevelet, melyben utalás 
történik a rra  a súlyos helyzetre, mely azon a 
réven á 'lt  elő, hogy 400 „részben magas kép
zettségű” katolikus pap kilépett a papi szol
gálatból. K iemelik azután a  püspökök azt a 
körülm ényt is, hogy a papi klérus elöregedett, 
a  fiatalság pedig nem ért egyet a  papok mai

helyzetével és a rra  vár, hogy az egyházak 
döntő változtatásokat eszközöljenek ezen a 
téren.

És mi történt magán a zsinaton? Alfrink 
bíboros ta rto tta  a megnyitó beszédet. A püs
pöki pásztorlevélre u talva rám utato tt arra, 
hogy Hollandia és Róma között egyre nő a 
feszültség. K ifejezte azt a reményét, hogy a 
tárgyalásokon nem á többségi hang, hanem  az 
érvek súlya lesz a döntő tényező. Biztosra 
vette tehát, hogy a papok többsége nem  Ró
ma szája íze szerint fog dönteni.

Viharos volt m ár a tárgyalás első napja is, 
amelynek tém ája a szerzetesi élet új rendezé
sének a kérdése volt. A vita anyaga egy 18 
pontból álló ira t volt, melyet némi változtatá
sokkal elfogadtak ugyan, de lényegében senki 
sem volt vele megelégedve. Nyilvánvalóvá 
vált ugyanis a vitában, hogy a fiatalabb és 
öregebb szerzetesek közti különbségeket, sőt 
ellentéteket nem lehet m ár áthidalni. A fia
tal, haladóbb gondolkodású szerzetesek ugyan
is azt hangoztatták, hogy a világgal szem
ben kötelességei vannak a  szerzetesnek is. Az 
idősebb szerzetesek viszont arról sopánkod
tak, hogy akkor elszakadnak a régi hagyomá
nyoktól és törés következik be a rendek tör
ténetében. „Hol voltunk mi, am ikor a fiatal 
munkások és egyetemi hallgató!: harcoltak a 
szabadságért és az intézményesség (establish
ment) ellen? O tt voltunk a barrikádokon?” — 
kérdezték a fiatalok. Csatlakoztak a haladók
hoz az apácák is, akik világi ruhában jelentek 
meg.

Még viharosabbá vált a zsinat lefolyása, 
am ikor a papi hivatalról szóló jelentést kezd
ték tárgyalni. Kétségtelen, hogy a vitában el
sősorban a papnőtlenség kérdése játszotta a

főszerepet. De nem csak az. Egészen átfogóan 
arról volt szó, hogy hogyan lehetne kialakí
tani a papi szolgálatnak új form áját, stílusát. 
Az a kérdés foglalkoztatja tehát a fiatal hol
land katolikus papságot, hogy hogyan forgo
lódjék ma a pap a világban, milyen és meny
nyi politikai és társadalmi feladatai vannak 
és mindezt egybevetve hogyan végezze fele
lősen lelki gondozói munkáját?! Keresik en
nek tudatában a lelkészképzés új formáit, 
hogy a pap ténylegesen meg tudjon birkózni 
feladataival a mai világban.

Feszült légkörben terjesztették elő a papok, 
hogy a papnőtlenséggel kapcsolatban előter
jesztett javaslatokról szavazzanak. Alfrink 
bíboros kijelentette, hogy a jelenlévő püspö
kök tartózkodni fognak a szavazástól. Az 
egyes javaslatokkal kapcsolatban m egejtett 
szavazásoknak eredményei a következők vol
tak:

1. A papjelöltek szám ára ne legyen ezután 
feltétel a  nőtlenségi fogadalom: 89 igen, 6 nem 
és 3 üres szavazat.

2. A nősülni akaró papok megm aradhassa
nak hivatalukban: 86 igen, 3 nem  és 9 üres 
szavazat.

3. Házas em berek is lehessenek papok : 94 
igen, 1 nem  és 3 üres szavazat.

4. A kötelező papnőtlenség megszüntetése: 
94 igen, 1 nem  és 3 üres szavazat.

Ez a szavazatarány nem szorul részletesebb 
magyarázatra. Néhány „dogmás” és „határo
zatlan” paptól eltekintve, lényegében az egész 
zsinat a papnőtlenség ellen, illetve annak 
megszüntetése m ellett szavazott. A holland 
katolikus papság világos választ adott. Vi
szont jogi hatálya ennek a  „világos válasz

nak” csak akkor lenne, ha a  holland püspö
kök vállalnák azt, hogy a holland katolikus- 
ság a „maga ú tjá t” já rja . Ez azonban nem  
várható  tőlük. M ár a zsinaton kijelentették a 
püspökök, hogy nem szándékoznak „holland 
különutat” já rn i és azt engedélyezni.

Ügy tűnik  azonban, hogy maguk a püspö
kök sem egységesek ebben a kérdésben. 
Bluyssen püspök így nyilatkozott: „Készek 
vagyunk sokat kockáztatni és nagy rizikót 
is vállalni, de azt nem, hogy az veszélyeztes
se az egész egyház egységét.” Alfrink bíboros 
ú jra  meg ú jra  a rra  in tette a zsinat tagjait, 
hogy legyenek tekintettel a többi róm ai kato
likus egyházra is. A tiltakozás nem  is m aradt 
el! Németország, Hollandia és Belgium kon
zervatív mozgalmai távirato t küldtek a zsinat 
befejezése után A lfrink bíborosnak és a rra  
kérték a holland püspököket, hogy m aradjanak 
hűek a Második Vatikáni Zsinatnak a pap
nőtlenségre vonatkozó tanításához, a pápának 
a rra  vonatkozó legújabb encyklikájához és 
VI. P ál papának az idevonatkozó állásfogla
lásaihoz.

Viszont a papság más véleményen van Hol
landiában. Van Hollandiában egy „Septuagin
ta” nevű papi csoportosulás, am elynek kere
ken 300 haladó pap tagja van. Ennek a  cso
portnak mintegy 50 tagja kijelentette a zsinat 
befejezése után, hogy most m ár maguk gon
doskodnak a papnőtlenség megszüntetéséről. 
Minthogy a szavazatra jogosultak 90 százalé
ka a papnőtlenség megszüntetése m ellett dön
tött, búcsút m ondanak az ún. „hosszú ú tnak” 
(a se vége se hossza tárgyalásoknak Rómával 
és sa já t püspökeikkel) és magukat a gyüleke
zeteket kérdezik meg, hogy hajlandók-e nős 
papokat is elfogadni. Öt gyülekezet m áris je 
lentkezett, hogy szívesen fogadnának el nős 
p ap o t

Dr. Pálfy Miklós



Csővár és M aglód ünnepén
Az istentisztelethez közgyű

lés csatlakozott. Kiszely Sándor 
lelkész a gyülekezet történetét 
ismertette. Megemlékezett ar
ról a 27 lelkészről, akik 300

V e rs s e l  é s  k a lá c c s a l  k ö s z ö n t ik  a  p ü s p ö k ö t

Régi adósságot kell törlesz- 
tenem ezzel a néhány emléke
ző sorral. Még a múlt év 
őszén, ádventben, részt vehet
tem két Pest megyei gyüleke
zet örömünnepón.

A CSŐVÁRI gyülekezet 300 
éves jubileumát ünnepelte az 
elmúlt eeztendőben. Újabb 
adatok szerint azonban már 
1662-ben volt a gyülekezetnek 
evangélikus lelkésze Fabriti- 
us Sebestyén személyében, de 
a szervezett gyülekezeti mun
ka 1669-ben indult meg a köz
ségben. Ezért a 300 évért, Isten 
megtartó hűségéért adott hálát 
a gyülekezőt istentisztelet ke
retében.

Az ünnepségre a gyülekezet 
meghívta D. K áldy Zoltán  
püspököt, aki az ünnepi isten- 
tisztelet szolgálatát végezte. A 
300 év szép múltra enged kö
vetkeztetni, de a - jövőt jelké
pezte az a kedves fogadtatás, 
amiben részesítette a püspö
köt a templom kapujában a 
gyülekezet, ahol a presbitéri
um nevében Nyemec István  
felügyelő mondott köszöntő 
szavakat, majd a gyülekezet 
két „leánybírája”, Tóth Er
zsébet és Zemen Johanna  v i
rágcsokrokat adott át, és vé
gül a legifjabbak nevében Ne
mes Zsuzsika  verssel és szép 
kaláccsal köszöntötte a püspö
köt

Az Evangélikus Életben a 
„Gyülekezeti hírek” rovat, ha 
az jó, gazdag és tartalmas, az 
olvasót összekapcsolja az or
szág evangélikusságávaL Az 
emberek vándorolnak, elköl
töznek, szülővárostól vagy fa
lutól messze kerülnek, de az a 
gyülekezet, amelyben felnőt
tek, amelynek templomába 
jártak talán évtizedeken ke
resztül, mindig kedves marad. 
Az olvasót érdekli, hogy mi 
történik otthon és hogy mi 
történik az országban, más 
gyülekezetekben. Sok olvasónk 
van, aki a lapban először eze
ket a híreket keresi, olvassa 
érdeklődéssel.

Azaz: csak olvasnák, mert 
— egy-két kivételtől eltekint
ve — általában kevés az 
Evangélikus Életben a gyüle
kezeti hír és ami megjelenik, 
az is hetekkel később. Külföl
dön élő testvéreink közül so
kan és sokszor mondják: ha a 
magyarországi evangélikus 
egyházban csak annyi törté
nik, ami az Evangélikus Élet 
gyülekezeti híreiben olvasha
tó, akkor nem sok történik! 
Ez persze nem igaz, mert egy
házunkban, gyülekezeteinkben 
sok minden jó történik, csak 
éppen nem kerül a nyilvános
ság elé. Több lelkész így fe
lel a kérdéseinkre: „nem kér
kedünk azzal, hogy dolgo
zunk” . . .  vagy: „nem akarjuk 
magunkra vonni a figyel
met . . . ” Ez a nagyon elterjedt 
felfogás hamis, mert a gyüle
kezeti hírek közlése nem a lel
kész vagy a gyülekezet ön rek
lámja, országos propagandája, 
hanem alkalomadás arra, hogy 
mások is örüljenek az örülők

a gyülekezetét. De nem elég 
megállni az emlékezésnél. To
vább lépve úgy kell élnünk, 
szolgálnunk, hogy egész éle
tünk „hála-áldozat” legyen a 
sok jóért, ami azt jelenti, hogy 
Isten munkatársaivá kell len
nünk a családban, a gyüleke
zetben, népünk között és az 
egész világban.

kel, hogy mások is tanuljanak 
és hitükben erősödjenek. A 
gyülekezeti munkát és annak 
eseményeit nem kell titokban 
tartani és végezni, mert az 
Magyarországon nem tilos, sőt 
Isten és ember előtti köteles
ség. Az egyház szolgálatát egy
házi és állami törvények biz
tosítják.

Meg kell mondani azt is 
őszintén, hogy a gyülekezeti 
hírek hiánya legtöbbször a 
lelkészek lustasága, közönyös
sége, sőt felelőtlensége miatt 
jelentkezik. Ezzel gyengítik az 
egyházi sajtó munkáját, meg
rövidítik az egyház újságolva
só népét is. Szinte bizonyos 
vagyok abban, hogy azokban 
a gyülekezetekben, amelyekről 
sokszor éveken át nem jelenik 
meg egyetlen hír sem, alig van 
olvasója az Evangélikus Élet
nek. Fel kellene ott lazítani a 
gyülekezeti tagokat: serkent
sék a lelkészeket erre az iga
zán kicsi, de nagyon fontos 
egyházi közszolgálatra. Ez per
sze már végső és kényszer- 
megoldás, mert csak azon a 
munkán van áldás, amelyet az 
ember szívből és örömmel vé
gez el.

Köszönjük viszont azoknak 
a szolgatársaknak, akik a „ke
vesen is hűek” és akik rend
szeresen tudósítják az Evangé
likus Életet kérés és parancs 
nélkül, akik ezzel is örömet 
szereznek sok ezer olvasónak 
és segítenek híreikkel annak 
bizonyításában, hogy azért 
egyházunkban folyamatosan 
történik valami: a gyülekeze
tek építése Istennek dicsőségé
re,

Várady Lajos

év alatt szolgáltak a gyüleke
zetben. A lelkészek után me
leg szavakkal szólt azokról a 
pedagógusokról, akik a falu
ban a nem mindig egyszerű 
nevelői munkát végezték. 
Mint az igehirdetésben, úgy a 
beszámolóban is a múlthoz 
nagyon szervesen csatlakozott 
a jelen és a jövő. Ez a gondo
lat hatotta át a visszapillantás 
befejező mondatait: „ . . .  tud
juk helyünket az újat, a szeb
bet és jobbat építő magyar 
hazában, népünk között. És
pedig tudjuk azt, hogy fela
datunk és küldetésünk a szol
gálat, egyszerűen szólva a se
gítés mindnyájunk közös bol
dog jövőjéért munkálkodva”.

A közgyűlés további részé
ben köszöntések hangzottak el 
az egyházkerület, az egyház
megye és a szomszédos gyü
lekezetek nevében. Ezeknek 
sorát Halász Zoltán  tsz-el- 
nök, a járási tanács tagjának 
köszöntése zárta, aki a helyi 
és a járási vezetők jókívánsá
gait tolmácsolta.

Istentisztelet után a jelen
levő lelkészek a püspök veze
tésével felkeresték lakásán 
Pohánka Ödönt, aki 1949-től 
nyugdíjbavonulásáig a gyüle
kezet lelkésze volt.

Múlt, jelen és jövö nagyon 
szorosan összefonódik a cső
vári gyülekezet történetében 
is. Azt kívánhatjuk a csővári 
gyülekezet lelkészének és 
minden tagjának, hogy to
vábbra is őrizzék és ápolják 
a múlt örökségeit olyan mó
don, hogy ez tovább is ösztön
zést adjon a jövendő építésé
ben.

Másik adósságom a MAG- 
LÖDI gyülekezet ünnepéhez 
köt. Maglód ősi település Bu
dapest kapujában. Már a 13. 
században templommal ren
delkező település volt. A fő
város közelsége azóta is fenn
tartotta mind a török hódolt-

A hollandiai katolikus pa
pok „Septuagint” elnevezésű 
egyesülése bejelentette, hogy a 
januári lelkészkonferencián 
Hollandiában „Á rnyék-zsina
tot” fog tartani és nyilvános
ságra hozza reformjavaslatait. 
Mivel a holland katolikus püs
pökök nem hajlandók fogadni 
hivatalosan is a lelkészkonfe
rencián az egyesülés küldött
ségét, mintegy 30 katolikus

ság idején, mind a későbbi ko
rokban.

A fejlődő és szépülő község
ből nem sokat láthattunk a 
mostoha időjárás miatt. De 
azt megtudhattuk, hogy a fa
luban és ezen belül a gyüle
kezetben szorgos nép lakik, 
akik nemcsak otthon végzik 
becsülettel munkájukat, ha
nem a főváros különböző üze
meiben is, vállalva az ezzel 
járó utazgatást és a nem min
dig egyszerű „kétlakiságot”. 
Ezekben a dolgos emberekben 
meleg és áldozatos szív do
bog.

Különböző nehézségek után 
most nyílt módja először a 
gyülekezetnek arra, hogy 
meghívhassa egyházkerüle
tünk püspökét istentiszteleti 
szolgálatra. Erre a meghívás
ra az is alapot adott, hogy 
most épített a gyülekezet egy 
új ravatalozót, melynek a 
megáldására is felkérték a 
püspököt.

Az érkező püspököt a gyü
lekezet lelkésze, Harmati 
György és a Pest megyei Egy
házmegye felügyelője Dr. Esz- 
lényi Gyula köszöntötte me
leg szavakkal.

Köszöntésükre D. Káldy 
Zoltán  püspök a szószékről 
válaszolt, ahol 2 Korintus 5, 
14—17 verse alapján hirdette 
Isten igéjét. Arról a Krisztus
ról beszélt, aki ártatlanul ma
gára vállalta az emberiség bű
neit a kereszten. Ezt szeretet- 
ből tette. Amikor Pál ránéz 
Krisztusra, akkor szinte „le
taglózza” ez az irgalmas sze
retet. „Számunkra is csak ak
kor születik új élet, ha átél
jük, hogy a szeretet nagyobb 
mint a bűnünk.” A továbbiak
ban ennek az új életnek a 
gyakorlati megvalósulásáról 
szólt a püspök. Aki vállalja 
Krisztussal a közösséget, an
nak élete Krisztus irányítása 
alá kerül. Ez azt jelenti, hogy 
az önző egyéni érdekek he
lyett a felebarát ügyét tudja 
szolgálni kisebb körben és vi
lágméretekben is. Isten ilyen 
szolgáló életre hív naponként 
bennünket. J r.

Az istentisztelethez csatla
kozóan rövid ünnepség zajlott 
le az új ravatalozónál, ahol 
a püspök igével és imád
sággal adta át rendeltetésének 
a gyülekezet új létesítményét.

A gyülekezet szeretetét a 
fehérasztalnál is megtapasz
talhattuk, ahol szó esett a 
gyülekezet új vállalkozásáról 
is, a parókia korszerűsítéséről, 
ami nagyon sürgető már.

Két Pest megyei gyülekezet 
öröméről számolhattam be rö
viden. Mind a kettő hosszú és 
eredményes múltra tekinthet 
vissza, de sokkal felemelőbb 
érzés volt a múlttal összefüg
gésben a jelen és jövő felada
tairól, terveiről és lehetőségei
ről beszélgetni és így állni 
Isten színe elé püspöknek és 
gyülekezeteknek.

ifj. Kendeh György

pap a konferencia idején első
sorban a papnőtlenség kérdé
seit akarja megtárgyalni egy 
másik helyiségben.

Közben két hollandiai püs
pöki kerület is kijelentette 
már. hogy a papnőtlenség kér
désében a hollandiai katoli- 
kusságnak még akkor is joga 
van önálló döntéseket hoznia, 
ha ez a Rómával való feszült
séget fokozni fogja.

Az ünnepi istentiszteleten

Napicink dolgai

Az egyház „fekete Malibuia^
A Magyar Nemzet egyik 

legnépszerűbb, legolvasottabb 
rovata az a riportsorozat, 
amelyet Baróti Géza, Ruffy 
Péter és Kristóff Attila írnak, 
most „Üjabb utazások a feke
te Maíibun” címmel. A feke
te Malibu különben egy hatal
mas autó. A riporterek ha
zánk különböző részeiből hoz
nak beszámolókat, finom fip- 
torosan írva, kritikusan és le
leplezve, őszintén és mesélget- 
ve és az a céljuk, hogy figyel
meztessenek: urak és elvtár
sak, testvérek és kartársak, 
van még ebben az országban 
sok javítanivaló munkában, 
magatartásban, felelősségben 
egyaránt. Köszönjük az írásai
kat, mi is tükörbe nézünk. . .

Beállít hozzám egyik pres
biterem, aki olvassa a Ma
gyar Nemzetet és olvassa az 
Evangélikus Életet is és azt 
mondja:

— Az Evangélikus Életben 
hétről hétre sok beszámoló ol
vasható az ország minden tá
járól, főképpen azokról a gyü
lekezetekről, amelyekben püs
pökeink megfordulnak, de

másunnan is. Az egyházi ri
porterek mindig csak szépeket 
írnak, mintha a mi evangéli
kus egyházunkban minden 
rendben lenne. Mindenkit 
megdicsérnek, mindenért lel
kesednek, mindenhonnan
nagyszerű eredményeket je
lentenek, szóval nálunk, az 
egyházban minden jól megy. 
Már pedig, ha azt mondjuk 
valamiről, ' hogy minden na
gyon jó, akkor ez már maga 
sem j ó . . .  Többet kellene fog
lalkoznunk a nehézségeinkkel, 
a szórványokkal, idős és fiatal 
lelkészek sorsával, mint gene
rációs problémával, lelkész- 
utánpótlással és így tovább. 
Miért nincsenek bíráló, kriti
záló cikkek, amelyek szeretet
tel és jóakarattal előre segíte
nek a hibák vagy mulasztá
sok kijavításában? Miért?

Mit mondhattam erre?
Ezt válaszoltam:
— Biztosan lehetne Imi az 

Evangélikus Életbe is ilyen 
említett cikkeket. Miért ne le
hetne? De talán az a baj, hogy 
egyházunknak nincsen „fekete 
Malibuja” . .  .1

Miért kevés a gyülekezeti hírünk?

HÁZ A NYÁRFÁK MÖGÖTT
A sárga ház a váram, otthonom, 
bölcsője láznak, lázadó napoknak: 
az élet völgye le tt .. .  s ha kell, halottak 
mohos világát őriző orom, 
ahol szerettek és ahol szerettem.
A ház elé négy nyárfát állítottam
fehéresen sudárzó büszke őrül, 
ha majd Észak vihar-harangja bődül, 
s a fergeteg villámszava kirobban: 
többen legyünk, kik összetartozunk.. . !

Esti Gyula

Előfizetőink figyelmébe
Értesítjük kedves Előfizetőinket, hogy lapunk mostani szá

mában csekkbefizetési lapot helyeztünk el azok számára, akik 
az előfizetési díjukat rendezni szeretnék. Azok, akik előfizetési 
díjukat már rendezték, ne vegyék zaklatásnak a csekkbefizetési 
lap küldését, s tegyék el azt akkorra, amikor számukra is ese
dékessé válik újabb befizetés. Azokat pedig, akik még nem ren
dezték az előfizetési díjat, szeretettel kérjük, szíveskedjenek az 
előfizetési dijat befizetni. Az előfizetési díj egy hónapra 7,50 Ft, 
negyed évre 22,50 Ft, fél évre 45,— Ft, egész évre 90,— Ft.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL

A HOLLAND KATOLIKUSOK ÜJABB TERVE

A lett evangélikus egyház
Janis Matulis, a  lett evan

gélikus egyház érseke genfi 
látogatásakor tájékoztatást 
adott egyháza helyzetéről. A 
többi között kiemelte, hogy 
véget ér a lelkészhiány, mert 
a rigai egyetem kebelében 
működött hittudományi kar 
helyén az állammal kötött 
megállapodása szerint teoló
giai kurzust szerveztek, amely 
az elmúlt ősszel kezdte meg 
működését 20 hallgatóval. A 
tanulmányi idő négy év. A 
kurzus havonta egyszer gyű
lik össze több napra beszámo
lókra és szemináriumi mun
kára. A tanulmányok a szol
gálatba lépést megelőző lel- 
készi vizsgával érnek véget.

Másik pozitív jelenségként 
rámutatott az érsek a lelkészi

nyugdíjak rendezésére, amely 
25 évig váratott magára. A  
nyugdíjpénztárt a gyülekeze
tek hozzájárulásaiból tartják 
fenn.

Ez évben készülnek az Űj- 
testamentom új kiadására. A 
legutóbbi nyomás 1961-ben 
készült. Egyházi naptárt is  
adnak ki, amelyben gyüleke
zetekről tudósítások és biblia- 
odvasó kalauz van.

Az érsek örömmel említette 
az evangélikus és az ortodox 
egyházak közötti jó viszonyt. 
Lettországban mintegy 150 
ezer ortodox keresztyén él. Az 
evangélikusok száma 350 000. 
A két millió lakosú országban 
a római katolikusak arány
száma 25%.

A finn egyházban
vízkereszt ünnepén megnyi
tották a küim issziói em lék
évet. A központi megnyitó ün
nepséget Turkuban tartották 
Sim ojoki érsek szolgálatával. 
Ugyanazon a napon az ország 
minden dómtemplomában 
(püspöki székhelyén) külmisz- 
sziói ünnepi istentiszteletet 
tartottak. Turkuban megnyílt 
a küimissziói kiállítás is, ami 
az év folyamán vándorkiállí
tásként bejárja az országot.

A megnyitó ünnepségekhez 
tartozott az is, hogy többek
nek kitüntető emlékérmet ad
tak át, így elsősorban Urho 
Kekkonen köztársasági elnök
nek, aki annak átvételekor 
hozzájárult ahhoz is, hogy az 
emlékév befejezéseként ősszel 
rendezendő nagy offertorium 
védnöke legyen.

A finn evangélikus egyház 
küimissziói munkáját száz év

vel ezelőtt kezdte a nyugat
afrikai Ambóföldön, s hetven 
évvel ezelőtt Japánban. Ma 217 
misszionáriusa szolgál Ambó
földön, Tanzániában, Etiópiá
ban, Kenyában, Izraelben, Pa
kisztánban, Tajvanban, Hong
kongban, Japánban, Indiában, 
s az ázsiai mohamedánok kö
zött.

A finn külrrüsszió mindig 
tudatosan óvakodni igyekezett 
attól, hogy bármiféle gyarma- 
tizáló törekvéssel keveredjék, 
s az a törekvése, hogy ahol 
munkája nyomán megerősö
dött az egyház, ott a saját lá
bára álljon. Így pl. Ambóföl
dön szervezetileg és működé
sében teljesen önállósult az 
evangélikus egyház, amelynek 
első bennszülött püspöke, D. 
Leonhard Auala, vendégként 
részt is vett a turkui megnyi
tó ünnepségeken.

MITZENHEIM PÜSPÖK NYUGALOMBA VONUL (?)
Nyugatnémetországi jelen

tések arról adnak hírt, hogy a 
thüringiai evangélikus püspök, 
D. M. M itzenheim, aki most 
78 éves, ez év nyarán vagy 
őszén nyugalomba vonuL 

Mitzenheim 1945. május 2-a 
óta püspöke a Thüringiai

Evangélikus Tartományi Egy
háznak és rendkívül sokat tett 
annak érdekében, hogy a Né
met Demokratikus Köztársa
ság egyházai normális kap
csolatokat létesítsenek álla
mukkal. A hírt keletnémet 
részről még nem erősítették 
me&

ÜJ KÁTÉ
A Német Demokratikus szerkesztéséről, amely megfe- 

Köztársaság Evangélikus Egy- lel a „mi korunknak”. A ja- 
házi Szövetségéhez az a kérés vaslat szerint a német nyelv
érkezett egyik tagegyházától, területnek minden egyes egy- 
hogy sürgősen gondoskodjék háza vegyen részt a káté meg- 
egy részletes káténak a meg- szerkesztésében.

DIETZFELBINGER PÜSPÖK 
A GYÓGYULÁS ÜTJAN

A bajor evangélikus egyház rácsonyi ünnepeken prédikál- 
püspöke, D. Hermann Dietz- ni sem tudott. Az influenzát 
felbinger még a múlt év de- kétoldali tüdőgyulladás követ- 
cemberében influenzában te, de már gyógyulóban van 
megbetegedett, s emiatt a ka- az egyik szanatóriumban.

MÜLLER PROFESSZOR 80 ÉVES
A lipcsei Teológiai Fakultás életévét. A nálunk is jól is- 

nyugdíjas gyakorlati teológiai mert professzornalt jó egész
professzora D. dr. A. D. M ül- séget kívánnak magyarországi 
ler január 12-én töltötte be 80. tanítványai is.

Időjárásjóslat 1970-re
Egy pfalzi népnaptár a „száz

éves kalendárium” számításai 
alapján összeállította a várha
tó időjárást erre az évre. Mi
vel 1970 Merkur-év, az időjá
rás áltálában inkább száraz és 
hideg, m int'm eleg és sajnos, 
ritkán hoz jó termést. Ez a 
tapasztalat figyelmeztetés a 
mezőgazdasági munka tekinte
tében: gyors, hűséges munkát 
parancsol. A jóslat az egyes 
hónapokra a következő jót és 
rosszat ígéri.

Január 15-ig hideg, azután 
hó és eső, de 24-től már eny
hülés kezdődik.

Február 8-ig barátságtalan 
időjárás, utána hideg köszönt 
reánk: a hónap közepétől sok 
meleg eső.

Márciusban 21-ig általában 
hideg; a hónap vége felé las
sú felmelegedés.

Április első felében hideg 
és száraz az időjárás, majd 
enyhülés és a hónap végén 
meleg.

M ájus hónap eleje meleg, 
szép időt hoz, azután szeles, 
majd száraz napok jönnek. A 
hónap végén meleg eső.

Június  is kellemesen kezdő
dik. de reggelente köd száll 
le. Ezt eső váltja fel, a hónap 
vége azonban kellemes.

Július nagy forrósággal kez

dődik, 15—21 között eső, de az
után szép napok köszöntenek 
reánk.

Augusztus első öt napját for
róság jellemzi, attól kezdve 
eső, a hónap végén változó.

Szeptemberben néhány szép 
nap után zuhogó eső jön, az
után kellemes idő, de a hó
nap végén megint eső.

Októberben  24-ig eső, eső, 
de azt csöndes, őszies napok 
váltják fel.

N ovem ber közepéig általá
ban szép idő, de utána hideg.

December barátságtalan 15- 
ig, utána hideg, 21-től pedig 
hull a hó.

Amikor ezt az időjárásjós
latot közöljük, reméljük, hogy 
ami jó benne, az megmarad, 
ami kellemetlen lenne, abban 
téved. A pfalzi naptár szer
kesztősége a jóslásért felelős
séget nem vállal. Mi s e m ...

Közli: Horváth András

A KOTIMAA KÖZLI,
hogy D. dr. O ttlyk Ernő püs
pököt hivatalos látogatásra 
meghívták Finnországba. A  
látogatás időpontjában még 
nem állapodtak meg. A püs
pököt elkíséri útjára felesége 
is.

D. Káldy Zoltán  püspök az 50 
Zsoltár 14—15 verse alapjár 
prédikált. Igehirdetésében bi
zonyságot tett Isten hűségéről 
amivel eddig is megtartotta



Szívesen hallgassuk!
Lk 10, 38—42

Aiapigénknek is az a  lényege, am it Luther a harm adik pa
rancsolat m agyarázatában az ünnep megszentelésével kapcso
latban mond: az igét és az igehirdetést örömest halgassuk és 
tanuljuk. M ária is ezt tette. Olyan örömmel, olyan vágyako
zással és odaadással, hogy közben minden másról megfeledke
zett. A nnyira lekötötte őt mindaz, am it Jézus mondott, hogy 
nem tudta elvonni figyelmét attól sem a tányérok csörömpölése, 
sem az evőeszközök zörgése, sem a fazekak sustorgása, sem 
nővére zsörtölődése. Azt, am it Jézus később úgy fogalmaz meg 
M ártának, hogy M ária a  jobb részt választotta, M ária is k i
m ondatlanul, ta lán  megfogalmazatlanul érezte, tudta: Jézust 
hallgatni nagyon jó, m indennél jobb, m indennél fontosabb.

Ism erek ilyen M áriákat ma is. A  mai és az akkori asszonyok 
azt hiszem abban egyenlőek, hogy mindig volt és van m it ten
niük. Ez alól nem kivételek a M áriák sem. S biztos, hogy azt 
az időt, am it a templomban „fecsérelnek el”, vagy gyermekeik 
közt az ige tanulásában és tanításában, valahogyan be kell hoz
niuk. Be is hozzák, ha ára is van annak. Ők tudják, hogy meg
éri. V annak közöttük olyanok, akik a két vagy a több „mű
szak” m ellett is m egtalálják az időt és alkalm at, am ikor igét 
lehet hallgatni, s ta lán  a kevesebbet jobban becsülik, m int 
azok, akiknek többre van lehetőségük.

A z igét hallgatni m indennél jobb és fontosabb — ez első
sorban a Jézus közelében élő em bereknek szól. Ilyen volt a 
béthániai kis házban élő család. Ilyen a gyülekezet. Jézus kö
rül a gyülekezetben mindig sok a tennivaló. Legalább is ott, 
ahol valóban szeretik. De az ige hallgatása nélkül, a szüntelen 
tanulni akarás készsége nélkül a dolgok elsilányulnak, önm a
gukért valókká lesznek, irányt veszítenek, elsatnyülnak. S baj 
van akkor is, ha az ige hallgatásánál és tanulásánál más ügyek 
és szempontok fontosabbá válnak. Lehet, hogy ez okozza nem 
egy buzgó gyülekezeti tagnál, presbiternél vagy esetleg még 
lelkésznél is a  szolgálatában tám adt zavart, erőtlenséget, vagy 
melléfogásokat? A z  ige hallgatása és tanulása a legjobb és 
legfontosabb része a gyülekezeti életnek, az egyházi élethez ta r
tozó sokféle tevékenységnek. Ez teszi jóvá és fontossá, élet
szerűvé és hasznossá a többit.

A z igét újra és újra hallgatni kell. Hogyan szolgálhatom Őt, 
ha nem figyelek reá? Ha nincs nyitva a fülem  és a szívem 
m eghallani az igehirdetésből mára szóló szavát. Ha nincs kész
ségem arra, hogy m egtanuljam  az egyház közösségében mára 
kirótt leckéjét, miből ítélem  meg, hogy mi az egyház helyes és 
jó szolgálata a  mai világban Jézusért é§ az Ő nevében? M ert 
nyilván nem vele kapcsolatos ereklyék őrzésére, hanem  köve
teivé rendelt bennünket ma is szóban és cselekedetben. Oj és 
új napokat ad és benne új és új feladatokat. Azért jó Őt ú jra  
és ú jra  hallani és tőle tanulni, m ert így nem  leszünk m últtá és 
fölöslegessé.

Az is kérdés, hogy mi, igehirdetők tudunk-e úgy szólani, 
hogy ez jó és fontos legyen hallgatóink számára. Ez több m int 
mesterség kérdése. Engedelmességé, figyelésé. Ezért m agunk 
felé mondom először: az igét szívesen hallgatni és tanulni min
dennél jobb és fontosabb. Mezős* György

I M Á D K O Z Z U N K
Urunk! Szeretett Megváltónk! Jó dolog hallgatni a Te szava

dat. Belőle vigasztalás, erő és reménység árad életünkbe. Szük
séges is hallgatnunk Reád, hogy mindjobban megismerhessünk 
Téged, magunkat és világunkat. Igéd napfény, melynek világá
nál jól látjuk feladatainkat, észrevesszük áldásodat s a célt is 
látja megnyitott szemünk.

Tedd azért számunkra fontossá és mlndcnekfelett kedvessé 
*z ige és az igehirdetés hallgatását és tanulását. Mindig sietős 
és sok feladattal terhelt életünkben Te segíts helyet és időt 
találni a leglényegesebbre.

Biztosítsd Urunk, hogy igéd maradjon gyülekezeteink életé
nek szíve. Hadd halljuk meg belőle friss, élő, mára szóló ta
nításodat. igéd legyen eligazítónk az élet és világ sok kicsi és 
nagy ügyében. Igéd szentelje jóvá, hasznossá és áldotta minden 
szolgálatunkat, amelyben naponként forgolódunk szeretteink, 
munkatársaink, népünk és ma élő kortársaink között.

áldd meg szolgáidat, hogy igédet jól és kívánatosán hirdet
hessék a szavadra szomjazóknak és helyes választ adhassanak 
az élet és világ által felvetett kérdésekre. Ámen.

TÖBB MINT KÉTMILLIÓ ALÁÍRÁS
Több m int kétmillió ember rilisában meggyilkolt Nobel

ért» alá azt á  petíciót, amely- békedíjas polgárjogi harcos
ben azt javasolják az Egyesült nak, dr. M artin Luther King- 
Államok kongresszusának, nek a születésnapját tegyék 
hogy január 15-ét, az 1968 áp- nem zeti ünneppé.

Istentiszteleti rend
B u d a p e s te n , 1970. f e b ru á r  1-én

D eák  té r  de . 9 (ú rv .) T r a j t le r  G á 
b o r, de. 11 (ú rv .) d r . K é k é n  A n d rá s , 
du . 6 d r . H a fe n sc h e r  K á ro ly . F a s o r  
de . fé l 10 S z irm a i Z o ltán , de . 11 S z ir
m a i Z o ltán , d u . 6 S z irm a i Z o ltán . 
D ózsa  G y ö rg y  ú t  de . fé l 10 D. K o 
re n  E m il. Ü llő i ú t  24. de . fé l 11. K a 
rá c so n y  S á n d o r  u . de . 9. R ák ó cz i ú t  
57/b. de . 10 (sz lovák ) A ra d i A n d rá s , 
de . 12 (m a g y a r) . T h a ly  K á lm á n  u . 
28. de . 11 (ú rv .) d r . R éd e y  P á l, de. 
11 F ra n c is c i G u id o , d u . 6 F ra n c is c i 
G u ido . K ő b á n y a  de. 10. U tá sz  u .  de. 
9. V a jd a  P é te r  u . de. fé l 12. Z ugló  
de. 11 (ú rv .) B íz ik  L ászló . R á k o s 
fa lv a  de. 8 B o ro s  K á ro ly . G y a rm a t 
u . d e . fé l 10 B íz ik  L ászló . F ó ti ú t 
de. l l  S o ly m á r  P é te r .  V áci ú t  d e . 8 
B e n c z ú r L ászló . F ra n g e p á n  u . de. 
fé l 10 B e n c z ú r  L ászló . Ú jp e s t de . 10 
B lázy  L a jo s . P e s te rz s é b e t de . 10 
V irá g h  G y u la . S o ro k sá r  Ü jte lep  
de. fé l 9 V irá g h  G y u la . P e s tlő r in c  
de. 11 M atu z  L ászló . K is p es t de . 10. 
K isp es t W ek e rle te le p  d e  8. P e s t
ú jh e ly  de. 10 S c h re in e r  V ilm os. 
R á k o s p a lo ta  M A V -telep  de. 8.. R á
k o s p a lo ta  K is tem p lo m  d e . 10, d u . 3.

R á k o s s z e n tm ih á ly  d e . fé l 11 K a m e r  
Á g o sto n . S a sh a lo m  de. 9 K a rn e r  
Á g o sto n . M á ty á s fö ld  de. fé l 11. C in- 
k o ta  de . fé l 11, d u . fé l 3. K is ta rc s a  
de. 9. R ák o s c sa b a  d e . 9 B ék é s  J ó 
zsef. R ák o sh e g y  d e . 9. R ák o s lig e t 
d e . 10. R á k o s k e re s z tú r  de . fé l 11, 
ú u . 3.

B é c s ik a p u  t é r  d e . 9 (ú rv .) S z ita  
Is tv á n n é , de . 11 (ú rv .) V á ra d y  L a 
jo s , d u . 6 S z ita  Is tv á n n é . T o ro ck ó  
té r  de . fé l 9 (ú rv .) V á ra d y  L a jo s . 
Ó b u d a  de. 9 F ü lö p  D ezső , de. 10 
(ú rv .) F ü lö p  D ezső . X II., T a rc s a y  
V ilm os u . de . S C sen g ő d y  L ászló , 
de . 11 C sen g ő d y  L ászló , d u . fél 7 
R u ttk a y  E lem ér. P e s th id e g k u t de. 
fé l 11 R u ttk a y  E lem é r. K e len fö ld  
de. 8 B encze  Im re , de . fé l 10 B encze  
Im re , de . 11 (ú rv .) B en cze  Im re , du . 
6 d r .  R ezessy  Z o ltán . N ém etv ö lg y i 
ú t  de . 9 d r . R ezessy  Z o ltán . A lb e r t
fa lv a  de. 7 V iso n ta i R ó b e r t. N a g y 
té té n y  de. fé l 9. K e len v ö lg y  d e . 9 
V iso n ta i R ó b er t. B u d a fo k  de. 11 
V iso n ta i R ó b er t. C sillag h eg y  d e . fé l 
10. C sepel d e . fé l 11.

— Hatvanad vasárnapján az 
oltárterítő színe: zöld. A dél
előtti istentisztelet óMírJ j>*- 
je : 2 Kor (11, 19—33) 12, 1—9;
az Igehirdetés alapigéje: Lk 
10,38—42.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A  RÁDIÓBAN. 
Február 1-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi Rádió és az URH adó. 
Igét hirdet B A R A N Y A I T A 
M ÁS budapest-csepeli segéd
lelkész.

—  MESZLEN-ACSÁD. A
gyülekezet közgyűlése január 
11-én általános tisztújítást 
végzett. Ezen az alkalmon kö
szöntötte a gyülekezet és lel
késze Takács János gondno
kot, aki húsz esztendőn ke
resztül szolgált a gyülekezet
ben, s most 73 éves korában 
kérte e tisztsége alól való fel
mentését. A gyülekezet Bibliá

val ajándékozta meg hűséges 
tisztségviselőjét, akinek életé
re Isten gazdag áldását kérte.

— A BÄCS-K1SKUN EGY
HÁZMEGYE lelkészi munka- 
közössége január 14-én Kecs
keméten tartotta ülését. Gö
rög Tibor esperes írásmagya
rázattal, Tóth-Szöllős Mihály 
és Ponicsán Im re  előadással 
szolgált. Könyvismertetést 
tartott dr. M urányi György, 
az aktuális kérdésekről tájé
koztatást adott Görög Tibor 
esperes.

— MEZÖBERÉNY I. A
gyülekezet ádventi szeretet- 
vendégségén Táborszky Lász
ló kondorosi lelkész tartott 
előadást.

— ALSÖSAG. A gyülekezet 
új lelkészét, Fehér Károlyt ja
nuár 25-én a délelőtti isten
tiszteleten iktatta be szolgála
tába Szabó Lajos esperes.

CSALÁDI HÍREK
— HALÁLOZÁS. Csicsely

Pál, a kondorosi gyülekezet 
legidősebb tagja 97 éves korá
ban. elhúnyt. Temetésén a hoz
zátartozók között jelen volt 
92 éves felesége, Zuberecz Er
zsébet is, akivel több, mint 72

E V A N G ÉL IK U S EL ET

A M ag y a ro rsz á g i 
E v a n g é lik u s  O rszág o s  E g y h áz  

S a jtó o s z tá ly á n a k  la p ja

S z e rk e sz ti :  a  s ze rk e sz tő b izo ttsá g  
F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  k ia d ó :

D . K o re n  E m il
S z e rk e sz tő ség  és k ia d ó h iv a ta l :  
B u d a p e s t, V III.. P u s k in  u . 12.

T e le fo n : 142—074 
C s e k k s z á m la s z á m : £0.412—V ili. 
E lő fiz e té s i á r :  egy  é v re  90,— F t 

Á ru s í t ja  a  M ag y a r P o s ta  
In d e x  25 211

S9.4925
A th e n a e u m  N y o m d a . B u d a p e s t 

R o tác ió s  m a g a sn y o m á s
F e le lő s  v e z e tő :

S o p ro n i B éla  ig a z g a tó

évig éltek boldog házasság
ban. „Segítségül hív engem, 
ezért meghallgatom, hosszú 
élettel elégítem meg, és meg- 
láttatóm vele üdvösségemet.”

— özv. Krizsó Sándorné, a 
kiskunhalasi gyülekezet egyik 
alapító tagja január 11-én, 61 
éves korában elhúnyt. Temeté
se január 14-én volt, nagy 
részvét mellett a kiskunhalasi 
régi református temetőben. Az 
elhúnyt lapunk hűséges olva
sója volt.

„Mert ő a mi Istenünk, mi 
pedig legelőjének népei és ke
zének juhai vagyunk; vajha 
ma hallanátok az ő szavát.” 
(Zsolt 95,7).

VASÄRNAP. — „Amelyik 
pedig jó földbe esik, azokat je
lenti, akik a hallott igét tiszta 
és jó szívvel megtartják és 
termést hoznak.” (Lk 8,4-15) 
Ki ne ismerné a magvetőről 
szóló példázatot? De ki ismer 
ilyen pazarló magvetőt, aki az 
útfélre, a sziklás földbe és a 
tövisek közé is szórja a ma
got? Isten ez a bőkezű gazda, 
aki tekintet nélkül a „talaj” 
minőségére, a mi emberi ér
telmünkre, vagy értelmetlen
ségünkre, hitünkre, vagy ké
telkedésünkre, egyaránt szórja 
felénk szó-magvait. Nem saj
nálja a fáradságot, csak legye
nek, akik magukba fogadják 
jó szívvel azt és teljes erővel 
a jó termésre ügyelnek.

HÉTFŐ. — „A ti szemetek 
boldog, mert lát és fületek, 
mert hall.” (Mt 13, 10—17) A
mai ige kapcsán először kö
szönjük meg Istennek ép sze
münket, látásunkat és érzé
keny fülünket: hallásunkat. 
Ha pedig már csak sok diopt- 
riás szemüveggel látunk és 
újabban nagyothallásunkat is 
titkolni kell mások előtt, ak
kor annak gondoljunk utána, 
hogy Isten mondanivalóját 
halljuk-e még a sokfajta zaj 
között; ott van-e olvasmánya
ink között az írott Ige? Nem 
újabb megterhelésünkre van
nak ezek, hanem hogy ki ne 
hagyjunk egy alkalmat, ami
kor Istenre hallgatva boldo
gok lehetünk.

KEDD. — „Higyjétek, hogy 
mindazt, amiért imádkoztok 
és amit kértek, megkapjátok 
és meglesz nektek.” (Mk 11, 
15—33). Ezeket a sorokat az 
egyetemes imahét alatt írom: 
Istenem, de sok kérés hang
zott el a világ minden tájáról! 
Bizonyára lehettek közöttük 
istenkísértő kérések, rosszak 
is és haszontalanok, de még 
ezeket leszámítva is tapasztal
juk: a fenti ígéret nehéz pró
ba elé állít minden imádkozó 
embert. Be kell látnunk, ezt a 
titkot nem tudjuk megfejteni. 
De azt is be kell látnunk, hogy 
gyakran hiányzik a merész és 
teljes bizalommal elmondott 
imádság is: hatalmasabb Is
ten, mint gondoljuk!

SZERDA. — „Márta, Márta, 
sok mindenért aggodalmasko
dói és töröd magadat, pedig 
egy a szükséges.. (Lk 10, 
38—42). Megszámlálhatatlanul

HELSINKIBEN
az „öregtemplom” gyülekeze
téből — amely az egyik leg
kedveltebb régi, és központi 
fekvésű gyülekezet a finn fő
városban — most töltötték be 
a halálozás folytán üresen volt 
vezetőlelkészi állást. Dr. Mau
ri Larkio-t választották meg 
314 szavazattal. Az összes le
adott szavazatok száma 582

volt. A gyülekezetnek 10 945 
szavazásra jogosult tagja van. 
Szavazati jogával tehát a gyü
lekezetnek mintegy 5%-a élt.

— EG Y E D Ü L Á LLÓ  k ö z é p k o rú  n ő t 
k e re s e k  b e n tla k á s s a l ,  c s a lá d ta g 
k é n t,  k é tsz e m é ly e s  h á z ta r tá s b a , 
id ő s , g y e n g é lk e d ő  é d e s a n y á m  m e l
lé. P o to c s á k  S a ro lta .  M isko lc , m „  
M arx  K á ro ly  ú t  104. P e re c e s i ő rh á z .

sok tervet, feladatot, gondot 
hordoz magában minden em
ber, de különösen asszonytest- 
vereink, akik vállán ott van 
még a család háztartásának 
sok apró és mégis fontos ter
he. Ez az egyik leghálátlanabb 
munka. De akkor mennyire 
lehetett „hálás munka” Jézus 
igehirdetése, ha még a háztar
tás is fontosabbnak számított 
Mártának? Bizony jobban ten
nénk, ha az eszeveszett sieté
sünk és sürgés-forgásunk kö
zepette megállnánk és időt 
szakítanánk arra is, ami egye
dül szükséges: ezután jobban  
megy a folytatás!

CSÜTÖRTÖK. — „ . . . A
mag pedig kihajt és felnő, az 
ember maga sem tudja ho
gyan.” (Mk 4, 26—29). A ma
gától növekedő vetés példáza
ta azok közé a ritka helyek 
közé tartozik, melyek csak 
Márk evangéliumában talál
hatók. Vannak olyan dolgai és 
eseményei a mindennapi gya
korlati életünknek, amelyek 
előtt „megáll az ész”, ahogy 
szoktuk mondani. Miként le
het az. hogy sok minden a mi 
lustaságunk vagy nemtörő
dömségünk ellenére „magától” 
intéződik el; miként lehet, 
hogy sok minden a mi kimon
dottan ellenkező irányú tevé
kenységünk ellenére, „magá
tól” mégis jól végződik? Csak 
úgy, hogy mégsem egészen 
magától történik, hanem Is
ten kezének műve.

PÉNTEK. — „Hitetek ne 
emberi bölcsességen, hanem 
Istennek erején nyugodjék.” 
(1 Kor 2, 1—5). Számtalanszor 
próbáljuk önmagunknak és 
másoknak szintúgy a legkü
lönfélébb „észokokkal” bebi
zonyítani: amit hiszünk és 
Akiben bízunk, az valóság. 
Pedig ilyenkor érvek és ellen
érvek véget nem érő erdejébe 
veszünk. Mi sem azért hi
szünk, mert valamely okos 
ember vaslogikával bebizonyí
totta a hitetlenség tarthatat
lan voltát, hanem mert sze
mélyesen megtapasztaltuk Is
ten erejét és jóságát. A jövő
ben is azok. lesznek hívők, aki
ket nem a megszokás, rábe
szélés vagy nevelés, hanem 
akiket a tapasztalat tesz azzá.

SZOMBAT. — „Isten beszé
de elhat a szívnek és léleknek, 
az ízeknek és velőknek meg
oszlásáig.” (Zsid 4, 12—13). A 
levél írója aligha anatómiai 
ismereteinek csillogtatására ír
ta le ezeket a sorokat, inkább 
bizonyságot tesz arról az erő
ről, amely úrrá lett rajta, 
amely lenyűgözte őt. Az hatá
rozza meg szívének érzéseit, 
lelkének rezdüléseit, ízeinek 
reflexeit. Ez a bizonyságtétel 
a mi részünkről is igenlésre 
vár: Uram, tudom, hogy sok 
minden élmény, számos véle
mény, millió beidegződés ha
tást gyakorol rám, mégis azt 
kérem, hogy ezeken keresztül 
is és közvetlenül igéd által is 
Te hódítsd meg minden por- 
cikámat, igazgasd minden, 
mozdulatomat!

Bízik László

Nem árultunk zsákbamacskát, őszintén be
széltünk a bibliaórán a nemi problémáról. Az 
egyik fiatalember megkérdezte:

— És ha a férfi még legény a talpán, de 
nem túl sokkal fiatalabb felesége már elvesz
tette rugalmasságát és elhagyja magát, akkor 
mi van?

Nos: m i jellem zi az ilyen  — egyáltalán nem  
ritka — helyzetet?

A  L Á T SZ A T  CSAL,
1„ m ert úgy tűnik, hogy a „javakorabeli” 

férfinál nincs probléma csak a feleségénél. 
Figyeljük meg, mit ír dr. Jacobi Jolán pszichi
áter az élet delének „változási éveiről” (tar
talmi, többnyire szó szerinti idézet).

„Kihatásai a férfiaknál gyakran még erő
sebbek. .mint a nőknél s többnyire csak pszi
chológiai téren játszódnak le. Ha az érintettek 
nem is akarják elismerni, ezekben az évek
ben sajátosan lelki — gyakran testi-lelki köl- 
csönhatású — zavarokon esnek át, melyek fo
kozott bizonytalanságban, mindenféle szoron
gásos állapotokban, levertségben, stb. nyilvá
nulnak meg. Még nehezebben tudják elfogad
n i az öregedést, m int a nők. Félnek, hogy el
veszítik férfiasságukat, melyet vitalitásukkal 
azonosítanak. Ez sokszor a legbámulatosabb 
félreugrásokra készteti őket, amivel a fiatal
ságba kapaszkodnának. Ügy tesznek, mintha 
ösztön, potencia és erő azonos lenne az embe
ri értékkel és munkaképességgel. Kivétel rit
kábban akad, mint gondolják. Modern, civili
zált férfiak lelkében jobbára tudattalanul 
még mindig él azoknak a primitíveknek a 
nyugtalanító képzete, akik törzsfőnökűket 
megölik, mihelyst az nem képes már utódo
kat nemzeni, amivel értékét teljesen elvesz-

telle. Aki nem akar neurózis áldozatává len
ni, annak elkerülhetetlen a lelki átállás” (el
mélyülésre szellemiekben-lelkiekben). Kö
zépkorú férfiak ilyen legénykedésével kap
csolatban C. G. Jung  professzor direkt „gyere
kes dac”-ról beszél.

2., m ert „felelősnek” egyoldalúan az asz- 
szonyt tünteti fel. „Szegény férfi, tehet ő ró
la, hogy a felesége meghervadt?”

Igen sokszor nagyon is! Ha például m indket
ten  munkából jönnek meg, d e  a  házimunká
ban s a  gyerekekkel való foglalkozásban a 
férfi alig vállal valamit. 15—20 év alatt per
sze, hogy lestrapálódik a felesége, sőt: lelki
leg is fáradt lesz! Személyzetnek, házikulinak 
érzi magát, akit a férje erre ítélt, hogy aztán 
akarva-akaratlan lenézze emiatt s ennek kö
vetkezményei miatt.

Lelki tényezők  különben is súlyosan esnek 
latba e tekintetben. Rendkívül fontos, hogy a 
férfi annak idején milyen felfogással keresett 
párt az életének, (nem csupán kényelmi in
tézményt látott-e a házasságban például, 
hogy megtalálták-e az összhangot, van-e tisz
teletre méltó közös életcéljuk, amely energia
bázist jelent életük családon kívüli hatásában 
is, szóval hogy egészséges, friss akcióegyüt
test képeznek-e ők ketten. Ugyanis a testi- 
lelki-szellemi „összjáték” elválaszthatatlan 
egymástól, kihatnak egymásra. Könnyen meg
lehet, hogy a férj önző életstílusa és nemtö
rődömsége lassan felőrli felesége önbizalmát 
és reménységét, ami esetleg az asszonyt sok
kal jobban hervasztja, mint maga a többlet-

munka. Arról nem is beszélve, hogy aki hosz- 
szú pórázra ereszti a gondolatait a másik 
nembelieket illetően (Mt 5,28), annak a há
zasságát ez óhatatlanul befolyásolja. Olyan ez, 
mint rejtett repedés a tengelyben — csak zök
kenő jöjjön, már ott a törés. Nagy KRESZ- 
szabály: az élet delén különösen óvatosan 
hajts!

CSAL VÉGÜL A  L Á T SZ A T  AZÉ R T IS,
3., m ert véletlennek és végzetszerűnek ál

lítja be a „kiugrást”, mintha az fejre pottya- 
nó tégla lenne. Ismernünk kell ehhez a mély- 
lélektani kutatásoknak azt a kétségtelen ered
ményét, hogy aki nem akar tudomást venni 
saját bűnös hajlamairól, indulatairól, az leta
gadott ösztöneit másokra „vetíti rá”, de anél
kül, hogy tudna róla! Aki például pénzsóvár, 
igen könnyen feltételez másoknál anyagi hát
só szándékot, éspedig annál inkább, minél ke
vésbé hajlandó legalább önmagának beismer
ni saját pénzszerelmét, öntudatlan félelm e
inket, rendezetlenségeinket, indulatainkat, tit
kos feldúltságunkat, tanácstalanságunkat aka
ratlanul rákenjük környezetünkre — szakér
tői becslés szerint emberekről alkotott véle
ményeinknek 70—80%-a ilyen „kivetítés” — 
s ennek legkönnyebben a házastárs lehet az 
áldozata. Tehát amikor egy férfi „kezdi úgy 
érezni”, hogy az ő színvonalának nem felel 
meg már a felesége, akkor ennek főoka igen 
könnyen a saját belső káosza.

Ilyenkor nagyon könnyen berobban még az 
& kiegészítő zavar is, amely a fenti kórképhez

jellegzetes tünetként társul: csodálatosképpen 
egykettőre akad valaki, akire viszont a nem 
tudatos válságban lévő férfi női eszményképe 
pontosan ráillik, jobbára egy sokkal fia alabb 
nő. Ez az igazi! — érzi emberünk „csalhatat
lanul” —  a végzet asszonya! Holot' saját maga 
nem igyekezett komolyan igazivá lenni fele
sége számára, önnön belső világát nem építet
te ki társ-egzisztenciává, és ezt a hiányossá
got éppúgy hiába próbálja „új beszerzéssel” 
pótolni, mint ahogy a lusta hegedűtanulón 
nem segít, ha mesterhegedűt kap. Az ilyen 
válság tehát egyáltalán nem véletlen, hanem 
belső felfordulás törvényszerű következmé
nye.

NEM EGYOLDALÚSÁG ez, hiszen kár len
ne elhallgatnunk, hogy a feleség magatartása 
kedvezőtlenül készítheti elő az amúgy is be
következő válságot, sőt tragédiává fokozhatja. 
Kicsinyesség, piszkálódás, talán helytelen ne
velésből származó női hidegség, elmaradott
ság, stb. igen komoly robbanóanyagot gyűjt
het össze vak ostobasággal. Általában azon
ban sokkal inkább a férfit fenyegeti az egy
oldalú látásmód, annyira ki van téve ösztön
élete forgószeleinek.

M ilyen komoly, nagyszerű, fe lté tlen  érvé
nyű parancs a szeretető és ezen belül a há
zastársi hűségé! Mennyire az ember javát 
akarja vele az Isten! S mennyi romlás és ke
serűség származik félredobásából! És: mekko
ra józanító erő az igei önismeret, melynek ré
vén kiábrándulhatunk önmagunkból, hogy Jé
zus Krisztus szeretetével képesek legyünk 
szolgálni, vagyis beépülni az isteni rendbe, 
mely egyaránt van értünk és másokért!

Bodrog m ű d é t

És ha a fé r f i . . .
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Huszonöt éve történt..« í

B udapest fe lsza b a d u lt
Vidéki olvasóink bizonyára 

megengedik, hogy a felszaba
dulás helyi élm ényeit nem  ott 
kezdjük, ahol időileg először 
történt meg: Békésben, s nem  
ott soroljuk tovább, hogy egyes 
gyülekezetekben szerte az or
szágban hogyan élték át azt, 
amikor az „új kor nyitánya” 
idején „a had düledékén még 
egy utolsó akna kivirágzott”, 
hanem a már m egkezdett em 
lékező cikkeink sorában most

am elynek m ennyezete lassan 
ereszkedik alá, hogy végül le
préselje az áldozatot. Éjsza
kánként akkor arra az érzés
re riadtam, hogy hozzám már 
csak harminc centire van. El
fogyott a levegőm, haraptam a 
pokróc sarkát és sikoltani sze
rettem  volna. Ez az érzés ké
sőbb gyakran visszatért.

*
Egy öreg lakó napok m úlva  

nem  jö tt le többé. Fent a laká-

Tkiemelten arról szólunk, hogy
Budapest felszabadult.

A zt hiszem Budapest m indig  
is volt annyira az ország köze
pe, hogy am i itt  történt, az 
egyben az országban történt. 
A m i huszonöt évvel ezelőtt 
Budapesttel történt, az kétség
telenül töm ény sűrítése volt 
annak, ami az egész országgal 
történt.

Fiatal olvasóink bizonyára 
megengedik, hogy Budapest 
felszabadulására nem  úgy em 
lékezünk, hogy elvi megállapí
tásokat teszünk, vagy hiiünk  
tanításának tartalmával érté
ke ljük  az eseményeket, — ha
nem  úgy em lékezünk, hogy: 
emlékezünk. Eseményekre és 
képekre, arcokra és monda
tokra. Mert bennünk, akik  át
éltük, ez a szó: „ostrom”, ma  
is félelm etes kaleidoszkópként 
rázza az em lékezés cserépda
rabkáit, s képek állanak össze, 
torkot fo jtok és sikoltok, re
megőse és feloldók.

*
Karácsony jitá n  kezdődött.

Még állt a karácsonyfánk  — 
házaséletem első karácsony
fája  — am ikor váratlan, iszo
nyú robbanásoktól ijedten fu 
to ttunk a negyedik emeletről 
a pincébe. Mire órák m úlva  
felm erészkedtünk, karácsony
fánk  tépetten, dőlten állt, m in t 
vihartépte borzas fej. Légnyo
más szaggatta meg díszeit, 
agait. A  nagy bérház óvóhe
lyén több százan lázasan „fog
laltuk el” rögtönzött fészkün
ket. Batyuk, kofferek, pokró
cok, s lassan egyre több hok- 
kedli, vagy fonott kerti szék 
jelezte a honfoglalást, amiről 
nem  tud tuk még, hogy több he
tes patkányélet nyitánya.

Tágabb családommal gyors 
elhatározással a nekünk k ije
lölt zúgban deszkákból em ele
tes priccset ácsoltam. Éjsza
kánként m i fiatalok m ásztunk  
fe l a felső lapra, am elyen fe l
ü ln i már nem  lehetett. Fekve 
a fejem  fe le tt harminc centire 
már a beton m ennyezet volt.

Kínos álmaimban ma is 
visszatér ennek a m ennyezet
nek nyomasztó érzése. M int 
egy középkori kivégző cella,

sdban csendesen elaludt örök
re. A kko r már utcán heverő 
hullák közt jártunk a golyó
fü ttyö k  pauzáiban, s szinte 
csodálkoztunk, hogy így is meg  
lehet halni. Katolikus volt az 
elhunyt, de hite szerinti pap a 
közelben nem  volt sehol. 
„Mindegy m ost a talár — 
m ondták nekem  a lakók  — 
maga is pap, temesse el.” A  
szomszéd üres telken  épület
törm elék között ástunk sírt, s 
am ikor már készültem  a szer
tartáshoz, m ellém  lépett egy 
vasúti főtisztviselő: „Ne hara
gudj, ez nem  eshet meg egy 
katolikussal, én a ferencesek 
harmadrendi tagja vagyok, 
m ajd én elvégzem ” —  s a zse
béből k ive tt könyvecskéből, 
am elyen ott volt a „nihil obs
ta t”, latin mondatokat mor
m olt gregorián hanglejtéssel.

Fölöttem pedig m intha süly- 
lyedni kezdett volna a m eny- 
n y e ze t . . .  Egy régi világé.

*
A z óvóhelyen összerázód

tunk. M inden talpalatnyi he
lyet kihasználtunk. K özöttünk  
nem volt út, csak lépéseknek  
volt szűk hely, s pontosan tud
tuk, hogy egymáson átemelve  
hová kell tenni lábunkat, ha 
csöndes hajnali órákon k im e
részkedtünk. Zsebből e ttük  a 
száraz kenyeret, kortyokkal 
m értük a teát, vagy az üres 
levest, am it kétnaponként főz
tünk. De Molnár méltóságo- 
séknak m inden reggel ezüst 
tálcán hozta le a cseléd a reg
gelit: lágy tojást és pirítást, 
márkás porcelánban. E m lék
szem  a lépteire. Jobban vigyá
zo tt a tálcára, m in t arra, hogy 
hová teszi a lábát.

Fölöttem a m ennyezet újra  
süllyedni k e z d e t t . . .

*
H etek m úlva sem  lett több 

élelm ünk, de akkor már kint 
az Ördögárok patakja m ellett 
egy grófi család elhagyott v il
lájában voltunk kétszáz gyer
m ekkel, akiket szüleik üldözői 
elől bújta ttunk a városban 
többfelé, de most már, hogy a 
ném etek és nyilasok felszorul- 
iak a Várba, összegyűjtöttünk

egy helyre. Napi egy tányér 
szójaleves volt, am it adni tud
tu n k  nekik. A  grófi család 
„felm enekült” a Várba. Csak a 
nagymamát hagyták házat 
őrizni. „Kétszáz gyerm ek éhe
zik  — m ondtuk neki — kegyel
mes asszonyéknak biztosan 
van elrejtett élelmük. Tessék 
megmutatni, hiszen csak na
pokról van szó”. Nincs nekik, 
mondotta, s elfogadta a tányér 
levest, am ivel őt is kínáltuk. 
Napok m úlva két patruly hoz
ta le a fiatal grófot. V elük volt 
egy alacsony szovjet katona 
tolmácsnak. M inket beparan
csoltak a szobákba, le kellett a 
függönyöket is ereszteni. Fé
lénken lestük a keskeny ny í
lásokon, hogyan kísérik töltött 
fegyverrel a kertben hátra, 
ahol egy helyre rám utatott a 
kert aljában. Több láda élel
m et ástak ki ott akkor, s v it
tek  el.

A  m ennyezet m intha újra  
süllyedni kezdett v á ln a .. .

*
De volt, am ikor enyhült a 

nyomás. M intha tisztu lt volna 
fö lö ttünk a k inyílt é g . . .

A z  alacsony szovjet katona, 
a tolmács, másnap újra meg
jelent. A  hóna alatt alig bírta 
tartani a szögletes orosz ke
nyereket, s pórázon vezetett 
egy borjút. Letette  a kenyere
ket, s kézbe adta a pórázt: 
„Vágják le n ek ik” — s fejével 
az ajtóhoz tóduló gyerekek fe 
lé intett. A ztán  több napon át 
m egjelent a kenyerekkel.

*
Ezt az alacsony katonái nem  

először láttam  akkor. Molnár 
méltóságoséktól a kétszáz gye
rek  tányér leveséig hosszú 
volt az út. Volt olyan szakasza 
is, am ikor az óvóhelyről m in
den fiatal s javakorabeli fé r 
f i t  kiparantsoltak. Órák hosz- 
szat m eneteltünk, éjszakára 
üres Táborhegy-oldali házak
ba zsúfoltak, s reggel gyüleke
zőkor láttuk, hogy már sokszá- 
zan vagyunk. „Kicsi robotnyi” 
visznek el, mondta egy tagba
szakadt, vállas tiszt, s a tolm á
csa az alacsony katona volt. 
Előbb azonban álljanak ki a 
papok — mondta. Suttogva  
húztak vissza a lakótársak: 
„ne m enj!” Csak kiálltam. A z 
tán a professzorokat szólítot
ták. L ehettünk vagy ötvenen. 
A  többit útnak indították. A  
tiszt pedig hozzánk fordult: 
„Maguk nem  szoktak a testi 
munkához. Maguk fáradjanak  
haza.”

Így tolmácsolta a kis ala
csony: „Maguk fáradjanak ha
za!" Felrémlett ném elyikünk
ben, hogy mégis a többiekkel 
kellene m ennünk, de csak 
m egindultunk haza. Előbb las
sú, bizonytalan léptekkel, m int 
akik nem  tudják, jól értet
ték-e. A ztán egyre gyorsab
ban, m ajd futva. A  lépteink
ben ütemesen, különös ha
rangszóként bongott a három  
szó: maguk fáradjanak haza . . .  
De a szavakat m ár nem  a 
süllyedő m ennyezet verte visz- 
sza! Csilingelve gurultak szét 
a tiszta télben.

Otthon fe lvettem  a Luther- 
kabátot, s így jártunk az el
szórt otthonokból összegyűjte
ni a m egbújt gyerm ekeket, 
akik még nem  tudták, hogy 
árvák, vagy sem. Luther-ka- 
bátban, seprű a vállon, rajta 
néhány ványadt batyu, körü
lö ttünk hat-nyolc vézna gyer
m ek. így  indult meg akkor 
bennünk az egyház, liturgi
kus öltözékben a rommá lőtt 
Buda járhatatlan útjain.

És nem tudtuk, hogy kicsit 
szim bólum ok voltunk. Csait 
nagyot szív tunk a tiszta téli 
levegőből. Nagy hó volt akkor.

Huszonöt éve tö r té n t. . .
®. K oréi*  Emil

Jordániában (1)
A Báke-világtanács delegá

ciójának útja Szíriából Jordá
niába vezetett. Október 28—30 
közötti időt töltöttük it t  A rö
vid három nap alatt olyan él
ményekben és gazdag prog
ramban volt részünk, hogy azt 
egyetlen cikk keretében nem 
tudom megírni. Ezért cikkem 
két részes lesz.

Damaszkuszból gépkocsin 
indultunk e l Jordánia főváro
sa A m m an  felé. Indulásunk 
előtti este jó barátaink — akik
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veszedelmesek voltak, hogy 
senki sem mert járni azon az 
úton”. Ahogy néztem a szik
lás, üreges vidéket, szinte ma
gam előtt láttam a barlangok
ból előjövő két embert, amint 
találkoznak Jézussal.

Megérkezésünket követő na
pon, azon a vidéken jártunk, 
amelyről János evangélista 
(1, 28-ban) így emlékszik meg: 
„Ezek Bethániában  történtek, 
a Jordánon túl, ahol János ke
resztelt”. A  Jordán  partján

J o r d á n i a ! '  m e n e k ü l t t á b o r

rádiót hallgattak —, figyel
meztettek, hogy „veszélyes út”- 
ra indulunk, mert „Amman 
külvárosát éppen tegnap bom
bázta az izraeli légierő és az 
országút is hadműveleti terü
let”. Vállalva a kockázatot 
mégis elindultunk, mert nem 
akartuk megzavarni az előre 
elkészített programot. Ahogy 
Szírián áthaladva közeledtünk 
a jordániai határ felé, egyre 
jobban megelevenedtek előt
tem azok a bibliai képek, me
lyeket addig csak a  Szentfö l
det ismertető könyvekben lát
tam: kopár sziklás vidék, la
pos tetejű kis házak, a köves 
talajon fűszálakat kereső juh- 
nyájak. Jordánia határánál 
sokan vártak berniünket. Az 
ünnepélyes fogadtatás után 
elindultunk Amman felé. Most 
már valóban a Szentföldön  
jártunk! Azon a földön, amely 
az Újszövetségben legtöbb
ször így szerepel: „a Jordánon 
tú l”, vagy a „Tízváros” (De- 
kapolis) vidéke. Mint evangé
likus ember nem vagyok nagy 
ereklye, vagy „szentföld” tisz
telő, mégis különleges érzés 
fogott el, amikor arra gondol
tam, hogy itt most olyan terü
leten fut a gépkocsi, ahol Jé
zus is járt, prédikált és gyó
gyított A kezemben levő bib
lia-térkép alapján „bemér
tem”, hogy most azon a föl
dön járunk, amelyet az Újszö
vetség a „Gadarénusok tarto
m ányának” nevez (Mt 8, 28), 
és ahol Jézus meggyógyított 
két megszállottat, akik a „sír
boltokból jöttek elő és olyan

álltunk — vezetőink szerint — 
közéi ahhoz a helyhez, ahol 
Keresztelő János a Jeruzsá
lemből hozzá küldött papok és 
leviták kérdésére ezt mondot
ta: „Én nem vagyok a Krisz
tus . . .  Én kiáltó szó vagyok a 
pusztában: Egyengessétek az 
Űr útját” (Jn 1, 20.23). Kísé
rőink sűrű bocsánatkérés köz
ben mondották: „sajnos nem  
kísérhetjük el Önöket egészen 
odáig, ahol a hely meg van 
jelölve, de azt a területet 
gyakran tartják tű z alatt az 
izraeliek”.

Furcsa érzés vett rajtam 
erőt akkor is, amikor egy 
hegyoldalba ásott harciárok
ban  — miközben felettünk Iz
rael vadászgépei zúgtak — az 
egyik kísérőnk így szólt: „Néz
ze, ott a hegy alatt, az a Gali- 
leai (Tibériás) tengerT’ Egy 
másik helyen pedig: „Az a 
város ott: Jerikó”. Mindkét 
hely ma Izraelhez tartozik, te
hát számunkra a „határon túl
ra” estek.

Volt olyan térkép is a ke
zemben, amelynek felirata ez 
volt: „Palesztina az ótesta- 
m entum i időben”. Ezt nézeget
ve jöttem rá, hogy most me
gyünk át a Jabbók  folyón és
pedig Penuél közelében, ahol 
Jákob küzdött az Istennel és 
azt mondotta: „Nem bocsátlak 
el Téged, míg meg nem  áldasz 
engem ” (1 Móz 32, 21—32). Ki
derült az is, hogy amikor a 
pusztai vándorlás után Izrael 
népe megérkezett a mai Pa
lesztinába, azt a földet, ame
lyen éppen jártunk, Manasse 
és Gád nemzetségei kapták.

ülést tartott a Déli Egyházke
rület Puskin utcai székházá
nak tanácstermében. Az ülé
sen D. K áldy Zoltán  püspök 
elnökölt. Beszámolók hangzot
tak el, amelyeket élénk meg
beszélés során értékeltek ki. 
Dr. Prőhle Károly háromhóna
pos amerikai útjáról, dr. Ha- 
fenscher Károly kéthónapos

svédországi tanulmányú t j áról 
terjesztette be összefoglaló je
lentését. Várady Lajos előter
jesztése nyomán pedig a kül
földön élő magyar evangéli- 
kusság helyzetét és problémáit 
tárgyalták meg. Végül egyhá
zunk külügyi programjának 
időszerű kérdései voltak a na
pirenden.

Látogatást tettünk E sz-Szalt
városában is, amelyet régen 
Rámót-G ilcádnak  hívtak. Itt 
vesztett annak idején csatát az 
az Akháb  király, aki Nábót 
szőllejét gonoszul elvette (1 
Kir 22).

Jordánia története
A bibliai időket követően, az 

izraeli és judeai királyság bu
kása után asszírok, perzsák., 
arabok, egyiptomiak birtokol
ták ezt a területet. Kr. u. 11. 
század végétől a 12. század vé
géig a keresztes hadjáratok 
eredményeként létesített jeru- 
zsálemi királyság  része v o lt  A 
16. század elejétől 1917-ig a tö
rök birodalomhoz tartozott. 
1921-ben Transzjordánia  né
ven emirátus alakult, mely fe
lett Nagy-Britannia gyakorolt 
védnökséget és egyben kato
nai tám aszpontnak  építette k i  
1946-ban megszűnt a brit véd
nökség. De Abdullah  király 
(1946—51) alatt létrejött önál
ló transzjordániai kormánnyal. 
Nagy-Britannia újabb szerző
dést kötött melynek értelmé
ben brit csapatok jöttek az 
országba. 1948—49-ben hábo
rút folytatott Izraellel szem
ben és bizonyos területeket 
megszerzett (Hebron, Jeruzsá
lem -óvárost 1950-ben fe lve t
te  a Jordánia nevet. 1952-ben 
Husszein  lett a király. Az 1956- 
os választások után a többsé
get szerzett nemzeti front erői
re támaszkodva Sz. Nabulszi 
kormánya felmondta az 1948- 
as angol—jordániai egyez
ményt, melynek nyomán a 
brit csapatoknak el kelleti 
volna hagyni az országot. 
Husszein király  azonban ösz- 
szefogott a visszahúzó erőkkel. 
A nép szembeszállt a király 
akaratával és kiverték az an
gol csapatokat. 1967. júniusá
ban az izraeli agresszió nyo
mán jelentős területet vesz
tett.

Jordánia területe 800—1000 m 
magas mészkőből álló fennsík, 
melyet a mély Jordán árok tör 
meg. 96 500 négyzetkilom éter 
területéből 70 000 négyzetkilo
m éter sivatag! Lényegében 20 
százaléka (!) művelhető, az is 
jórészt csatornázás segítségé
vel. Tulajdonképpen csak a  
Jordán völgye termékeny, de az 
1967-es háború óta ezt a terüle
tet is csak részben tudják hasz
nálni, mert ott szinte naponta 
harci cselekm ények vannak. Mi 
jártunk a Jordán völgyében is 
és láttunk földeken dolgozó 
embereket, de csak „saját fe
lelősségükre” tehették azt. La
kóinak száma több mint 2 m il
lió, melyből 85% foglalkozik 
mezőgazdasággal (!) a művel
hető rendkívül kiesi területen. 
Jelentősebb ásványkincse & 
foszfát.

Fővárosa a 300 ezer lakosú 
Am m an. Ősi neve Rabbat A m 
mon, amely az ammonita biro
dalom székhelye volt. Kr. e. a
3. században II. Ptolemaios 
Philadelphos elfoglalta. Tiszte
letére Philadelphiának nevez
ték el. A m m an  rendkívül érde
kes város. Legalább 10 domb
ra épült. A dombok teraszos 
lejtőin helyezkednek el a la
pos tetejű házak. A belváros 
modern házai mellett a külvá
ros nyomorúságos viskói nagy 
ellentétet jelentenek. Forgal
mas utcáin a legmodernebb 
luxuskocsik mellett, terve- és 
csacsi- fogatok serege látható.

Becslés szerint Jordániában 
mintegy 45 000 keresztyén él. 
Nagyobb részük ortodox. Van
nak római katolikusok, evan
gélikusok, baptisták és quüke- 
rek is Az ortodoxoknak és a ró
mai katolikusoknak püspökük 
is van. Mindkettővel személye
sen találkoztam. A lakosság túl
nyomó többsége mohamedán  
vattásé  arab.
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A  Deák téri templom 1945-ben — Zádor István rajza

Ottlvk püspök Genf ben
D. Dt. O ttlyk  Ernő püspök 

látogatást tett Genfben az 
Európai Egyházak Konferen
ciája titkáránál: Williams-nél, 
akivel egy Magyarországon

tartandó tanulmányi konfe
rencia rendezésének kérdésé
ről tárgyalt. A püspök január 
27—31-ig tartózkodott Géni
ben.

Az Országos Egyház Külügyi Bizottsága



Legyen meg a te akaratod...
Talán a legnehezebb mon

dat életünkben. Koporsó mel
lett, megrázó események kö
zött nemcsak elmondani, de 
valóban így is érezni!

Csupán a  történeti hűség 
kedvéért em lítem  meg, hogy 
ez a  m ondat Lukács Mi- 
atyánkjából hiányzik; — leg
alábbis a  legrégebbi m ásolá
sokból (IV. századi Vatikáni 
kódex). Csak 200 évvel később 
került bele, valószínű Mátétól.

Milyen levegőjű szobába 
akar bennünket ezzel a  m on
datta l Jézus bevinni, hogy ott 
találkozva Isten lelkületűvel, 
mi is ebben a  lelkűiéiben él
jünk?

„Legyen meg akaratod a  
mennyben, úgy a  földön is”. 
T ehát két rekeszre oszlik ez 
a  „szoba”? Az egyik „oda- 
fönnt”, Isten angyalaival? És 
„idelent” a  föld? Nincs „fent” 
és nincs „lent” ! „Menny és 
föld” a  régi keletiek nyelvén: 
a  v i l á g !  „Legyen meg aka
ratod a  világban” — ezzel lé
pünk be ebbe a  csendes szo
bába.

Hogy Jézus az t akarja, hogy 
a  világra gondoljunk itt, — ez 
kicsit meglepő. Hiszen azt 
szoktuk m ondani: az imádság 
perceiben el kell szakadnunk 
ettől a  világtól és csak Isten
hez fordulunk oda. Igen ám, 
de Isten nem  fordul el egy 
p illanatra  sem a  viliágtól. Egy 
világtól elfordult em ber nem  
tudhat igazán találkozni egy 
szüntelenül világhoz fordult Is
tennel. Talán azért olyan bé
nu lt és zavaros a  kapcsolatunk 
Vele, m ert úgy gondoljuk: kü
lön van egy Isten  és külön van 
egy világ.

Nos, ebben az Isten-levegőjű 
harm adik szobában együtt van 
Isten és a  világ. Jézus egy lé
legzettel m ondatja itt ki ve
lünk e kettő t — „Legyen meg 
akaratod a  világban”. De 
nincs-e így együtt a  kettő a 
dióhéj-evangélium ban is: „Űgv 
szerette Isten a  v ilágo t.. .” ? És 
nincs-e együtt a  kettő  a  ke
resztfán?

És mivel i t t  „akaratról” is 
szó van, m elynek következmé
nye a történés, — ez a  három  
található itt együtt: Isten—vi
lág—történés. Vagy így is 
m ondhatjuk: a világtörténelem 
és Isten akarata. S m áris itt 
vagyunk az egyik legizgalma
sabb problém ánál. Természe
tesen, ezért olyan nagyon ne
héz ez a  mondat!

Ki tud ja  megnyugtató m ó
don együtt lá tn i a  világtörté
nelm et és Isten akaratá t?  Mi
lyen szörnyű ellenpárokat le
he t itt felsorakoztatni: rab
szolgaság és Isten  akarata, 
Gestapó, éhínség és Istien aka
ra ta ! Nemcsak világnézetek, 
vallások, teológiák között dúl
nak viharos v iták erről, de a  
m indennapi beszélgetésekben 
is, és itt nagyon bent van a 
szívünkben. Hogyan lehet Is
ten az, aki így intézi a világ
ban a  történéseket? Vagy ha 
nem  Isten ak ara ta  történik 
meg itt a  világban — akkor 
nem  Isten Ö, és értelm etlen az 
imádság.

Urunk, aki e  szobába beinvi
tá lt  bennünket — segítsen he
lyes megértés felé. Bár együtt 
van itt  Isten—világ—történé
sek, — Isten akarata  és a  vi
lágtörténelem  közé nem  lehet 
egyenlőségjelet tennünk. Hi
szen az em ber nagy ellent
m ondásban van Istennel és 
önmagával szemben.

Csendességemben a  követ
kezőket lá ttam  meg.

1. A  világtörténelemben, 
eseményekben búvópatakként 
folyik át Isten akarata . I tt-o tt 
előbukkan, m ajd ú jra  eltűnik 
szemünk elöl. Rejtett, k iku ta t
hatatlan. Mégis jelen van. Hat 
az ellentétes erőkkel szemben 
is. Könny, vér ömlik e patakba,
— de a végén világos lesz: jó, 
üdvösség lesz belőle. Isten 
malm ai őrölnek — végered
ményben a  rosszból is jót, bol
dog jövőt. Ha ezt nem  hin
nénk, nem  volna Isten. Ez a 
hit azonban nem  nyugtathat 
meg bűnt, felelőtlenséget. Nem 
hozható d irekt összefüggésbe 
egy-egy esemény, gonoszság 
Isten akaratával. Nem m ond
hatjuk  egy meggyilkolt kopor
sója m ellett: Isten akarta  így. 
Az a  hit, hogy Isten üdvössé
get m unkáló akarata  m inden
nek ellenére itt van a  tö rté
nelemben — búvópatakként
— legsötétebb kétségeink kö
zött je len t nagy vigasztalást. 
Hogyan ír ta  Reményik Sándor 
„A szőnyeg visszája” című 
versében?

Kétségbe esem sokszor én is 
A világon és magamon, 
Gondolva, aki ilyet alkotott: 
Ő rülten alkotott s vakon.
De aztán balzsam ként m eg

enyhít
Egy drága Testvér halk  sza

va,
Ki, míg itt járt, föld angyala 

volt,
S most, m ár a  m ennynek 

angyala:
„A világ Isten-szőtte sző

nyeg,
Mi csak visszáját lá tjuk  itt, 
És néha — legszebb per

ceinkben —
A színéből is — valamit.”
2. Isten világos ak ara ta  — 

a  re jte tt akaraton tú l — kiöl' 
vasható Igéjéből, leolvasható 
Jézusról. Isten törvénye olyan, 
m in t a  KRESZ-táblák az ú t
vonalak m ellett: azt tanácsol
ják, éljünk em berekhez méltó
an, törődjünk egymással — 
különben karam bol követke
zik be —, néha kisebb, más
kor iszonyú. De ami még cso
dálatosabb Isten akaratából, 
az evangélium : a  világ meg- 
békül Istennel. Jó lesz m in
denképpen a  vég! Ez indult 
e l Jézussal, ez a  jövő. Az 
evangélium ban benne van 
mindaz, am it e lre jt a  „búvó
patak”. Isten jót végzett a vi
lág felől! Ez az öröm hír van e 
hárm as fölé írva: Isten—vi
lág—történés.

3. Felszabadultan és bizo
nyossággal já rha tunk  hát a  vi
lágban! Tudjuk, hova ta rto 
zunk, mi az érvényben levő 
igazság, m it hoz a jövő. En
gedjünk u ta t Isten szándékai
nak! Luther ezt így m ondta 
Isten akaratáról: . .  hogy
bennünk is meglegyen.” Van 
tehát i t t  egyfelől egy passzív 
„megadás” ; engedelmesen 
m egadjuk m agunkat Istennek, 
hiszen Ö jó t akar. Másfelől ez 
a  felszabadultság, bizonyosság 
nagy aktiv itásra ösztökél ben
nünket. M agunk is vegyünk 
részt a  Tőle kapott világosság
gal a  történésekben, hogy azok 
jó  dolgok legyenek, a  boldog 
jövő felé vegyék az irányt, a 
jóság, a  szelídség, az em ber
ség, a  szeretet felé.

D ürenm att m ondatja egyik 
drám ájában valakivel: „A de
rűs jókedvben fejeződik ki az 
em ber szabadsága.” Sok jó
kedvet, Testvér, hiszen Isten 
jó t végzett felőlünk!

Görög Tibor

Űj igazgató a Teológus Otthon élén
A Teológiai Akadém iánk m ellett működő Teológus Otthon 

vezetésében ez év kezdetével személyi változás következett be. 
Dr. Nagy Gyula otthon-igazgatói megbízatása lejárt. Az Or
szágos Presbitérium  decemberben ta rto tt ülésán elismeréssel 

köszönettel foglalkozott dr. Nagy Gyula professzor otthon
igazgatói m unkálkodásával, és tudom ásul vette, hogy egyéb 
tudományos és közegyházi tevékenysége m ia tt nem  tud ja to
vább vállalni ezt a feladatot. Viszont oly fontosnak és jelen
tősnek lá tta  a  teológusok nevelésével foglalkozó otthon-igaz
gatói tisztet, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben — am i
kor is az otthon-igazgatók m ásodállásként lá tták  el ezit a fela
datukat — úgy határozott, hogy önálló állásként kívánja be
töltetni a  Teológusok O tthona igazgatói tisztét. Ilyen érte 
lemben hívta meg az Országos Presbitérium  dr. Selmeczi Já
nos tatabányai lelkészt, a  fejér-kom árom i egyházmegye espe
resét, Teológiai A kadém iánk tavaly prom ováit teológiai dok
torát ennek a  tisztségnek betöltésére.

Dr. Selmeczi János a  m eg
hívást elfogadta s január 1- 
ével átvette a  Teológus O tt
hon vezetését, azzal a  külön 
megbízással együtt, hogy óra
adóként tan ítja  a  héber és gö
rög nyelvet a  Teológiai Aka
démián.

Az új otthon-igazgató ün
nepélyes beiktatása január 
26-án, hétfőn délután folyt le 
ünnepi istentisztelet kereté
ben az Országos Egyház Üllői 
úti székházának imatermében. 
Egyházunk püspökein, Teoló
giai A kadém iánk tanárain  és 
hallgatóin kívül nagyszámú 
gyülekezet töltö tte meg az 
imatermet. O tt voltak D. Ko
ren Emil és Detre László es
peresek, dr. Szelényi Gusztáv, 
a fejér-kom árom i egyházme
gye felügyelője, budapesti és 
fejér-kom árom i lelkészek
szép számmal, az új otthon
igazgató barátai és tisztelői, 
közöttük dr. Berki Feriz pro- 
toierei, a  magyarországi orto
dox egyházaik esperes-adm i
nisztrátora, és dr. Filep Imre 
unitárius püspöki belynök is 
képviseltette magát.

A beiktatás szolgálatát D.

Káldy Zoltán püspök, az Or
szágos Egyház Közgyűlésének 
lelkész-elnöke végezte 2 Tim 
1, 8 alapján.

Azért állította vissza az Or
szágos Presbitérium  teljes ál
lásként az otthon-igazgatói 
tisztet, — m ondotta a  püspök 
— hogy a  teológus ifjúság ne
velését teljes erővel, szeretet
tel, h itte l és im ádsággal vé
gezhesse. M ert egyházunk 
rendkívül nagy súlyt helyez 
arra , hogy a  jövendő lelkész
nemzedék jó szolgálatra jó 
felkészítést kapjon. Az otthon- 
igazgató, noha ő m aga nem 
professzor, tag ja  a  Tanári 
K arnak s feladata csak annyi
ban minősül, hogy m íg am a
zok tan ítanak  és nevelnek, ő 
nevel és tanít.

Azért esett a  választás dr. 
Selmeczi Jánosra, m ert azzal 
le tt ism ertté a  közegyházban, 
hogy

1. örömmel h irdeti az evan
géliumot, szívügye az igeh ir
detés,

2. vállalta  azt az utat, am it 
Isten a mi egyházunknak a 
mad m agyar társadalom ban

AZ EGYHAZAK ÉS AZ AMERIKAI IFJÜSÄG
Az Amerikai Egyesült Á lla

mok lakosságának mintegy a 
fele (43%) vesz részt rendsze
resen a  vasárnapi istentiszte
leteken, természetesen nem 
m inden vasárnapon. 1955-ben 
ez a  szám még 48% volt. Nor
végiában 14%, Finnországban 
5%, Ham burgban pedig 1% lá
togatja a vasárnapi istentisz
teleteket.

Am erikában azzal magya
rázzák a százalékarány csök
kenését, hogy sok katolikus 
em ber és a  protestáns gyüle
kezetek fiatalabb nemzedéke

„nincs megelégedve” egyházá
val. Az egyházi közvélemény
kutatással párhuzam osan meg
tarto tt szociológiai vélemény- 
kutatás azt eredményezte, 
hogy az ifjúságnak társadal
milag aktívabb része többet 
vár az egyházaktól, m in t az 
ún. hűséges templomlátoga
tók. Ebből a tényből arra  kö
vetkeztetnek, hogy az USA 
összes felekezeteinek a  gyüle
kezetei „politikailag konzerva
tívabbak”, m in t a  lakosság 
másik fele.

ANGLIKÁN PÜSPÖK A PÄPÄNÄL
Dr. J. Moorman anglikán 

püspököt küiönkihallgatáson 
fogadta a V atikánban VI. Pál 
pápa. Az anglikán püspök kö
szönetét m ondott a  pápának 
azért, hogy szorgalmazza az 
anglikán és róm ai katolikus 
egyház kapcsolatainak jav ítá

sát, de rám utato tt azokra a ne
hézségekre is, am elyek a ve
gyes házasságok problém ájából 
adódnak. A pápa m élta tta  vá
laszában a  kölcsönös kapcsola
tok kiépítésének a  fontosságát, 
de a  vegyes házasságók kérdé
sére nem  té r t  ki!

k ijelölt és adott, s ezt az u ta t 
nem csak arccal az  egyházve
zetőség felé járta , hanem  fő
képpen arccal a gyülekezetek 
felé,

3. s m indem ellett a rra  is 
volt ideje és ereje, hogy ta 
nuljon, m agát folyamatosan 
továbbképezze. Gyülekezeti 
lelkészi és esperesi teendői
nek lelkiism eretes és odaadó 
ellátása m ellett szívós és szor
gos önképzés és kutatóm unka 
nyomán az egyháztörténelem 
ből teológiai doktorátust szer
zett.

E személyi vonások ism ere
tében hisszük és valljuk, hogy 
ez a  választás nem  csupán 
em berek megfontolt döntése 
volt.

Mit várunk  tőle? — te tte  
fel a kérdést az ik ta tást végző 
püspök.

1. M indenekelőtt azt v á r
juk, hogy neveljen hivő teo
lógusokat. Segítse őket arra, 
hogy az evangélium ot az élet 
beszédének ism erjék fel, a n 
nak fundam entom ára álljanak, 
éljék á t azt a  csodát, hogy 
m it je len t K risztussal m eghal
ni s K risztussal feltámadni. 
Olyan teológusokat neveljen, 
akikben nem az a  modernség, 
hogy eikötik m agukat az 
evangéliumtól, s nem  úgy 
akarnak  — hibásan — m aiak 
lenni, hogy cinikusok, hanem 
úgy és abban modernek, 
m aiak, hogy hisznek a porté
kájukban, am it aján lanak  és 
ajánlani készülnek: az evan
géliumban.

2. Nevelje ezután a  hivő 
teológusokat arra , hogy öröm
mel, szívesen szolgáljanak ab 
ban a társadalom ban, am ely
ben itt élünk. Istentől kapott 
kiváltságnak ism erjék fél, 
hogy itt  szolgálhatnak. Lássa
nak abban nagyszerűséget, 
tág perspektívát, hogy miiköz
ben Krisztust szolgálják, egy

ben népünket, hazánkat 
szolgálhatják.

3. Végül nevelő munkájú« 
ban ta rtsa  szem előtt az egész 
emberiség nagy családját, s  
vigye abban a  reábízottakat a  
jó ügyek szolgálatának felis
merésére, áldozatára és szép
ségére.

Ennek módszere csak egy 
lehet. P ál apostol élete döntő 
és kockázatos szakaszában 
üzente Tim óteusnak: jöjj ide 
és vállalj engem! Ebben az 
összefüggésben ez annyit je
lent, hogy a  mai fiatalságot 
nem lehet sem tekintélytisz
telet alapján, sem kész meg
oldások tá lalása ú tján  nevel
ni. Vállalni kell egymást. A  
fiatalok szabadon akarnak  
gondolkodni s egyénileg akar
nak dönteni. Azonosulni kell 
hát azzal a helyzettel és gon
dolkodással, am iben a fiata- 
talok élnek s velük együtt kell 
küzdeni, birkózni s előre vin
ni az ügyet, am it Isten ránk 
bízott.

De az egymás vállalása azt 
is jelenti, hogy az egész egy
ház nevel. A légkörnek olyan
nak kell lenni az egész egy
házban, hogy növetaedhessék 
benne a  h it és a  felelősség, 
hogy a  feladat nagyszerűségét 
az egyház egészében is felis
merjék.

Isten elég erős arra , hogy 
ez lehetséges legyen — fejezte 
be D. Káldy Zoltán püspök.

Az új otthon-igazgató 47 
éves. 1946-ban ava tták  lel
késszé. Szolgálatát Kótbodony- 
ban, Balassagyarm aton, Ko
m árom ban kezdte, több 
m int húsz évig volt a  ta tabá
nyai gyülekezet lelkésze, s 
eközben tizenegy évig esperes. 
Parochus-lelkészi és esperesi 
tisztségéről most lemondott, s  
az elhívásnak megfelelően te l
jes szolgálatát a  teológus if
júságnak szenteli.

UJ KOR NYITÁNYA
K apuk nyíltak, csukódtak 
országos léghuzatban, 
ön-vérében m erült el 
a megbocsáthatatlan.

A had düledékén még egy utolsó akna k iv irágzo tt. . .
Temesd el azt a szétzüllött világot!

Nézd: csupa bűn, csupa rom.
Míg jobb napod ígérete serken 
április-ápolta rügyekben,

csak néhány döbbent szempár m ereng a  beömlő partokon. 
Építsd fel házad bár a m egm aradt kövekből, 

mégsem lesz az a régi.
Verj bár a híd-roncsból új hidat, egy szögét se cseréld ki,

de többé az sem a rég i
Más váltak ta rtják , más habarcsok kötik e kort, 

nincs ú t visszatérni.
M últad csak úgy lesz hagyaték s tanulság, 

ha ki tudsz belőle lépni.
Tavasz, tavasz, N apkelet fiai hozták kormosán, véresen.
Nem volt bűvös királylány, de m int álomi húgod, 

ifjú  s szeplőtelen.
Még hörgött a  fegyver. B űntudat s szorongás képében

álltái az új elébe;
csak rem élni merted, hogy fölfele visz az út

nem a mélybe, —
De tavasz, tavasz volt; fölszállt a füst, éa 

oszlott a gyötrelem.
Űj kor nyitánya volt — tudod, — ma m ár történelem .

Határ, mint Heraklész oszlopa, és törvény,
akár a gravitáció.

Szabálya szétfolyt a  hajszálerekben, — 
m ár meg nem másítható.

Töprengtél olykor: véletlen ajándék, 
vagy görögtűz, tapsvihar, térzene?
De ünneped mélyén izzik a  dúsabb igazság: 
muszáj-sors alkonya;

magad-gyarapító tetteid  kezdete 
Üzérek, merénylők, önös kis basák u tán  

vedd végleg birtokodba 
egyetlen léted talapzataként. —

Belőle magasodva
em elt fővel állhatsz e v iharvert földön — 

jöjjön akárm i.
Gerinced: közös rend erkölcse segítsen 

em berül megállni.
Garai Gábor

versét „írás a falon” című kötetéből vettük 
emlékezésül Budapest felszabadulására

Magyarországi egyházak részvétele 
a vietnami gyűjtésben

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tagegy
házai — m int ism eretes — szintén részt vállaltak  a  vietnam i 
nép megsegítésére irányuló szolidaritási akcióban.

Ennek során a tagegyházak gyülekezetei — az alábbi meg
oszlásban — összesen 335,357,85 forintot gyűjtöttek:

Reformatos Egyház — ------— — 239,056,15 Ft
Evangélikus Egyház — — —• — — 40,930,70 F t
Baptista E g y h á z -------— — — — 26,000,00 Ft
Szabadegyházak T a n á c s a -------— — 25 480,00 F t
M ethodista E g y h á z ------------------— 3,320,00 Ft
Ortodox Egyház — — ------------- — 571^00 Ft

Mini-témák
„Nézd az élet apró rebbenéseft” — írta  

kor Radnóti Miklós. M ini-tém áinkban azok
hoz szólunk akiknek életét átfogó nagy tan í
tások és meghatározó tanulások közben az élet 
apró rebbenései is nyomothagyón formaijaik,

Farsangtól böjtig
Farsang van, a majomszige

tes iskolai és a beavatottakat 
izgulva összehívó házibulik 
ideje. Fiúk m agnókat cipel
nek, esetleg valam iféle ita lfé
lét, lányok meg reklám os m ű
anyag szatyorba re jte tt — sú
lyos csizmáik felváltására szol
gáló — könnyű cipókét, m e
lyek békésen m egférnek a kü 
lönböző édes és sós sütemé
nyek társaságában.

Régen bálba já rn i volt di
vat, s az úrigyerekekeket zsúr
ra k ísérték el szüleik, akik 
a kártyapartik  mellől moso
lyogtak csemetéikre. — Ma 
ugyanez tévével, s ta lán  keve
sebb mosolygással.

De sebaj! Papa ki, szőnyeg 
fel, magnó be +  (plusz) adj 
hozzá 10 fia ta lt és kész a há
zibuli!

Szórakozásra, így táncra is 
valóban SZÜKSÉG VAN,

— m ert nem lehet örökké 
csak az iskolában és otthon ül
ni,

— m ert jólesik társaságban 
lenni és azon is nagyokat ne
vetni, am i nem is olyan vic
ces m áskor,

— m ert izgalmas, am ikor si
kerül leülni végül egy sarokba 
és csevegni azzal, akivel aka
rok és tú lju tn i a beszélgetés
nek a „hova jársz iskolába?”, 
továbbá „hol tanu ltá l meg 
ilyen jól táncolni?” stádium án.

A mozi és színház se rossz, 
lehet k irándulni és sportolni 
is, de beat mellett egészen 
más! M ert a tangót lehet tán 
colni szemet gyönyörködtetöen; 
a rock & ro llt dobálni, m int a 
rongyot; a  tw isztet bélcsava
ro d á s ig ...  de a  beatet csak 
„átélni” lehet: remegni gör
csöket feloldóan, sóhajtozni, s 
közben ingatni a fejet, hogy 
sok összevisszaság rendbe rá- 
zódjék össze.

Eddig még csak megértem, 
m ert a tánc ilyen volt ósi dók
tól kezdve. De o tt m ár BAJ 
VAN,

— ahol h a t napig kizárólag 
azért húzza ki valahogy, hogy 
a hetediken elmehessen;

— ahol a szórakozás nem a 
komolyan vett tanulásból való 
kikapcsolódás, m ivel nincs mi
ből kikapcsolódni;

— ahol társaságban senki 
m ással nem  vagyok hajlandó 
foglalkozni, csak azzal, aki — 
úgymond — a rra  való, hogy 
engem szórakoztasson, meg 
m in d e n . . .

Egy pillanat! I t t  a  „meg 
minden”-nél egy percre kap
csoljuk ki a m agnót: csak azt 
szeretném  javasolni, hogy 
„meg m inden” ne legyen! L e
gyen beat-zene? Legyen. Le
gyen tánc? Legyen! Legyen 
udvarlás? Persze. Legyen las
sú  tánc is? Legyen . . .  D e . . .

. . .  De „meg minden”, az ne 
legyen!

Ne legyen léhaság, m ert a s  
elron tja  a  term észetes jókedv 
ízét.

Ne legyen „ősszeborulás”, 
m ert az nem néryünnepélyi lá t
ványosságnak való.

Ne legyen túl sok „Mr. Al
kohol”, am i nemcsak öl, bu
tít, és nyomorba dönt, hanem  
erkölcstelenségbe is, m ert ha 
„nem tudom, hogy m it teszek”, 
az senkire nézve sem előnyös.

Most m ár m ehet az újabb 
szám. A többit m ár tánc köz
ben is el tudom mondani.

Például azt, hogy nem min
dig az a fiú a  „legjobb fej”, 
aki úgy beszél, m in t az úthen
gerlő, s nem föltétien az a lány 
a „legmenőbb”, ak it legtöbben 
körüludvarolnak, tekin tettel 
szemmel lá tható  bájaira. Azt is 
elmondanám, hogy jó dolog ne
vetni, de ha valaki mindig ne
vet. az a hárs-hegyi gumi szo
bába v a ló ..  (hozzáfűzném: 
így van ez a szórakozással is, 
aki csak szórakozni akar m in
dig, az szétszóródik helyette).

. . .  És elm ondanék még va
lam it, am it én is úgy olvastam 
és a  táncra vonatkoztatva is 
helyénvalónak érzek: „ti sza
badságban élhettek, de ne le
gyen a szabadság ürügy a test 
számára, ső t...!” (Galátákhoz 
írt levél, 5, 13)

Sőt! Terem tsen a szabadság 
farsangban is alkalm at a k i
kapcsolódó szórakozásra, a fia
talos tisztaságra és a jókedv
kísérte őszinte szeretette . . .

. . .  Hogy ne legyen a farsan
gom buliknak fejfájós böjtje.

Bízik László



„Papok a hontalanságban”
A múlt év végén jelent meg 

Cserjés—Zsebedits: „PAPOK 
A HONTALANSÁGBAN” cí
mű könyv, közel 5 ezer pél
dányban. A könyv mind egy
házi, mind világi körökben 
nagy feltűnést keltett Evan
gélikus egyházunkban is so
kan olvasták. A magunk ré
széről is hangot adunk azon 
meggyőződésünknek, hogy a 
könyv megjelentetése jó szol
gálatot jelent idehaza és kül
földön egyaránt.

A könyv a Nyugat-Európá- 
ba, elsősorban a Német Szö
vetségi Köztársaságba „sza
kadt” magyar római katolikus 
papok életét állítja reflektor- 
fénybe éspedig nem „Buda
pestről nézve”, hanem a „hely
színen” szerzett tapasztalatok 
tényszerűségével.

Zsebedits Pál
A könyvet Zsebedits Pál ad

ta ki bevezetéssel és epilógus
sal. Zsebedits Pál, mint római 
katolikus lelkész 1961 előtt a 
győri székesegyház orgonistá
ja és a székesegyház Pa
lestrina Kórusának vezetője 
volt. 1961-ben illegálisan kül
földre ment. Ausztriában  Jen- 
nersdorfban, Stremben, Mat-

tersburgban, Mörbischben 
szolgált. Odakint is tovább vé
gezte papi szolgálatát. Öröm
mel kezdett „külföldi” szolgá
lataiba egyre több keserűség 
vegyült. Megdöbbenve vette

észre, hogy a külföldre került 
magyar papokat a befogadó or
szágok különböző szervei m i
képpen szervezik be és használ
ják  je l a Magyar Népköztársa
ság elleni propagandára, illegá
lis cselekményekre. Amikor őt 
is be akarták szervezni, hogy 
„magyar nyelvű könyveket és 
írásokat juttasson el Magyar- 
országra” éspedig úgy, hogy 
„szervezze meg a Magyaror
szágról érkezők ellátását iro
dalommal”, először ráállt erre 
a szolgálatra is és megadta 
„néhány megbízható  magyar- 
országi pap címét”, sőt, „né
hány határmenti címmel kap
csolatot is terem tett.”. Később 
Bécsben egy ünnepi vacsorán 
— mint írja — „a jelenlevő pa
pok egyike közölte velem, hogy 
a közeli hetekben meglátogat 
Mörbischben, mert fontos m eg
beszélnivaló  lenne, úgy érez
tem, hogy torkig vagyok. A k 
kor határoztam el magamban, 
hogy mindabból, ami történt, 
le kell vonnom a következte
téseket. Nem  csinálhatom to
vább”. Majd így folytatja: „Ta
lán ennyi is elég indokolásul 
ahhoz, miért tértem  haza. Nem  
akartam  továbbm enni ezen az 
úton. S nincs is értelme töb
bet mondani, hiszen ez (ti. a 
megjelent könyv) nem az én 
történetem, hanem Cserjés 
Sándoré, s rajta keresztül egy 
kicsit a magyar papi emigrá
cióé. Nekem tulajdonképpen 
csak annyi benne a szerepem,

Válasz egy barátom levelére
Kedves Jánosom!
Tudom jól, hogy egy baráti levél nem tartozik a nyilvános

ság elé, hisz általában két ember bizalmas ügye az. De úgy 
érzem, hogy amit nekem írtál az nemcsak kettőnk ügye, nem 
is csak szűkebb teológus vagy lelkészi körre tartozik, hanem 
mindenkit érint, aki ezen a világon él.

Sajnos, más elfoglaltságom miatt, nem láthattam a tv-ben 
Jean Ciraudoux: „Trójában nem lesz háború” című darabját. 
Leveledet olvasva azonban szinte az az érzésem, hogy én is 
láttam, mert olyan részletesen és élethűen írod le. A darab 
vezérgondolatát ismerem és nagyon megragadott engem is, 
hisz ez a szó: béke; s maga a háború elleni küzdelem mindig 
átfprrósítja a szívemet, mert a gondolatoknak hosszú láncola
tát indítja meg bennem is.

Részletekre most felesleges lenne kitérni, csak egy gondo
latot ragadok ki leveledből. „Sokszor fel-felvetődik az ember
ben a gondolat, hogy nem hiábavaló-e a háború elleni 
h a rc ...? ” A kérdésre te magad is mindjárt megadod a választ 
a darabból kiindulva is: . nem, NEM lehet hiábavaló a
harc a békéért!”

A mi generációnk az a korosztály, amelyik nem élte át a
II. világháborút. Tehát nincs semmiféle tapasztalatunk arról, 
hogy milyen hallatlan szenvedést jelent a háború az embe
riségnek. Korosztályunk csak történelemkönyvekből, szülői el
beszélésekből ismeri.

Ezektől függetlenül is sokat hallunk a háborúról naponta. 
Éppen ezért könnyen eljutunk oda, hogy valójában nem is, 
foglalkoztat ez a kérdés bennünket. Unjuk az állandó „hábo
rúsdit . . . ” Elintézzük nagyon könnyen azzal a felelőtlen ki
jelentéssel, hogy nem a mi dolgunk, minket úgy se kérdez
nek meg, különben is inkább az érdekel, hogy mit csinálnak 
a magyar futballcsapatok.

Pedig! Olvasd csak el figyelmesen a napi sajtót, hallgasd na
ponta figyelmesen a rádió híradásait, állandóan arról beszél, 
hogy ma itt, holnap ott dúlnak háborúk. Gondolj csak a véres 
vietnami háború kegyetlenkedéseire, a közel-keleti súlyos 
konfliktusra, mind azt bizonyítja, hogy a háború veszélye na
gyon is a fejünk felett lebeg.

Igaz ugyan, hogy ezek a háborúk nem itt zajlanak le or
szágunkban, még csak nem is a közeli szomszédainknál, de 
gondolj csak arra, hogy ugyanolyan emberei^ szenvednek, 
nélkülöznek és pusztulnak el értelmetlenül, mint amilyen te, 
vagy pedig én vagyok. Olyan emberek pusztulnak el, akik 
szintén beletartoznak az emberiség nagy családjába, akik 
akiit szintén ugyanúgy szeretnek élni, szintén ugyanúgy szeret
nének szeretni, mint te vagy én. Ezt komolyan végiggondolva 
nem lehetünk közömbösek a háború kérdésével szemben.

Igaz sajnos az is, hogy ma is nagyon sok olyan ember él a 
földön, ma is mozgolódnak olyan körök — gondolj csak az 
imperialista hatalmakra, különböző üzleti körökre az USA- 
ban vagy az NSZK-ban, vagy néhány kalandorra világszerte 
— akik egyetlen kivezető utat látnak a problémákból: há
ború!

Sokkal erősebb azonban azoknak a tábora, akik azt mond
ják, azért küzdenek, hogy ne legyen háború, hanem a vitás 
kérdések is békés úton nyerjenek elrendezést. Nekünk mai 
magyar fiataloknak, keresztyén és nem keresztyén ifjaknak 
ehhez a táborhoz kell csatlakoznunk szívvel-1 élekkel.

Nemcsak azért, mert ezt kívánja a józan ész. Nem is csak 
azért, mert ezen munkálkodik Hazánk is. Nem is csak azért, 
mert 'gy remélhetjük és így segíthetjük elő a további fejlő
dést. Nekünk keresztyéneknek van még egy mozgató erőnk: 
Isten parancsa. Jézus egész tanítása, egész élete ebbe az 
irányba mutat: Békesség, BÉKE a földön! (És ezen a ponton 
éppen nekünk keresztyéneknek nagyon sok mulasztásunk volt, 
nagyon sokat kell pótolnunk, mert nem mindig volt egyértel
mű az egyház életében az, amit Jézus tanított.)

Ebben az esztendőben emlékezik meg az egész világ a II. 
világháború befejezéséről. Ez is egy olyan alkalom, amely is
mételten és még hangsúlyozottabban húzza alá azt, hogy áll
junk oda — nemcsak te meg én, hanem az egész keresztyén- 
ség és minden jóakaratú ember — a béke ügye mellé. Mert 
csak így, egyértelmű összefogással, szavakkal és tettekkel va
lósulhat meg az, amire minden ember vágyik a földön: a 
BÉKE!

Erről a kérdésről nyíltan és világosan kell beszélnünk úgy, 
hogy mindenki hallja. Ügy kell beszélnünk, hogy azok is a 
Béke ügye mellé álljanak, akik passzívak, akiket minden más 
jobban érdekel. Az erre való buzdítás volt az én célo.m is, és 
erre szeretnék megnyerni mindenkit: Remélem és kérem, 
hogy Isten megáldja ebbeli törekvésünket!

Testvéri szeretettel köszöntelek:

hogy jegyzeteit hazahoztam.”
A „PAPOK A HONTALAN

SÁGBAN” című könyv tehát 
Cserjés Sándor naplóját tar
talmazza, melyet Zsebedits Pál 
hozott haza és adott ki.

Cserjés Sándor
K i volt Cserjés Sándor? 

Ugyancsak római katolikus 
lelkész. Győrben született. 
1920-ban Szegedre került a je
zsuiták noviciátusába, úgy 
érezte, hogy „ennek a rendnek 
hivatása, szigorú fegyelme a 
legalkalmasabb Krisztus oda
adó szolgálatára”. Közel 20 
esztendeig volt a jezsuita rend 
tagja. Később világi pap lett. 
Szolgált Kalocsán, Pécsett. 
1946-ban Budapestre került az 
Ifjúsági Mária Kongregáció 
Központi Titkárságának veze
tőjeként. 1956 vihara őt is el
kapta és útra kelt nyugatra. 
Szolgált Bécsben a Pázmá- 
neumban, majd a kammeri 
magyar gimnáziumban, végül 
a Német Szövetségi Köztársa
ságban, Stuttgartban  kötött ki, 
ahol egy idő múlva a római 
katolikus magyar lelkészség 
vezetője lett. 1967 áprilisában 
meghalt.

Egy alkalommal — addig 
nem ismerték egymást — Zse
bedits Pál találkozott Cserjés 
Sándorral Stuttgartban. Szin
te az első pillanattól megtalál
ták egymás szívét. Meleg ba
rátság szövődött közöttük, no
ha ritkán találkoztak. Cserjés 
Sándor halála előtt rábízta 
naplóját Zsebedits Pálra, az
zal, hogy „ha szükségét vagy 
értelmét látja, használja fel 
legjobb belátása szerint. Ha 
jónak látja, adja ki”. Cserjés 
maga akarta kiadni naplóját 
ezen a címen: „Pap a honta
lanságban.” Zsebedits annyira 
közösnek érezte sorsát Cser
jéssel, hogy amikor a köny
vet kiadta, így változtatott a 
címen: „Papok a hontalanság
ban”.

A napló
És most lássunk néhány  

részletet Cserjés Sándor nap
lójából:

Kammerban  töltött idejéből: 
„Mindenesetre, már akkor azt 
tapasztaltam, m inél többet hős- 
ködött valaki (ti. a disszidáltak 
közül), m inél több valóságos 
vagy kitalált sérelemmel tudott 
kérkedni, annál jobb dolga 
volt."

Más: „A bécsi magyar le l
készek közül a legfurcsább, s 
egyben a legveszedelmesebb 
Török Jenő. A propaganda- 
munkában Török rendkívül 
lelkesnek bizonyult. Egyik fő 
feladata az, hogy egyházi k i
adványokat juttasson Magyar- 
országra. Minden lehetőséget 
felhasznál arra, hogy — kezd
ve magyar turistáktól, beutazó 
osztrák látogatókig — min
denkit, akit csak tud, bevon
jon nem  éppen veszélytelen  
propaganda tevékenységébe, 
nem törődve a következmé
nyekkel.”

Cserjés leírja, hogy 1946-ban 
egy „papi otthon”-t létesítet
tek az „otthonukat vesztett ka
tolikusok számára” Königstein  
Taunusban. Sokan számítot
tak az emigránsok közül arra, 
hogy itt testvéri közösséget ta
lálnak a hontalanságban. Ez
zel a céllal alapított intéz
ményt is végül a befogadó or
szág és a politika eszközéül lett 
emigránsok közreműködésével 
politikai propaganda helyévé 
tették. A „Találkozás Háza” 
(„Haus der Begegnung”) meg
sajnált látogatóiról így ír: 
„Ök azok, akik összegyűlnek a 
világ sok tájáról, hogy a temp
lomi exhortáció után három 
délelőttön keresztül hallgassa
nak időszerű kérdéseket tár
gyaló előadásokat’, ők azok, 
akik hitbuzgalmi céllal indul
nak útnak és vallásos ú tm u
tatás helyett politikai előadá
sokat ka p n a k . . .  Én már meg
jártam a papi emigráció nehéz 
iskoláját és semmiféle szertar
tás, semmiféle jól szervezett, 
lélekre hatni igyekvő műsor

nem rejti el előlem a kiszám i-
tottságot.”

„Persze, hogy magyarul is 
felhangzanak Königstein Tau
nusban a gyönyörű Mária-him- 
nuszok. Hiszen a Találkozás 
Háza elsősorban éppen az 
úgynevezett ,keleti ügyekkel’ 
foglalkozó szervezetek  rendel
kezésére áll. Itt zajlanak le a 
Keleti Lelkészség által rende-. 
zett Kirche in Not kongresszu
sok, amiknek nemcsak egyhá
zi, de politikai rangját is fém
jelzi, hogy a püspökökön kí
vül rendszeresen részt vesz 
rajtuk egy-két nyugatnémet 
miniszter is.” Ide hívogatják 
előadókul többek között a 
Szabad Európa Rádió magyar 
egyházi tanácsadóját is. Egy 
ilyen előadást hallgatva Cser
jés  ezt írja naplójában: „mit 
szólhat ehhez az a magyar pap, 
akinek a sorsa az emigráció
ban is hányt-vetett, s mindig 
falba ütközik. . .  sokszor a 
tisztességtelenség falába; aki 
nem hajlandó szemet hunyni a 
hibák felett, s nem hajlandó 
tudomásul venni, hogy a be
fogadó ország politikai céljai
nak szolgálatába állítják a 
gyanútlan h ívek áhítatát, aki 
tudja, hogy nemcsak Bonnból 
özönlik m illiószámra a márka, 
hanem az Ostpriesterhilfe  (Ke
leti Papi Segélyező Egyesület) 
csatornáján át is.”

Cserjés leírja azt is, hogy a 
Keleti Papi Segélyező Egyesü
let szervezője egy Hollandiá
ból Belgiumba került szerze
tes: W erenfried van Straaten  
volt, aki 1956 októberében 
megjelent M indszenthynél és 
levelet vitt Nyugatra. Ez a 
szerzetes „valamennyi keletről 
érkező papra kiterjesztette 
mozgalmát, s  most már nem
csak azzal a céllal, hogy jólla
kassa őket. Keze egyre mesz- 
szebb ért el. Nemcsak zsolozs
mák zengtek a Találkozás Há
zában. hanem bizalmas beszél
getések is elhangzottak, infor
mációk érkeztek be a ,vasfüg
gönyön tú l’ élő papoktó l. . .  A  
karitatív szándékkal indult 
mozgalma mindinkább politi
kai mozgalommá terebélyese
dett. Ez a Segélyező Egyesület 
új meg új „.megbízottakat” 
küld keietre. „Énnek az egye
sületnek — írja Cserjés —, iga
zi célja a hazai papság megosz
tása.”

Beszél Cserjés a bécsi Ma
gyar Egyházszociológiai In té
zet működéséről is, amely 1960- 
ban alakult. Ez kérdőíveket 
osztogat a Bécsbe érkező ma
gyar turistáknak. Az egyik kér
dőíven 89 (!) kérdés van. Töb
bek között: „Vissza szándéko
zik-e térni Magyarországra, ha 
ott a helyzet gyökeresen meg
változik?” — „Plébánosa bé
kepap volt-e 1956-ban?” — 
„Véleménye szerint mi fonto
sabb, hogy az ember a tör
vénynek engedelmeskedjék, 
vagy hogy legjobb meggyőző
dését kövesse?” Majd ezt írja 
Cserjés: „Most már a magyar 
egyházi szociológusok és meg
bízottaik nemcsak a Magyar- 
országról érkezetteket .gyón
tatják’, hanem információs fe l
adatokkal bíznak meg Ma
gyarországra utazókat is, visz- 
szaérkezésük után átveszik  tő
lük  a hozott híreket, azokat 
feldolgozzák, továbbítják, sőt 
már arra is volt példa, hogy 
kiadták egy belga turista ma
gyarországi úti élményeit.”

Végül még egv idézetet ve
szünk Cserjés Sándor napló
jából: „M inősíthetetlennek  tar
tom, hogy mi, akik akár tet
szik, akár nem, sokat gondol
kodtam rajta, s kimondom — 
m egfutam odtunk hazulról a 
nehézségek, sokszor a felelős
ség elől, most kényelm es kö
rülm ények között, ítélőbíróként 
lép jünk fe l az otthonmara
dottakkal szemben. Ezt a sze
repet sohasem vállaltam, s le
het, hogy ez is oka mellőzött
ségemnek, amit ugyan nem 
sajnálok, mert legalább maku
látlannak érezhetem magam.”

örülünk, hogy Zsebedits Pál 
hazajött. Köszönjük, hogy ha
zahozta és kiadta Cserjés Sán
dor naplóját! A protestáns 
egyházi emigráció összefüggé
sében is van mit tanulni be
lőle!

Az Északi Evangélikus Egyházkerület felhívása
Az egyházkerület e ln ö k s é g e  felhívja a  le lk é s z e k  é s  s e g é d le l 

készek figyelmét a megüresedett m e s z le n —a c s á d i  (Vas m.) lel
kész! állásra. A javadalom az országos átlagnak megfelel. Az 
érdeklődők levélben jelentkezzenek az Északi Egyházkerület 
püspökénél, Budapest, VIII. Ü llő i  ú t  24. A  je l e n tk e z é s i  h a t á r 
id ő :  1970. f e b r u á r  15.if*  Kendete György

EGYHÁZUNK ÉS A FELSZABADULÁS
I. A  bűnbánat

K evés írásos anyag található azokból a napokból, amikor a
m ásodik világháború poklából felzsabadult országban még 
igén nehéz volt az élet. Rom ok voltak mindenfelé. Éhség és 
rongyosság réme fenyegetett. A  katasztrófa-politika tönkretet- 
te az országot.

Ebben a helyzetben nehezen indult újra útjára az egyházi 
sajtó. A  papoknak irt Lelkipásztor folyóirat 1945. végén már 
ismét megjelent, bár még csak körlevél formájában. A  száza
dik zsoltár nyomán a „Szabadultak éneke” cím m el írt elm él
kedésben ezt olvashatjuk többek között: „A szabadulás nem  
természetes, hanem kegyelm i tény, a megszabadult nép állan
dó magatartása a hála. A  zsoltár nem  győz eleget lelkendezni 
az örömtől. A k i halálos rabságból m enekült, m it is tehetne há
lás szolgálásnál egyebet. Mert az igazi hála ez: odaadó szolgá
lat.” (Lelkipásztor, 1945. dec. l.o.)

A  bűnbánat meghirdetése átfogta m indannak az elítélését, 
am it Isten a történelem  viharában oly nyilvánvalóan kárhoz
tatott. 1946. böjt első hetében naponként tartották esti igehir
detéssel a bűnbánati hét sorozatát. A  Lelkipásztor az igehirde
tési előkészületben így ad irányítást az igehirdetők számára:

„Ezeken a napokon Isten egész magyar evangélikus népe, 
m int egykor Izrael fiai, összegyűl nem zeti bünbánatra. Félre 
a magyar m últ bűneinek kendőzésével! De ne felejtsük: Isten
nel szemben elkövetett bűnök megváltásáról van itt  szó. Isten  
adott fenyítéseket, de utána m indig meghosszabbította kegyel
m ét népünkön. Isten hűsége és bocsánata: ennek szakadatlan  
láncolata a magyar történelem. Nehemiás 9. fe jezete  arról is 
tanúskodik: Isten a bűnbánó népen m indig megkönyörül”.

A  bűnbánatra hívás konkrét vonásokat nyert. M indenekelőtt 
az egyház társadalmi felelősségére m utatnak rá, amelyben el
hanyagolta a nép egyszerű fiai érdekének szolgálatát:

„A mai magyar helyzetben is vannak elgondolkoztató és bű
neinket megláttató nagy fordulatok: például nem akartunk ko
molyan segíteni a szegényeken. Vagy: a felsőosztály és közép- 
osztály zöme magasan hordta a fe jé t.” (Lelkipásztor, 1946. febr, 
21 .0 . )

A fen ti fogalmazás ugyan még nagyon enyhén fogalmazza a 
bűnökre való rámutatást, de akkor még a volt uralkodó osztá
lyok tagjai ott ü ltek egyházunk magas világi vezetőinek tiszt
ségeiben. Még nem  történt meg az őrségváltás az egyházban.

Jóval határozottabb hangú volt Bereczky Albert, akkori, re
form átus lelkész, későbbi püspök, bűnbánatra hívó szava, akit 
a Lelkipásztor az alábbiakban idézett:

„A két háború között jó 20 esztendő az Űristentől adott nagy 
türelm i idő volt, megcsinálni a régóta jajgatva várt szociális 
reformokat s ez a 20 esztendő eltelt m inden egyébbel, csak ép
pen szociális reform okkal nem. Volt idő az evolúcióra. A k ik  
ezt az időt elmulasztották, ne sírjanak rajta, ha most helyre
hozta m ulasztásukat a revolv.ció. — Isten m inden mai konkrét 
nem zeti nyomorúsággal konkrét nem zeti bűneinkre akar fi
gyelm eztetni.” (Lelkipásztor,1946. febr. 22.0.)

Más alkalommal a telhetetlenség bűnére történik utalás. En
nek aktualitását az adta meg. hogy sokan a háború utáni anya
gi nehézségeket kihasználva lettek mások vám szedőivé:

„Anyagi nehézségeink m egm utatták azt is, hogy m ennyi ben
nünk az anyagiasság. Sokan közölünk más irányban buktak el. 
Beléjük költözött a kapzsiság ördöge és sokszor megszüntette  
a pénzszerzés eszközeivel kapcsolatos lelki gátlásokat”, (Lel
kipásztor, 1946. m áj 75—76. o.)

1946. pünkösd első ünnepén m inden gyülekezet istentisztele
ti közösségében im ádkoztak a békéért, és kérték  Istent, hogy 
a bűnök megvallása után a megpróbáltatásokat fordítsa ja 
vunkra azáltal, hogy támassza fel a békés alkotás vágyát és a 
jobb jövőért való felelősséget. A  szószéki imádsághoz fűződő
én a püspökök a következő könyörgést jelö lték meg a lelké
szeknek:

„Szemünket hozzád em eljük  és szivünket m egnyitjuk meg
szentelő Lelked befogadására, békességünk Istene.

A  háborúban küzdő népek a békés m unka eszközeit a harc 
fegyvereivé form álták. S  ha elcsillapult is a fegyverzaj, itt m a
radtak közöttünk az em lékeztető romok és ami ennél még fá 
jóbb: vádat em el m inden megcsonkított élet.

Pusztító öldöklésben kim erültén  a békességet keresi a világ. 
Szentlelked világosságával győzd meg, hogy a hatalom kerge- 
tése végzetes tévedés, m ert boldogulást csak az örömmel vál
lalt szolgálat ú tján  találhat. A  nem zetközi élet zsinórm értéké
vé is azt tedd meg, hogy annak Ura, a megváltó Jézus Krisztus 
megvalósíthassa közöttünk is, am it prófétád által ígértél: „Csi
nálnak fegyvereikből kapákat és dárdáikból metszökésekat és 
nép népre kardot nem  emel és hadakozást többé nem  tanul” 
(Es 2,4). (Lelkipásztor, 1946. jún. 8S.o.)

A  pusztító fasiszta háború teljes csömört hozott a vérontás
tól és rombolástól. Ezért elemi erővel tőrt fe l a gyülekezetek
ből a békéért való imádság szava.

Egyházunknak meg kellett találnia hangját a felszabadulás
sal jelentkező ú j helyzetben. Már ekkor jelen tkeztek a béke
szolgálat első megnyilvánulásai. Ahogy a háborús propaganda 
szolgálatába való állás erkölcsi szégyent hozott annak hirde
tőire, úgy jelen tett belső felszabadulást s önmagára találást az 
a helyzet, amelyben szabadon lehetett képviselni Isten ember- 
szerető békeakaratát,____________________ D. Dr. Ottlyk Érni

A  budavári gyülekezet is 
megtartotta az egyetemes ima
hetet, mégpedig a pasaréti és a 
budai református gyülekeze
tekkel közösen. Amikor elju
tottunk az istentiszteleti alkal
mak végéhez, a közösen elmon
dott Miatyánkhoz, akkor ki
ütközött a Miatyánk kétféle 
szövege, amelyet másként 
mondanak a református test
vérek, mint mi. Minden alka
lommal pillanatnyi zavar tá
madt, kiesés az imádság lelki 
ritmusából. Ez természetesen 
az elmélyedést és áhítatot is 
zavarta.

Ezzel a jelenséggel nemcsak 
egyetemes imahéten, hanem 
minden más együttes protes
táns ünnepi alkalmon is ta
lálkozunk, de már milyen rég
óta. Ugyanez történik temeté
seken is.

Francia és német nyelvterü
leten az ökumenikus mozga
lom egyik igen szép eredmé
nye a Miatyánknak az a közös 
szövege, amelyet nemcsak a 
protestánsok, hanem a római 
katolikusók is együttesen dol
goztak ki és legalább ezen a 
területen megteremtették az 
imádság egységét. Nem hiszem, 
hogy a görög szöveg egységes 
fordítása és bevezetése nehe

zebb lenne francia és német 
nyelvre, mint magyar nyelvre.

Az Űjtestamentum modern 
magyar nyelvre való fordítása 
már régen megjelent próba
képpen. Örömmel várjuk a 
végleges kiadást, de addig is 
nem lehetne protestáns egyhá
zaink új testamen tömi profesz- 
szorainak, vagy az egyházi ve
zetőségeknek dönteni a Mi
atyánk egyöntetű szövege mel
lett? Véleményem szerint ez 
már régen megtörténhetett 
volna és gyülekezeteink szer
te az országban egyféleképpen 
mondhatnák a Miatyánk szö
vegét. Az ökumenikus mun
kának mindig is az volt az ér
telme, hogy annak eredményei 
eljussanak a gyülekezetekbe.

De ha már a Miatyánk szö
vegét említjük, akkor még in
kább szóvá kell tenni az Apos
toli Hitvallás szövegét. Nincs 
kínosabb, mint amikor egy te
metésen a gyászoló gyülekezet
— protestánsok és katolikusok
— együtt kezdi mondani a
lelkésszel, de azután a gyüle
kezet imádsága mondatról 
mondatra elhalkul, mert há
rom egyház háromféleképpen 
ismeri azt. Olyan kérdés ez, 
amelyen lehet segíteni. De: 
mikor?  Várady Lajos

Hányféle a Miatyánk?



.. aki veled beszélek”
Jn 4, 25—30

K önnyű kis tere-ferének vette  eleinte a samáriai asszony a 
Jézussal való beszélgetést. Olyan súlytalannak, m int talán sok
szor máskor, amikor a városból vízért járó asszonytársaival 
erről-arról elpletykálkodott, vagy igaz és rémhírekről társalgóit 
a kútnál megpihenő vándorokkal. M ivel Jézus szent em berként 
hatott rá, így vallási dolgokról polemizált vele az Isten imá- 
dásának helyéről. Em lékeztet ez az asszony sok keresztyénre, 
akik lényegében véve sem m it sem  várnak egy-egy istentiszte
leten, vagy bibliaórán a megszokott, jelszínes vallásoskodáson 
felül, no meg olyan beszélgetésekre, amikor a személyhez szóló 
kérdéseket megkerülve, amolyan egyházi pletykálkodás és te- 
re-fere fo ly ik  a legkülönbözőbb lényegtelen dolgokról.

Pedig m inden ilyen találkozásban Jézus, a Krisztus akar ve
lünk beszélni. Lényeges ügyről, személyes kérdésekről. A  sa
máriai asszony számára így lett döntő eseménnyé, élm énnyé a 
Jézussal való beszélgetés. Én vagyok a Messiás, én vagyok a 
K risztus  — jelentette ki neki Jézus. Én vagyok az, akit várnak, 
akire szüksége van az embernek. Szüksége van, hogy lássa az 
Istent. Necsak vélekedjék, találgasson, vitatkozzon Isten felől, 
vallásról, egyházról, hanem m egismerje Istent hatalmában, 
szeretetében, törvényében és igazságában. Döntő dolog, hogy az 
igében és igehirdetésben Isten jön felénk és felfedi az ő sze
m élyének titkát. Döntő dolog, hogy így is hallgassuk az igét, 
m int akik m indig többet és többet akarunk tudni róla önma- 
gától.

Szükségünk van Krisztusra, hogy szem betalálkozzunk önma
gunkkal: „mindent megmondott nekem .” Nemcsak arról van 
szó, hogy sokszor bebizonyosodik önism eretünk téves volta, 
vagy az emberek rólunk alkotott vélem ényének egyoldalúsága. 
Jézus úgy beszél velünk, hogy  ̂ abban feltárul előttünk életünk  
egésze, de különösen is fé n y 'e s ik  arra, hogy hol a baj. Míg 
m agunk könnyen vesszük, vagy eltakarjuk, míg, mások nem  
tudnak róla, esetleg ismerve sajnálkoznak, szidnak vagy cse
megéznek rajta, — Jézus nyíltan és világosan beszél róla. Szi
gorúan és szeretettel. M int az orvos, aki felism erte a betegség 
súlyosságát és m inden kihatását és gyógyítani akar. Mert ebből 
a beszélgetésből az is kitűnik, hogy történnie kell és történhe
tik  is valami, ami a bajnak véget vet. Lehet m ásként élni. A  
bűnöktől szabadulva, erőt nyerve m egbékélten és hasznosan. 
A z  erkölcsi zűrzavartól tisztaságra, az önző vágyak kielégítésé
től mások boldogságának szolgálatára, az együttélést megrontó 
magatartástól a közösség építésére eljutva.

Krisztus azért akar velünk beszélni, hogy mindenre választ 
adjon. Szükségünk van az ő útmutatására és tanácsára. Egyéni 
és közösségi életünk napról-napra ú j kérdéseket vet fel. A z  
emberi vélem ények és magatartások sokszor szem befeszülnek  
egymással. Dönteni kell. Állást kell foglalni, valahová tartozni 
kell. Ismerve m inden szó és tett súlyát és hatását. Egyébként 
maga a történet is, amellyel az igében dolgunk van igazolja, 
hogy égy személynek, egy asszonynak a megnyilatkozása m i
lyen nagy hatásúvá lehet. Jézusnak van válasza a kérdéseink
re. Ez a válasz talán nem  kazuisztikus, kikapcsolva az egyéni 
döntés lehetőségét és felelősségét. De sem m i esetre sem dodo- 
nai, hogy az em ber ne tudna különbséget tenni jó és rossz, igaz 
és hazug, veszélyt rejtő vagy segítséget nyújtó  között. A  választ 
mindig az a Krisztus adja, aki teljes volt kegyelemmel és igaz
sággal (1, 14). Olyan döntésekre indít igéjével, am elyeket áthat 
a bűnt és nyomorúságot legyőző em berszeretet és az ember is
tengyerm eki méltóságát megbecsülő igazság.

Jézus beszél velünk, hogy a felszínről a m élyre jussunk, a 
tévhittő l az igazságig, a bizonytalanságtól a vallomásig: Te 
vagy a Krisztus. Mezősi György

Rozi néni mosolya
Halálakor egy fényképet te t

tem  asztalomra. A  tavalyi püs
pöklátogatás első perce. A  pa
rókiához kísértem  a püspököt. 
K özöttünk a háttérben Rozi 
néni lépked. Kezében énekes
könyv, fehér zsebkendő és az 
arcán mosoly.

Nem  volt soha főhős. Szen
zációk középpontjába sohasem  
került. A  gyülekezetben sem  
volt soha szólista. Vasárna
ponként ott ült szerényen há
tu l, megszokott helyén a töb
biek között. V elük énekelt és 
imádkozott, adakozott és dol
gozott. Karrierre sohasem vá
gyott. Talán csak a halála 
vo lt rendkívüli. A  Bazan Bo- 
riska esküvőjén, a vidám  jó
kedv kellős közepén elesett és 
nem  m ozdult többé.

Mindig mosolygott. S a mo
solyáért írok m ost róla. Ez 
volt az ő legjellemzőbb voná
sa, elmaradhatatlan kísérője. 
Ebbe sűrűsödött össze egysze
rű életének m inden szépsége, 
íg y  ism ertem  meg tíz év előtt 
egy kora tavaszi reggelen, am i
kor jö tt segíteni a lakásrende
zésnél, s a kelő nap fényében  
ránk mosolygott az udvaron: 
,fHát meqjöttek? Isten hozta 
m agukat!” S így láttam  utoljá
ra is, mosolyogva, a pékm ű
hely udvarán. Sütnivalókat 
hozott. Készült a mennyegző- 
be.

K itűnő humorérzéke volt. 
De hahotázni sohasem hallot
tam. M int valami tiszta, á ttet
sző forrásból tört fe l leikéből a 
mosoly, szelíden és m ester
kéltség nélkül. Mélyről mo
solygott. A  lélek mélyéről, 
ahol Isten kegyelme rendet 
tett. Ügy mosolygott, m in t aki 
tudja, hogy nem  érdemes ko
mor képpel járkálni a világ
ban, m ert a mosolyé a jövő. 
Erő volt a mosolyában és böl
csesség. Hányszor felvid íto tt

— GYERMEKSZERETÖ, ösz ta ,
le in fo rm á lh a tó , n y u g d íja s  v éd ő n ő , 
ó v ó n ő , özvegy p a p n é  fé lé v e s  
g y e rm e k h e .-  k is  h á z ta r tá s b a  b e já 
ró n a k  fe lv é te tik .  T e le fo n :  3S3—<iő8 
este ’S—10 óra között.

engem is! Mennyi tanácsot 
adott! De rosszat senkiről sem  
hallottam róla. Pletyka, rága
lom nem  volt kenyere. így  lett 
számomra Rozi néni az egész
séges, keresztyén lelkűiét szim 
bóluma.

A  fa lu  napszámos rétegéből 
származott, s tudom, sok harc 
volt a mosolya mögött. K e
m ény és elszánt harc gonddal, 
szegénységgel, bánattal, gyász- 
szál. De győztes harc, am ely
ből végül is m indig bátran 
előre tekintő reménység szü
letett. Reménység mosolya . . .

Szomszédok voltunk. Na
ponként találkoztunk. S  alig 
tudnám szavakba foglalni, m it 
jelen tett nekem , s családomnak 
ez a szomszédság. Luther a Kis 
Kátéban azt tanítja, hogy a jó, 
megbízható szomszédok is a 
mindennapi kenyérhez tartoz
nak, amelyért a M iatyánkban  
könyörgünk. Egyetlen napon 
nem  nélkülöztük ezt a kenye
ret. Gyakran roskadásig terít
ve volt vele asztalunk. Rozi 
néni meghallgatott imádság 
volt. Szeretetének ezer ötleté
ve l lepett meg bennünket m in
dig újra. Jóság és mosoly: édes
testvérek. Ez volt az ő szom 
szédsága.

Temetésén a Bárány m e
nyegzőjéről szólt az ige, ahol 
reménységünk célhoz ér és 
nyilvánvaló lesz, hogy azoknak 
volt igaza a földön, akik mo
solyogtak.

Nézem a képet az asztalon. 
Csak most figyelek fe l reá: 
hiszen itt m ind a hárman mo
soly gunk! Imádságra dobban a 
szívem : Istenem ! Add, hogy 
m indig igy legyen! Ahol csak 
keresztyének élnek a földön, 
mindnyájan jóság és rem ény
ség mosolyával m enjünk a 
nagy mennyegzőre, — Feléd’

Bóka Zoltán

— EKE MŰSZAKOS KONTRÁI 
DOLGOZÖT keres fe lv é te lre  az 
E vangélikus Teológus O tthon. Fi
zetés m egállapodás szerin t. J e 
len tk ezn i le h e t az O tthon igazga
tó já n á l;  B udapests VliX., Üllői 
é t  S4,

Istentiszteleti rend
B udapesten , 1876. fe b ru á r  >-án

Deák tér de. 9. (úrv) dr. Kékén 
A n d rá s , d e . 11. (ú rv ) d r .  H a fe n -  
s c h e r  K á ro ly , d u . 5. T r a j t l e r  G á 
b o r, d u . 6. s z e re te tv e n d é g s é g : d r . 
K é k é n  A n d rá s .  F aso r de. fé l  10, de .
11, d u . 6. Dózsa G yörgy ú t  d e . fél 
IC. Üllői ú t  21. d e . fé l 11. K arácsony 
S ándor u . de. S. R ákóczi ú t 57/b. 
d e . 10. (sz lo v ák ) A ra d i A n d rá s , de.
12. (m a g y a r) .  T haly  K álm án u. 28. 
d e . 11. F ran c isco  G u id ó , d e . 11, du . 
6. F ra n c is c i  G u id ó . K őbánya de. 10. 
S ü lé  K á ro ly . U tá sz  u . d e . 9. V eö- 
re ö s  Im re . V ajda P é te r  u . de. fé l 
12. S ü lé  K á ro ly . Zugló de. 11.

■ (ú rv ) B o ro s  K á ro ly , d u . 4. szere
te tv e n d ég sé g . R ákosfalva de. 8. B í
z ik  L ászló . G yarm at u . de. fé l 10. 
(ú rv ) B o ro s  K á ro ly . F óti ú t  de. 11. 
B e n c z ú r  L ászló . Váci ú t  de. 3. 
S o ly m á r  P é te r .  F ran g ep án  u. de. 
fé l  10. S o ly m á r  P é te r .  Ú jpest de. 
10. B lázy  L a jo s . P este rzsébet de. 
10. V irá g h  G y u la . S oro k sár Ú jte 
le p  d e . fé l  9. V irá g h  G y u la . P est
lőrinc d e . 11. M atú z  L ászló . K is
pest de. 10. K ispest W ekerletelep  
d e . 8. P e s tú jh e ly  d e . 10. S c h re in e r

— ötvened vasárnapján az 
oltárterítő színe: zöld. A dél
előtti istentisztelet oltári Igéje: 
1 Kor 13, 1—13; az igehirde
tés alapigéje: Jn 4, 25—30.

— A FEJÉR—KOMAROMI
EGYHÁZMEGYE egyhangúan 
megválasztott esperesét, Nagy 
István  tatai lelkészt ünnepi is
tentiszteleten és rendkívüli 
egyházmegyei közgyűlésen ik
tatta be hivatalába február 
4-én a tatai imaházban D. dr. 
O ttlyk Ernő, az Északi Evan
gélikus Egyházkerület püspö
ke.

— A KELET-BÉKÉSI EGY
HÁZMEGYE lelkészi munka- 
közössége január 30-án Békés
csabán tartotta ülését. Áhíta
tot Kiss György, igehirdetési 
előkészítőt M ekis Adóm espe
res, előadást Dedinszky Gyula 
és K ertész Géza tartott. Mekis 
Ádám esperes az időszerű kér
désekről tájékoztatta a lelké
szeket.

— A NÓGRÁDI EGYHÁZ
MEGYE lelkészi munkaközös
sége január 29-én Balassa
gyarmaton tartotta ü lését Űr
vacsorát osztott Szabó István. 
Igehirdetési előkészítőt Kühn  
Ernő, előadást Polóny Zoltán 
és Babka Tivadar, korreferá
tumot Záborszky Csaba, tájé
koztatót Gartai István  esperes 
tartott

— FASOR. A gyülekezet ja
nuári szeretetvesndégségén 
Bolla Árpád  dunakeszi-alagi 
lelkész tartott előadást iraki 
útjáról, ismertetve az „embe
riség bölcsője” ^tájait, bibliai 
emlékeit, mai társadalmát, 
problémáit és mai magyar 
kapcsolatait

V ilm os. R ákospalo ta  MÄV íe lep  de. 
8. R ákospalo ta  K istem plom  d e . 10, 
d u . 3. R ákosszentm ihály  de. fé l  11. 
Sashalom  d e . 9. M átyásföld  d e . fé l 
11. C inkota d e . fé l  11, d u . fé l  3. 
K ista rcsa  de. 9. R ákoscsaba de. 9. 
B ék é s  J ó z se f . R ákoshegy d e . 9. R á
kosliget d e . 10. R ákosk eresz tú r de. 
fé l  11, d u . 3.

B écsikapu  té r  d e . 9. (úrv) S z ita  
I s tv á n n á , d e . 11. (ú rv ) dr. N ik lo t 
B es te  p ü s p ö k , d u . 6. V á ra d y  L a jo s . 
T orockó té r  d e . fé l  9. C sák ó  G y u la . 
Ó buda d e . 9. F ü lö p  D ezső , d e . 10. 
(ú rv ) F ü lö p  D ezső . X II. T arésay  
Vilmos u . de. 9. R u ttk a y  E lem ér, 
d e . 11. R u ttk a y  E lem é r, d u . fé l  7. 
C sen g ö d y  L ászló . B u d ak e s z i de. 8. 
T a k á c s  J ó z se f . P esth id eg k ú t d e . fé l 
11. D. d r .  O ttly k  E rn ő , d u . 5. s z e re 
te tv e n d é g s é g . D . d r .  O ttly k  E rn ő . 
K elenföld de. 8. de . 11, d u . S. N é
m etvölgyi ú t  de. 8. N agyté tény  de. 
fé l 9. V iso n ta i R ó b er t. K elenvölgy 
de. 9. B udafok  de. 11. V iso n ta i R ó 
b e r t .  B udaörs d u . 3. V iso n ta i R ó 
b e r t .  C sillaghegy d e . fé l 10. Csepel 
de. fé l 11.

— HELYREIGAZITÄS. La
punk január 25-i számában 
közölt „Azt mondják nem 
vagy” című versbe sajnálato
san sajtóhiba csúszott be. Az 
utolsó két sor helyesen így 
hangzik: „hogy a magasba re
püljek: Tehozzád”.

— HALÄLOZÄS. Dr. Ugrik 
Kálmánná, sz. Csemez Margit, 
életének 73. évében január 18- 
án elhunyt. Hamvasztás előtti 
búcsúztatása január 20-án volt 
Oroszlányban, majd hamvait a 
kiskőrösi evangélikus temető
ben helyezték örök nyugalom
ra.

— Dr. K iszely József, a bu- 
datjest-fasori gyülekezet leg
idősebb presbitere és tb. fel
ügyelője 87 éves korában csen
desen elhunyt. A presbitérium 
és a gyülekezet nagy részvéte 
mellett temették a példamuta
tóan hűséges igehallgatót. „Ke
zedre bízom lelkemet, te vál
tasz meg, Uram, hűséges Iste
nem . . . ”

Fabők Ferenc ny. mező- 
berényi lelkész, életének 69. 
évében január 19-én Szarva
son elhunyt. Temetése január 
21-én volt Szarvason Kovács 
Pál és Székács Sámuel lelké
szek szolgálatával. „Most azért 
megmarad a hit, a remény, a 
szeretet, e három, ezek közül 
pedig legnagyobb a szeretet”.

— özv. Nagy Lászlóné, sz. 
Rózsa Eszter, Nagy Tibor szé
kesfehérvári lelkész édesany
ja, életének 89. évében, január 
25-én elhunyt. Temetése ja
nuár 29-én volt a székesfehér
vári evangélikus temetőben 
„A szeretet soha el nem fogy”.

„És maga mellé vévé« a ti
zenkettőt, monda nékik: Imé 
felmegyünk Jeruzsálembe, és 
beteljesedik minden az Em
bernek Fián, amint a próféták 
megírták.” (Lk 18, 31)

VASÁRNAP. — „Jézus, Dá
vidnak Fia könyörülj rajtam!” 
(Lk 18, 31—43). Így kiáltott a 
jerikói vak koldus. Kiáltott és 
nem üvöltött. Jézus közelsége 
váltotta ki belőle ezt a kiál
tást. Ezért nem tudták elnémí
tani. Jézust kellett volna köze
léből eltávolítani ahhoz, hogy 
ismét visszasüllyedjen némán 
reménytelenségébe. Kiáltása 
bántotta az emberek dobhár
tyáját. Jézus gyönyörködött 
benne, „a te hited téged meg
tartott” — ezt mondta a vak 
koldusnak. Nem egy összerop
panó idegzet, hanem a hit 
hangja szólt kiáltásából. Ezért 
került bele ez az egykor fül
sértő kiáltás az egyház isten- 
tiszteleti rendjébe. Milyen jó, 
hogy amikor a tanítványok 
nem értik Jézust, tragédiát 
szimatolnak, egy vak koldus 
„kyrie eleison”-t énekel!

HÉTFŐ. — „Nem lehetsé
ges, hogy a próféta Jeruzsále
men kívül vesszen el” (Lk 13, 
31—33). Milyen rendíthetetlen 
Jézus engedelmessége. Bámu
latra méltó bizonyosság tölti el. 
Se ravasz tanács, se megfé
lemlítő hír nem térítheti el Je
ruzsálembe vivő útjáról. Álta
la állhatok meg én is a hitben, 
maradhatok meg az egyház út
ján. Hányszor akar visszatar
tani „lelki testvérek” jó taná
csa vagy fenyegetőzése az en
gedelmesség keskeny útján. A 
Jézusba vetett hit azonban 
bölccsé és bátorrá teszi szíve
m et

KEDD. — „Ha valaki énutá- 
nam akar jönni, tagadja meg 
magát, és vegye fel az ő ke
resztjét minden nap, és köves
sen engem” (Lk 9, 18—23).
Fontos szerepet tölt be Jézus 
ajkán ez a kis szó: „szükség”. 
Ő szükségesnek látja szenve
dését és halálát. Nekünk van 
rá szükségünk. Erőtlensége 
erőnkké válik, halála életünk
ké. így lesz Istennek Krisztusa 
a mi Krisztusunkká. Így teszi 
lehetővé, hogy kövessük. Kö
vetni azt jelenti: ő megy elöl, 
a győzedelmes, a diadalmas; 
én pedig nyomdokába lépek. 
Amikor követésére hív, győ
zelmében való részesedésre 
hív. Két dolog tartozik azon
ban Krisztus követéséhez. Meg 
kell tagadni önmagam. Le kell 
mondanom arról, hogy én dik
táljak tempót neki és én csi
náljak programot. Fel kell 
venni a keresztet mindennap. 
Bíznom kell abban, hogy a kö
vetéssel együttjáró nehézségek 
és terhek elviselhetők. A mi 
küzdelmünk csupán utóharc.

SZERDA. — „Mikor pedig 
böjtöltök, ne legyen komor a 
nézéstek” (Mt 6, 16—21). A 
hamis böjtöléstől féltünkben 
megfeledkezünk sokszor az 
igazi böjtről. Az igazi böjt vi
dám böjt. Amikor imádko
zom, igét hallgatok, Isten for
dul felém. Meggazdagít. Meg

szünteti ürességem. Örömmel 
tölt be. De ehhez jó rend és 
fegyelmezettség szükséges. Az 
emberek között sem lehetek 
böjtölés híján, ha igazán sze
retni akarom őket. Gondol
junk a beszédre. Nem kell né
maságot fogadnom, mint egy 
karthauzi szerzetesnek, de né
ha nem ártana kissé elhallgat
nom és nagyobb figyelemmel, 
érdeklődéssel hallgatni a má
sikra.

CSÜTÖRTÖK. — „Én paj
zsod vagyok tenéked, a te ju
talmad felette igen bőséges” 
(Móz. 15, 1—6). Még a csilla
gokat is felhasználta Isten ar
ra, hogy Ábrahám kétségeit 
szétoszlassa és keserűségét el
vegye. Ábrahám nem ellenke
zett, készséggel fogadta a biz
tató szót. Mennyivel nagyobb 
bizonyságot adott nékünk Is
ten. mint Abrahámnak arról, 
hogy szeretete paizs és életünk 
meggazdagítója!

PÉNTEK. — „Akkor felha
sad mint hajnal a te világos
ságod” (Ézs 58, 5—12). Néha 
elveszítjük önmagunkat, ö n 
magunkba merülünk. Tipró- 
dunk. Ez a csökönyös magunk- 
bazárkózás, saját lelkünk 
gyötrése — ez lenne a böjt? 
Isten az önmagába görbedt 
ember tekintetét kifelé irá
nyítja, a bajbanlevőkre, sze
gényekre, megkötözöttekre, le- 
igázottakra és éhezőkre. Az 
igazi böjt felszabadulás önma
gunk fogságából a másik em
ber, a testvér számára.

SZOMBAT. — „Könyörgés
sel és böjtöléssel” (Mk. 9, 14—
29). Vannak nehéz esetek és 
nehéz emberek. Jézus szerete
tének hatalma fölébe nő ezek
nek is. Nehéz ember a törté
netben szereplő, a jelek sze
rint súlyos epilepsziában szen
vedő gyermek. Az evangélium 
ennek a történetnek elbeszélé
sével nem arra biztat, hogy 
csodákat tegyek. Inkább arra. 
hogy a környezetemben levő 
nehéz embereket is Jézus ha
talmában lássam. Általuk buz
góbb imádságra és fegyelme
zettebb életre nevel. Jézus szá
mára különben egyikünk se 
könnyű eset.

Benczúr László
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I M Á D K O Z Z U N K
Űr Jézus Krisztus! Köszönjük neked, hogy sz élet ország

útién megszólítasz és beszélsz velünk. Köszönjük, hogy szavad 
kijelentés magadról, őszinte beszéd rólunk, segítség az életre, 
útmutatás a cél felé.

Kérjük, igéd segítsen szembenézni önmagunkkal, Lelked ad
jon erőt győzni bűneinken. Tégy bennünket hasznossá magad 
és embertársaink javára. Szavunkat és tettünket tedd őszinte 
bizonyságtétellé rólad.

Áldd meg házunk népét, gyülekezetünket, népünket és az 
egész emberiséget békével, egyetértéssel és boldog jövővel. 
Ámen.

F é l  e m b e r  h á r o m  ellen
Dermedten lóg a levegő. A p 

ró m adárkák ülnek rem ény
kedve a villanyhuzalokon. A  
templomra fagyos ködfátyol 
borult. A  park virágai megkó- 
rósodva remegnek. Szenved a 
világ.

A  színházátjárón barázdált 
arcú fé r fi lépdel. Városi bun
dájának prém je kalapja szé
léig felhajtva. Szemben vele, a 
parkon át irhabundás férfi 
igyekszik. A z  átjárónál össze
találkoznak. Megörülnek. K e
zet fognak.

— Hideg van  — szól az ir
habundás.

A  városi bundás széthúzza  
száját, s majdnem könnyezve  
mondja:

— És éppen most utasította  
vissza az ipari osztály azt a 
palackos gáztűzhely iránti ké
relmemet. A zt mondják, sok 
az igénylő, kevés a gáztűz
hely. Kell a vidékieknek, meg 
a perifériának. S hogy a 2800 
havi fizetésem  se teszi indo
kolttá kérelmemet.

A z irhabundás megértő em 
ber:

— ilyen  a bürokrácia. E m ő
kém. Én is ebben a hajóban 
evezem. Nálam  be van ugyan

vezetve a gáz, de m it érek ve
le? Három apró szoba, két ap
ró gyermek. A  lakáshivatal 
csak ígérget. A la ttunk fé l em e
lettel éjfélig zajos étterem. Fe
leségem a második m űszak  
után éjjel tér haza 1700-ért. 
A utóm  idegen garázsban rosto
kol. Hiába szedünk össze 4 ez
ret, nincs boldogság.

A  park szélén fe ltűn ik  két 
karcsú láb, s egy galambszür
ke teddiberbunda. Valahol a 
gallér körül, a kalap alatt f i 
tos orrocska, s két fekete  szem  
lapul. A  bundások már a lá
báról felism erik. Kétfelé hú
zódnak, lendületesen kalapot 
emelnek. A  teddiberbunda a 
két fé r fi között lehorgonyoz. 
Tavasz illata terjeng a der
m edt télben: egy egész drogé
ria. K ét torzsa közt egy virág
szál. Ö m lik belőle a gondolat:

— Jé Ernő, jé  Tivadar! . . .  
hogy hova megyek? Óh, én 
szerencsétlen, hát az Otépéhez. 
N egyvenezrünk van bent, de 
kell a csodának az a kis ro
zoga Trabant. Fiatat, vagy 
M oszkvicsot akarunk venni ta
vaszra. S mi, akik  soha senki
nek nem  tartoztunk, képzeljék, 
most h itelt veszünk fel. Értik: 
hitelt! Fess dolog, mi? Ször

nyű. — M egingatja kis fejét. 
— Életszínvonal? N ekem  az
tán dumálhatnak. Igaz, E m ő
ke? Pá-pá!

A  két bundás sóvárogva néz 
a távolodó teddiberbunda  
után.

Hirtelen éles fü tty  hasítja át 
a dermedt csendet.’Akár nyár
melegben burjánzó kismadár: 
tralla, tralla, tnlláré-tralla! S 
fe ltűn ik  az átjárónál az éne
kes csalogány: fiatalem ber ha
jadonfővel, kiskabátban, nya
kán hanyagul á tvetett sállal. 
Két keze nadrágzsebébe süly- 
lyesztve. S jön! De hogy jön?: 
szétvetett lábbal. A m in t lép, 
csípője fordul egyet. Bal lába 
mereven lódul előre, jobb lá
bával szinte kaszál. Minden lé
pése munka, szenvedés. Las
san jön a nyomorék. A  két 
bundás széthúzódik a kaszáló 
lábak elől. Nem szólnak. K i
várják, m íg elhalad. A  nyomo
rék pedig jön. Tulajdonképpen  
a ballal lép csak, jobbját m el
léhelyezi. Végre a két bundás 
elé ér. M egáit A fü ttykoncer
tet is vihenteti. Nézi a két 
barázdált homlokot, gondtól 
terhelt arcot. Tűnődik magá
ban. K ét m arkát kiveszi nad
rágzsebéből, ny ito tt tenyerén

megcsillannak az 1—2 forinto
sok. Tiszta szívből szól:

— A z urak nagyon fázhatnak. 
Jöjjenek, igyanak meg velem  
eg y  jó forró feketét, itt  a színe 
ház presszójában.

De válaszra nem  m éltatják, 
csak tágra mered a szem ük ,

— Kérem, kérem, ha nem  fo
gadják el, úgy magam sem  
iszom. — Azzal visszadugja két 
pénzzel teli m arkát a zsebébe, 
s nagy munkával, éles trillá
zással vonszolja magát tovább. 
Elbiceg a színházpresszó előtt, 
át az úttesten, s már kapasz
kodik is fölfelé a tem plom  me
redek lépcsőjén. A  két bundás 
férfi szemével addig kö
veti a nyom orék fiút, m íg el 
nem tűn ik  a tem plom  ajtajá
ban. S ekkor m indketten azt 
érzik, hogy ott belül, önma
gukban, ahova soha nem  ta
pogatnak a külsőt örökké bírál- 
gató szem ükkel, egyszerre 
megmozdult valami. A m it se 
bunda, se lakás, se gáztűzhely, 

‘se autó, vagy nagy fizetés so
ha nem pótolhat.

A  tem plom  már levetette  
magáról ködiátyolát. A tisztuló 
égen felparázslik fagyosan a 
kikeletet hozó drága napsugár, 

Dénes Géaa
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Böjt—cselekedet
A böjt fogalmával összefügg a bünbánat szomorúságának fo

galma és ez természetes. Jézus is, Keresztelő János is, Luther 
is a „térjetek meg!” intésével intonálják a böjt lényegét s a 
megtérés nincsen bűnbánat nélkül.

Á ltaliban azonban két kísértés m utatkozik ilyenkor.
A z  egyik az, hogy sokan a bűnbánat—megtérés összefüggését 

,  o böjttel csak a böjt heteire központosítják, m intha a keresz
tyén embernek ezt a megrázó belső élm ényét ilyen szűkre le
hetne szabni és húsvét után az egésznek a tartalma érvényét 
veszíthetné. A z oltár lila színű térítőjét felváltja  a fehér, a bor
dó és a zöld vidámabb színe és ezzel együtt úgy tűnik, m intha 
idejét m últa volna a megtérés és bűnbánat, hiszen messze el
m últ már a böjt.

A  másik kísértés az, hogy a keresztyén ember a böjt átélé
sével belső passzivitásba merül. Böjt az az időszak, amelyben 
isten cselekvése, aktivitása különösképpen láthatóvá válik Jé
zus szenvedéstörténetének különböző fázisaiban és főképpen a 
golgotái kereszthalálban. A  keresztyén ember ism ételten aláza
tos szemlélője ennek a történésnek, am elynek eredményét a 
váltságban, a bűnbocsánatban fogadja el, ami természetes, de 
sokak számára m indez valami befejezettséget jelent és nem  
kezdetet.

M indkét kísértéssel kapcsolatban tanítanunk és vallanunk  
kell, hogy a keresztyén ember bűnbánó, megértő magatartása 
nem  csupán hat böjti héthez van kötve, hanem egész életéhez. 
Másrészt — bár a böjt tartalmához tartozó az elcsendesedés, az 
igére figyelés, a várakozás — ez mégis akkor igazi, életrevaló, 
ha azzal együtt jár a keresztyén aktivitás, a mozgás, a diakó- 
níai szolgálat, a cselekvés. Isten cselekvésének lényege mindig 
az, hogy a keresztyén embert elmozdítsa a különféle holtpon
tokról, a tétlenségből és tehetetlenségből és elindítsa a hit és 
szeretet gyakorlására az élet egész területén.

Ennek első látható jele elsősorban a gyülekezetben m utatko
zik, a jelenlétben  a böjti áhítatokon, a nagyheti igehirdetés
sorozatokon, áltálában a vasárnapi tem plom i istentiszteleteken. 
E g y ü t t  van a gyülekezet közössége, m int amely együttesen  
késs megsiratni a mulasztásokat, az elvesztett alkalmakat, a 
gyülekezettől való távoliét üres kifogásait, a hálátlanságot és a 
keresztyén élet indokolatlan örömtelenségeit, de ugyanígy kész 
elindulni az ú j élet ú tján  a megújult szolgálat aktivitásával.

Másik jele a szűkebb gyülekezeti közösség, az úrvacsorázók 
közösségének a megelevenedése. A z  ugyan igaz, hogy éppen a 
böjti időszakban növekszik az úrvacsorázók gyülekezeti statisz
tikája, de emögött m indig m eghúzódik az a kérdés, hogy a leg
többen megszokásból járulnak-e az úrvacsorához vagy valóban 
a bűnbánat ösztönzésére? Ha ez az utóbbi lenne az igaz, akkor 
meg azt kérdezzük, hogy vajon a „böjti úrvacsorázók”-kai 
■miért találkozunk legközelebb csak a reformáció emlékünnepén  
vagy karácsonykor? E mögött a megszokott gyakorlat és gyü
lekezeti jelenség mögött ugyanis éppen nem  a bűnbánat ke
gyelmet e l f o g a d ó  érzése húzódik meg, hanem az a gondolat, 
sőt meggyőződés, hogy a keresztyén ember ezzel „eleget te tt 
Istennek”, vagyis a d o t t  valamit Istennek.

Együtt a gyülekezetben és együtt az úrvacsorázók közössé
gében sem m iképpen nem  befejezés, hanem kezdet lehet, 
amelynek van eleven folytatása, a növekedés, a bizonyságtétel, 
a m indennapi élet. Éppen ez a „folytonos folytatás” a megtérés 
és ennek van egyedül jelentősége —  a gyülekezet m ellett — a 
«saladban, sőt a társadalomban is. ,

A „böjti passzivitás” helyébe a „böjti aktivitás* kerüljön, és 
akkor ennek érzésvilága nem  zárja k i az örömöt sem. Böjtben  
«  van öröm, Isten megtartó szeretetének mindennapos átélése, 
de főképpen a hálaadás öröme azért, am it Isten cselekedett 
érettünk és azért, am it m i cselekedtünk az ó indítására, ke
gyelemből, Várady Lajos

ülést töltött u  Ökumenikus Tandes elnöksége
A Magyarországi Egyházak 

ökumenikus Tanácsának el
nöksége 1970. január 30-án 
dr. Bartha Tibor református 
püspök, a Tanács elnöke ve
zetésével tartotta idei első 
ülését, amelyen az egyházi saj
tó képviselői is részt vettek.

A gyűlés tárgysorozatának 
két főbb pontja az 1970-es ju
bileumi esztendő és a vietna
mi gyűjtés eredményének 
számbavétele volt.

Az elnökség úgy határozott, 
hogy az ökuménikus Tanács 
tagegyházai — ezek vezető 
testületéinek döntésével egyet
értésben — az 1970-es jubi
leumi esztendő folyamán az 
egész magyar néppel együtt 
részt vesznek a magyar társa
dalom kiemelkedő eseménye, 
hazánk felszabadulása 25. év
fordulója megünneplésében, 
és közös ökumenikus alkalmon 
is megemlékeznek a magyar 
nép életének e sorsdöntő ju
bileumáról, valamint arról az 
útról, amelyet az ökumenikus 
Tanács tagegyházai ez alatt az 
Idő alatt a szocializmust építő 
magyar társadalomban a ma
gyar néppel együtt megtettek.

Az elnökség Isten iránti há
lával és nagy megelégedéssel 
vette tudomásul a vietnami 
nép megsegítésére rendezett 
szolidaritási akció keretében 
lebonyolított gyülekezeti gyűj
tés eredményeinek összegezé

sekor azt, hogy a tagegyházak 
gyülekezeteinek és lelkészeinek 
imádságos lelkületű felelőssé
ge, hitbeli állásfoglalása, mély 
együttérzése és politikai öntu
data is tükröződik az áldozat- 
készségben. De kifejeződik az 
a szolidaritás is, amely ez al
kalommal nemcsak a harcoló, 
hős vietnami népet akarta erő
síteni, hanem világméretű ösz- 
szefogásban támogatni kívánta 
az amerikai nép haladó fiai
nak azon millióit is, akik az 
elmúlt év utolsó hónapjainak 
akciói során olyan egyértelmű
en és nagy súllyal adtak han
got annak, hogy szemben áll
nak a vietnami nép ellen irá
nyuló amerikai agresszióval.

Megemlékezett az elnökség 
arról, hogy Alexej pátriarchát, 
az Orosz Orthodox Egyház fe
jét ezelőtt 25 évvel, február 2- 
án választották pátriarchává és 
február 4-én iktatták be magas 
hivatali tisztségébe. Az elnök
ség felkérte dr. Bartha Tibor 
református püspököt, az öku
menikus Tanács elnökét, hogy 
a 25 éves jubileum alkalmából 
fejezze ki a Magyarországi 
Egyházak ökumenikus Tanácsa 
tagegyházainak szívből jövő, 
testvéri áldáskívánását.

Végezetül az elnökség beszá
molót hallgatott meg az ök u 
menikus Iroda működéséről és 
folyó ügyekkel foglalkozott,,

J o r d á n i á b a n  (2)
Hadműveleti

területen
Jordániában megérkezésünk 

órájában rájöttünk arra, hogy 
valódi hadműveleti területre 
érkeztünk. A m m an  külvárosát 
megközelítve, jordániai bará
taink megmutatták az előző 
napi bombázások „eredmé
nyeit”. Elmondták, hogy az iz
raeli repülőgépek teljesen 
rendszertelenül szórják le 
bombáikat lakótelepekre is. A 
külváros bombázott része 
azonban csak „ízelítő” volt a 
hadműveleti területből. Érke
zésünk napján IRBID város 
közelében kijutottunk a 
„front”-ra. A Golan-magaslat 
irányában olyan területen jár
tunk, amely állandó tűz alatt 
van, illetőleg soha nem lehet 
tudni mikor indul meg mind
két részről a tüzelés. Minde
nütt katonák állták el gépko
csink útját. Figyelmeztettek 
az „életveszély”-re. Ágyú- és 
gépfegyverállások között jár
tunk. Jó darabig harciárkok
ból néztük a terepet Felet
tünk izraeli vadászgépek zúg
tak.

Másnap Ammanből Indul
tunk el egy másik hadműveleti 
területre, a Jordán völgybe, 
Teljesen kopár hegyek világá
ban vezetett az ütünk. Útköz
ben egy ponton nagy betűkkel 
egy táblát láttunk: „TENGER- 
SZINT’. Azon a helyen ha
ladtunk át, ahol a tengerszint 
magasság: „0”! Ettől kezdve 
már tengerszint alatt halad
tunk a Holt-tenger irányába. 
Itt is mindenütt katonák áll
tak a harciárkokban. Végre el
értünk a Jordán folyóhoz. Ez 
ma a határvonal Izrael és 
Jordánia között Külön enge

déllyel ráléptünk az ELLEN- 
BI-HlD-ra, amely ma az 
egyetlen átkelőhely Izrael és 
Jordánia között. A híd egyik 
oldalán izraeli, a másikon jor
dániai katonák álltak. Kettő
jük között megrendülve bá
multam a Jordán vizét,, mely
ben Keresztelő János megke
resztelte Jézust is. Ezen a hí
don közlekednek a szétszakí

lehet megkülönböztetni, me
lyik ház mi lehetett. Ma itt 
senki sem lak ik . . .  Lépéseink
re egy ijedt macska szaladt el 
előttünk. Ez volt az egyetlen 
élőlény, amit láttunk. A Jor
dán völgyben itt-ott láttunk 
egy-egy kertészkedő arabot, 
de kísérőink mondták, hogy 
csak a „saját felelősségükre” 
foglalatoskodhatnak földjei

A menekülttáborok lakéi

tott arab családok tagjai Iz
rael és Jordánia között.

Visszafelé a Jordán völgyé
ben megtekintettük a teljesen 
elpusztított KARAMA várost. 
A város 1968 (!) tavaszán
pusztult el egy izraeli táma
dás következtében. A három 
évvel ezelőtt még 35 000 lelket 
számláló város egyetlen rom
halmaz. Mecsetek, lakóházak, 
iskolák, üzletek olyan rom
tömeget alkotnak, hogy nem is

Szeretetintézmcny elnt
A Soproni Szeretetotthon

Az egyház szeretetszolgálatának feladatai közé tartozik 
azoknak az ellátása, gondozása, akik ebben a szolgálatban 
töltötték el életüket öregségükig. A nagyobb létszámú evan
gélikus egyházak nem mulasztják ezt a feladatot, sőt köte
lességüknek tartják. Egyházunkban a piliscsabai Silo otthon 
mellett a győri egyházközség soproni (Zerge u. 9.) otthona 
látja el ezt a munkát. A Lővérek egyik legszebb helyén a tíz- 
tizenkét személy befogadására alkalmas házban s hegyolda
lon közel a tetőig nyúló kertben élhetnek a diakónia kiérde
mesült munkásai. Itt mindig akad hely a munkában még 
meg nem öregedett, de megfáradt munkatársak vagy család
tagjaik részére, hogy megpihenjenek.

A BERLINI MARIA-TEMPLOM
A keletberlini TV-torony 

építése és a városközpont ren
dezése miatt sokan aggódtak, 
hogy a Mária- te mp 1 om nem 
kerül-e lebontásra. Most arról

adhatunk hírt, hogy a -templo
mot renoválták, környezetét is 
megszépítették és ádvent első 
vasárnapján istentiszteletet 
tartottak benne.

ken, mert azok gyakran állnak 
tűz alatt.

Menekült*
táborokban

Köztudomású, hogy jelenleg 
több mint 2 millió arab mene
kült van a Közel-Keleten. 
Ezeknek nagyobb része még 
1948-ban kényszerült elhagyni 
hazáját, a Jordán nyugati 
partját. A következő években 
is állandóan nőtt a menekül
tek száma. Az 1967-es izraeli 
agresszió következtében pedig 
több mint 500 000 arab került 
a menekültek sorsára. Sok ez
ren két évtized óta menekült- 
táborokban laknak, mások 3— 
5 év óta. Jordániában mintegy  
félm illió m enekült van. A  Bé- 
ke-világtanács delegációja két 
menekülttábort nézett meg. 
Az egyik Irbid város közelé
ben van 14 000 menekülttel, a 
másik Baqa-ban, ahol 60 000 
menekült éL A látvány szá
munkra drámai volt. A sátrak 
ponyvából vagy hullámbádog
lemezekből készültek. Egy-egy 
sátorban általában 6—8 sze
mély „lakik”. Legtöbbször a 
földre terített pokróc az 
„ágyuk”. Az iskolás gyerekek 
évek óta térdeiken írják isko
lai leckéiket. Szélviharok ide
jén — elsősorban télen — a 
család egyik tagja tartja a sá
tor oszlopát, hogy össze ne 
dőljön, miközben a többiek al
szanak. Élelmezésük is na
gyon hiányos. A legtöbben na
ponta egyszer esznek. Különö
sen a gyerekek szenvednek so
kat. A vezető emberek elmon
dották, hogy a menekültek 
legnagyobb része nem hajlan
dó a ponyvasátrakból valami 
szilárdabb „építménybe” köl
tözni, mert ez azt a látszatot 
kelthetné, hogy ők „Jordániá
ban akarnak letelepedni”, 
holott ők vissza akarnak térni 
hazájukba, a mai Izraelbe. A 
„ponyvasátor” ideiglenességet 
jelent számukra és inkább ezt 
választják.

A táborokban mindenütt 
százak vettek bennünket kö
rül. Voltak, akik belénk ka

paszkodtak és sírva kiabáltak
„Segítsenek bennünket haza!". 
A rögtönzött gyűléseken Ka
mara Damantang külügymi
niszterrel együtt beszédeket 
tartottunk. Igen nagy dolog 
volt, hogy elmondhattam: ma
gyar népünk segíti őket kü
lönböző módon. Nagyon ki
nyílt a szívük, amikor arról is 
hallhattak, hogy a magyaror
szági evangélikus egyház vala
m ennyi gyülekezetében 1969 
húsvétján gyűjtést rendeztünk  
éppen a jordániai m enekültek  
számára. A  Lutheránus Világ- 
szövetség, az Egyházak Világ
tanácsa és az ENSZ sok segít
séget ad a menekülteknek, de 
még így is rendkívül nehéz és 
keserves a sorsuk,

Békegyűléseken
Három alkalommal szolgál

hattunk békegyűléseken: AM- 
MAN-ban, SZALT-ban és IR- 
BID-ben. A legnépesebb gyű
lés Ammanban, a fővárosban 
volt. Több százan vettek azon 
részt Jelen voltak az egyhá
zak képviselői is. Eljött a ró
mai katolikus és ortodox püs
pök is. A békegyűlésen Nabul- 
szi volt miniszterelnök elnö
k ölt ö  volt az, aki 1956-ban 
felmondta az angol—jordániai 
egyezményt, melynek nyomán 
az angol csapatoknak el kel
lett hagyniuk Jordániát, Ar 
ülésen részt vett Rauhi El- 
Khatib, Jeruzsálem volt pol
gármesteré is. Ez alkalommal 
előadást kellett tartanom a 
magyar békemozgalomról, to
vábbá a magyar protestáns 
egyházak békemunkájáról. 
Hasonló módon folytak le Ir- 
bidben és Szaltban is a gyűlé
sek. Mindenütt igen nagy ro- 
konszenv nyilvánult meg a 
Béke-világtanács, a Magyar 
Béketanács és magyar protes
táns egyházaink'iránt

Husszein királynál
Jordániában a Béke-világ- 

tanács delegációját — amely 
ekkor már csak 3 tagból állott 
— fogadták az állami vezetők 
is. Váratlan volt számunkra, 
hogy fogadott bennünket 
Husszein király. A 35 éves ki
rály az ünnepi fogadásnál na- 
kodója. A  múltban számos 
helytelen intézkedést tett az 
antiimperialista mozgalom el
len, amely országában nagyon 
erős volt. Most egyre tudato
sabban folytatja a harcot Iz
rael agressziója ellen. A ki
rály az ünnepi fogadásnál na
gyon közvetlen volt. Alkal
mam volt átadni a magyar bé
kemozgalom üdvözletét és ki
fejezésre juttattam népünk 
szolidaritását az arab nép 
iránt.

Látogatást tettünk Talhuni 
miniszterelnöknél, Salaah Abu  
Zaid tájékoztatásügyi minisz
ternél. Ez utóbbi filmet vetí
tett le számunkra az 1967-es 
izraeli agresszióról. Minden 
alkalommal nagy érdeklődés
sel hallgatták meg a mi tájé
koztatásainkat is munkánk
ról, népeink életéről és a ma
gyar egyházak szolgálatáról.

Rendkívül érdekes volt * 
Palesztinái Felszabadítási Szer
vezet jordániai vezetőségével 
való tárgyalásunk. Úgy látják, 
hogy joguk van fegyverrel is 
harcolni szülőföldjükért Hisz
nek végső győzelmükben.

D. Káldy Zoltán

AZ EGYHAZAK VTLÄGTANÄCSA 
ÜJ SEGÉLYPROGRAMJA A KÖZEL-KELETEN

A z  E g y h á z a k  V i lá g ta n á c s a  s é n  a  P a le s z t in á i  m e n e k ü l te k  
E g y h á z k ö z i  S e g é ly  o s z tá ly a  1,05 , . . . .
m i l l ió s  s e g é ly p ro g r a m o t  f o g a -  a z  1967-es h á b o r ú  á ld o z a ta i  
d o t t  e l  d e c e m b e r i  g e n f i  ü l£ -  r é s z é r e ,

ÉNEKESKÖNYV-REFORM
könyv reformját, illetve új 
énekeskönyvnek *  kiadását 
javasolja.

A szász evangélikus egyház 
(NDK) a jelenleg mindkét Né
metországban használt énekes-



H Í R E K

a külföldi magyar evangélikus 
gyülekezetekről és lelkészekről

CSIKÁGÓ. A nagyon kis lét
számú m agyarnyelvű evangé
likus gyülekezet lelkészét, Tes- 
sényi Kornélt lelkészévé vá
lasztotta a  „Peace Lutheran 
Church” nevű angol nyelvű 
gyülekezet. Ennek a  gyüleke
zetnek 712 megkeresztelt, illet
ve 511 úrvacsorázó tagja van. 
A gyülekezethez mintegy 60 
magyar tag is csatlakozott, 
akinek a szám ára havonta egy 
alkalom mal van magyar nyel
vű szolgálat.

KUNOS JENŐ lelkész — aki 
a  második világháború előtti 
időben a magyarországi evan
gélikus egyház misszionáriusa 
volt K ínában — jelenleg az 
Egyesült Á llamokban él, a Mi
chigan állam beli Ishpeming- 
ben levő „Bethel” nevű gyüle
kezetben szolgál finn és angol 
nyelven.

KADICSFALVY JÓZSEF —
aki előzőleg a  chilei magyar 
evangélikusok lelkipásztora 
volt — a brazíliai Sao Pauló- 
ban élő m agyar evangélikus 
gyülekezet lelkésze lett.#

GÉMES ISTVÁN lelkészt — 
aki előzőleg a  brazíliai Sao 
Paulo magyar nyelvű evangé
likus gyülekezetében szolgált 
— a  Deensen-i (Német Szövet
ségi Köztársaság) ném et nyel
vű gyülekezet választotta meg 
lelkészéül.

HEFTY LÁSZLÓ lelkészt — 
Buenos Airesben az „El Me- 
sias” nevű spanyol nyelvű gyü
lekezet h ív ta meg lelkészéül.

BUFFALO. A külön magyar 
nyelvű istentiszteletek meg
szűntek. A gyülekezet lelkésze 
Bvthy Dénes, m inden vasár
nap .magyar és angol nyelvű 
összevont istentiszteleteket 
tart.

CLEVELAND—ELSŐ. A
gyülekezet lelkésze, Brachna 
Gábor egy m últ évi közgyűlé
sen többek között ezeket mon
dotta: „Egyházi közgyűlésünk 
m intha kezdené áthidalni azt 
a visszatérő problém át, am it a 
kétnyelvűség okoz. M intha 
több le tt volna a türelem  és 
teljesebb a szeretet ezen a gyű
lésen. De szükség is van rá, 
m ert m indnyájunknak komo
lyan kell vennünk azt a meg
állapítást, hogy az utóbbi évek 
veszteségei nagy érvágások 
voltak a  gyülekezet életében. 
Örömmel állap íthatjuk  meg 
azt is, hogy híveink, ú jra  fel
figyeltek gyülekezetünknek a 
magyarsággal szembeni szol
gálatára. M intha még a vasár
napi iskolában is valam i meg
újhodás volna észlelhető és a 
gyerekek beszélgetéséből is 
többször ü t ki a  magyar nyelv 
használata, ami édesen csengő 
a  fülünk szám ára.”

CLEVELAND—NYUGAT. A 
gyülekezetben minden vasár
nap van külön angol és külön 
m agyar nyelvű istentisztelet. 
Ú rvacsorát m inden hónap első

vasárnapján szolgáltatnak ki. 
A gyülekezetben magyar nyel
vű bibliakör is van. A  gyüle
kezet lelkésze, Juhász Imre ve
zeti a  m agyar nyelvű rádiós 
istentiszteleteket.

AUSZTRÁLIA. A „Lutheran 
Church of A ustralia” egyház 
illetékes főosztálya magyar 
missziós lelkészi állományban 
megerősítette Kemény Péter 
perthi evangélikus lelkészt. En
nek nyomán beiktatták  a  mel- 
boum e-i és a sydney-i magyar 
evangélikus gyülekezetekbe. 
Kemény Péter egy-egy három 
napos szolgálati útja , am it 
átlag havonta egyszer tesz 
m eg  m eghaladja a 6000 km-t.

TORONTO (Kanada). Buthy 
Dénes lelkész nem végzi to 
vább a  torontói magyar evan
gélikus gyülekezet gondozását. 
A gyülekezet hálával em léke
zett meg eddigi szolgálatairól. 
Az adm inisztrátori szolgálatot 
Brachna Gábor clevelandi fő
esperes vette át. A gyülekezet 
felújította Láng Ferenc levita 
m egbízatását is.

CARACAS. Pásfay György 
25 éves lelkészi jubileum áról 
emlékeztek meg a gyülekezet
ben ökumenikus istentisztelet 
keretében.

KÖLN. A „Der Weg” című 
nyugatném et lap közli az aláb
bi h írt: „Kulifay Gyula (59 
éves) a  Nordrhein—W estphá- 
liai M agyar Evangélikus Gyü
lekezet új lelkésze lett. A gyü
lekezetét a  rajnai és westphá- 
liai tartom ányi egyházak ta rt
ják  fenn anyagilag. Jelenleg 
1200 tagja van, székhelye Köln- 
Deutz. Kulifay Gyula Magyar- 
országon Aba községben szüle
tett, 1910-ben. Budapesten és 
Párizsban folytatta teológiai 
tanulm ányait és 1936-tól bu
dapesti gyülekezeti lelkész 
volt. 1965-ben Franciaországba 
távozott, ahol az UNESCO 
megbízásából az afrikai népek 
irodalm ának ku ta tásával fog
lalkozott”.

LONDON. A m agyar evan
gélikus gyülekezet ünnepélye
sen em lékezett meg fennállása 
20. évfordulójáról. Lelkészük, 
Pátkay Róbert elkészítette a 
gyülekezet történetét.

MANUS SZIGETE. Molnár 
Mária m agyar evangélikus 
misszionáriusinő 25 évvel ez
előtt halt vértanúhalált, a  ja 
pán megszállás idején. Az Üj- 
Guineától északkeletre fekvő 
szigeten az ötvenes években lé
tesült leányiskola M olnár Má
ria  nevét viseli.

SYDNEY. Az A usztráliában
két hónaponként megjelenő 
„Hitből élünk” című evangéli
kus lap — bőséges magyar 
egyházi hírek  m ellett — m últ 
évi karácsonyi szám ában közli 
kivonatosan D. dr. Ottlyk Er
nő püspök „Isten folytonos te 
rem tése” című cikkét

ROMÁNIÁI p r o f e s s z o r  
b á z e l i  t e o l ó g ia i  t is z t e l e t b e l i  d o k t o r

A bázeli egyetem Teológiai Gézát, a kolozsvári Teológiai 
Fakultása tiszteletbeli teoló- Akadémia nyugalm azott egy- 
giai doktorává ava tta  dr.Nagy háztörténeti professzorát

Kiárusított „mártír-koszorú”
GOUNOD híres operájának, 

a Faustnak, egyik legdöbbene
tesebb jelenetében láthatjuk  
Mefisztót, am int a  tömeg közé 
keveredve énekli: „Eladó az 
egész v ilá g . . .  Áll a bál a pénz 
körül, já rja  koldus és király.” 
Aztán pénzt dob az em berek 
közé, akik  eszeveszetten kap
kodnak a  szerteszórt aranyak 
után.

Döbbenetesen hasonlít ehhez 
a színpadi jelenethez, az a má
sik jelenet, am it Wurmbrand 
Richard volt romániai állam 
polgár produkál a  nyugati vi
lág színpadán a „keresztyén” 
tömegek, újságírók és könyvki
adók között. W urm brand — aki 
1966-ban hagyta el Rom ániát 
— odakint m egjelentetett egy 
könyvet „Mai m ártír egyház” 
címen, melynek egyik alcíme: 
„Krisztus a  vasfüggöny mö
gött”. A könyv — melyben le
írja  „élettörténetét” — többek 
között azt, hogy „K risztusért” 
háromszor volt börtönben, ahol 
súlyos sebeket kapott — a nyu
gati országokban igen kapós 
könyv lett. M egjelent angol, 
német, svéd és finn nyelven. 
Egy-egy könyv több kiadást is 
megért. Sokan úgy kapnak ra j
ta, m int Mefisztó aranyán a 
színpadi szereplők. W urm brand 
pedig szórja az em berek közé 
m ártírkoszorú”-jának  leveleit, 

melyek azért olyan kapósak, 
m ert sok nyugati „antikom mu- 
nista h itű” em ber „hit”-é t tü
zeli és „erősíti”. Sokaknak 
„minden pénzt m egér” ez a  
könyv az antikommunizmus 
bálványa elő tt folyó szertartás
ban.

A könyvek előszavaiban a 
különböző kiadóvállalatok kép
viselői úgy m utatják  be W urm- 
brandot, m int „élő m ártír”- t a 
„vasfüggöny P ál apostolát”, a 
„föld alatti egyház h a n g ijá t ,  
az „elném ított egyház képvise
lő”- jé t stb. Maga W urm brand 
úgy beszél önmagáról, hogy ő 
ugyan „inkább m eghalt volna 
hitéért, de a föld alatti testvé
rei küldték Nyugatra, hogy hí
rül adja a hivő. föld alatti egy
ház szenvedését". Szerinte 
„Nyugat alszik és ezért fel kell 
ébreszteni” és kérni kell. hogy 
„adjon megfelelő eszközöket” a 
„föld alatti egyház” életbentar- 
tására. Majd kifejti, hogy a 
„keresztyénség lényege, hogy 
antikom m unista”.

De ki ez a Wurmbrand Ri
chard?

A z örök kiárusító
W urm brand életpályájának 

minden részlete nem ism eretes 
előttünk, de am it ismerünk, ab 
ból nyilvánvaló, hogy annyi
szor változtatta nézeteit, val
lását és egyházát, hogy alig le
het vele „lépést ta rtan i”. 1948- 
ban a  népi dem okratikus Ro
m ániában elítélték az „emberi

ség ellen elkövetett vétek m i
a tt”. K iderült ugyanis, hogy a  
királyság idejében tö rtén t le
tartóztatásakor kiszolgáltatta 
illegalitásban dolgozó társait. 
A fasiszta korm ányzat idején 
a  bukaresti anglikán zsidómisz- 
sziónál keresett menedéket. A 
második világháború után a  
norvég misszióhoz csatlakozott. 
Lelkészi képesítése nem volt. 
Eztkövetően a  baptistákhoz 
m ent és élesen tám adta a  „tör
téneti egyházak”-at. Később a 
norvég misszió m unkája nyo
m án létesült „román nyelvű 
evangélikus gyülekezet” kérte 
felvételét a  Romániai Ágostai 
H itvallású Zsinatpresbiteri 
Evangélikus Egyházba. Ezzel 
együtt W urm brand a romániai 
magyar evangélikus egyház tag
ja  lett. I tt kapott az egyházveze
tőségtől „prédikátori” igazol
ványt teológiai előtanulm ányok 
nélkül (még középiskolai vég
zettsége sem volt). Azután ott
hagyta az evangélikus egyhá
zat is. Csatlakozott a szabad 
egyházakhoz, miközben magá
val vitte híveinek 50 százalé
k á t  1959-ben ú jra  le tartóztat
ták  állam ellenes tevékenysége 
m iatt. 1964-ben am nesztiával 
szabadult. 1966 decemberében 
elhagyta Rom ániát és elindult 
propaganda ú tjá ra  Nyugat- 
Európában és az Egyesült Ál
lamokban. Ú tjain árusítgatja 
„m ártírkoszorújának” leveleit. 
1966 áprilisában W ashington
ban is megjelent a  szenátus 
külügyi bizottságának egy alb i
zottsága előtt, ahol — m int a  
külföldi híradások jelentik  — 
„derékig vetkőzve m utatta meg 
sebeit”. Azóta is újságokban, 
rádiókban és televíziókban fo
lyik „m ártírságának” árusítá
sa. Nyilván nem  ingyen.

Néhány megjegyzés
1. A „W urm brand-ügy” első

sorban Rom ániára és a  romá
niai keresztyén egyházakra ta r 
tozik. Nékik megvan a  lehető
ségük, hogy W urm brand (izéi
méiről lerántsák a leplet és 
feltárják  a  valóságot. De mi 
sem hagyhatjuk szó nélkül ezt 
az ügyet, m ert W urm brand 
könyvei és m esterkedései nem
csak a rom ániai keresztyénsé- 
get érintik, hanem  általában a 
szocialista országokban élő 
egyházakat, tehát a  m iénket is.

2. Támaszkodva azokra az 
Információkra, melyeket olyan 
rom ániai barátainktól szerez
tünk, akik W unmbrandot hosz- 
szú idő óta személyesen ism er
ték, nyugodtan m ondhatjuk: 
Wurmbrand patalógikus jelen
ség, tele uralkodási és feltűnési 
mániával. Nyilván beteg ideg- 
rendszerével függ össze fékez
hetetlensége. A romániai m a
gyar evangélikus egyház veze
tősége hiába aján lo tt fel néki 
többször is egy-egy gyülekezeti

A KERESZTYÉN HÄZASSÄG
A házasság keresztyén értel

mezésének tekintetbe kell ven
nie a mai világ társadalm i és 
lélektani változásait. Ezt a 
m egállapítást te tte  az a  közös 
evangélikus-reform átus meg
beszélés, am elyre decemberben 
kerü lt sor Svájcban. A megbe

szélésnek az volt a  célja, hogy 
közös álláspontot dolgozzanak 
ki a reformáció egyházai a  so
ron következő párbeszédre a 
római katolikus egyházzal, 
am elynek tém ája szintén a  he
lyes keresztyén házasság-értel
mezés lesz.

állást, ahol „bizonyságot tehe
te tt volna a K risztusról”, az 
ajánlato t mindig visszautasí
totta. Inkább választotta az ide- 
oda futkosást az anglikán misz- 
sziótól a norvég misszióhoz, az 
evangélikus egyháztól a bap
tistákhoz, onnét a  szabad egy
házakhoz. Azután külföldre . . .

3. „Mártírság”-ának k ik iáltá
sa és propagálása pedig téved- 
hetetlenül m utatja, hogy egy 
démonikus jelenséggel állunk 
szemben. Nem vitás, hogy az 
egyház, ha valóban egyház, 
egyben mindig „m ártír” egy
ház, abban az értelem ben, aho
gyan azt az Újszövetség érti. 
A „m artüreo” görög szó ezt je 
lenti: tanúnak lenni, tanúskod
ni, bizonyságot tenni. Ez első
sorban Jézus Krisztusról való 
tanúskodást, az Ö evangéliu
mának hirdetését jelenti. Ehhez 
hozzátartozhat egyes esetekben 
a  testi szenvedés is, m int am it 
a  bizonyságtétel nyomán vál
lalni kell. De hogy k> „m ártír” 
igazán, vagyis kit fogad el 
„mártírjá”-nak maga Isten, ezt 
egyesegyedül Isten tudja. 
Egyetlen keresztyén ember sem 
nevezheti ki magát „mártír”- 
nak. Sőt egyetlen keresztyén 
ember sem nevezheti ki a má
sik keresztyén embert „már- 
tír”-hak, mert ezzel Isten ítélő 
székét bitorolja. Ebből az is vi
lágos, hogy a „nyugati keresz
tyének” sem nevezhetnek ki sa
ját tetszésük szerint „mártíro
kat’’ a keleten élő keresztyé
nek közül, noha egyes körök
nek erre  nagy a  hajlandóságuk. 
Annyi bizonyos, hogy aki a  te 
levízió kam erái, a  fényképező
gépek lencséi előtt állandóan 
„derékig vetkőzik”, hogy 
„K risztusért kapott sebeit” mu
togassa, az legalábbis azt a 
gyanút ébreszti az emberben, 
hogy sebeinek semmi köze 
sincs Krisztushoz. Jézus Krisz
tusról való tanúskodásért a  
szocialista országokban ma 
nem járnak  sebek. W urm brand 
Richard — ha nem  feledékeny 
— bizonyára fog emlékezni a r 
ra, hogy hol és m iért szerezte 
„sebei”-t. A rra is fog emlékez
ni, hogy nem  a „Jézus Krisz
tusról való bizonyságtétel” 
eredm ényezte azokat.

4. Ami pedig a „föld alatti 
egyház” képletét illeti, csak azt 
m ondhatjuk, hogy ez a roman
tika világába tartozik. A „föld 
alá” vonult egyház már nem 
egyház, mert lényegét és kül
detését tagadta meg. Az. egy
ház küldetése pedig az, hogy 
a „földön”, a világban élettel 
és cselekedettel tanúskodjék 
Uráról. Valóban mindenki „Jé
zus K risztus eláruló”-ja  — 
m int az t W urm brand gondolja 
—, aki a  szocialista országok
ban nem  megy a  „föld alá” ? 
Ez azt jelenti, hogy a szocialis
ta  országokban élő mintegy 
150 millió (!) keresztyénnek a 
templomokból, imatermekből 
le  kellene vonulniuk a  „pin- 
cék”-be és akkor volnának „hű 
bizonyságtevői” K risztusnak? 
A nnak a sok tízezer lelkész
nek, akik a  különböző keresz
tyén egyházakban szószékek
ről, katedrákról hirdetik  Jézus 
Krisztus evangéliumát, tan ít
ják  a  gyermekeket, végzik a 
diakónia szolgálatát le kellene 
vonulni a  „föld alá” és akkor 
lennének „igazi keresztyének” ?

Ez lehet agyrém, romantika, de 
semmiképpen nem lehet Krisz
tus szolgálata. Mindezektől 
függetlenül a  szocialista orszá- , 
gokban, így a mi országunkban 
is, senki nem  akadályoz ben
nünket abban, hogy istentiszte
leteinken csonkítatlanul h ir
dessük Jézus Krisztus evangé
lium át. Nincs szükségünk ka
takom bákra. Aki „néma egyhá- 
zak”-ról beszél velünk kapcso
latban, az politikai propagan
dát űz.

5. Kár, hogy egyes nyugati 
egyházi körök, am elyek vállal
ták W urm brand „életrajzá”- 
nak kiadását, eszközül adták 
magukat politikai célokra. Nem 
lehet ugyanis egy pillanatig 
sem kétséges az, hogy azok a  
nyugati politikai körök, am e
lyek szítják  az indulatokat a  
„szocialista országok” ellen, 
azok a  körök, melyek az „anti
kommunizmus” megszállottjai, 
arra használják fel az egyhá
zakat, a Wurmbrand Richardo- 
kat, az életrajzos „mártir”- 
okat, hogy táplálják a gyűlölet 
tüzét „Krisztus nevében” a  né
pek között.

6. Végül: üzenjük azoknak, 
akik  W urm brand Richard 
„szenvedései”-ből és „sebei”- 
ből m ár egész irodalm at csi
náltak, adjanak ki könyveket 
a vietnami nép tengernyi szen
vedéséről és millió sebéről. 
K iáltsák világgá, hogyan öltek 
meg az am erikaiak tízezer
szám ra gyermekeket, asszonyo
kat és öregeket. Beszéljenek 
arról, hogy My Lai-ban, Go 
Sui-ban és szám talan más he
lyen hogyan kaszaboltak le 
védtelen em bereket a  „gyors 
pacifikáció” jelszavával! M ert 
ugye W urm brand Richard az 
„élő m ártír” csak egy em ber 
és „sebei” is csak egy em ber 
sebei! És még m indig él! De 
Vietnamban százezrek vérez- 
nek és sebük nem 5 vagy IS, 
hanem megszámlálhatatlan! 
Százezrek pedig meghaltak 
egy ún. „keresztyén ország* 
fegyvereitől, keresztes „vité
zeitől”. Egy olyan ország kato
nái követik el ezeket a gyil
kosságokat, melynek elnöke 
szolgálatbalépésekor a Szent
írásra esküszik. Micsoda szé
gyene ez az egész keresztyén- 
ségnek. Erről kellene a köny
vek tömegét megjelentetni an
gol, német, svéd és finn nyel
veken. Azokat a fényképeket 
kellene nyilvánosságra hozni, 
am elyek az am erikai fegyve
rek  által okozott összeroncsolt, 
emberségükben megalázott és 
megkínzott vietnam iakat ábrá
zolják, hogy ezek a képek is 
lazítsák a keresztyén embe
rek és a világ lelkiismeretét. 
Ekkor tűnne ki, hogy ha még 
igazak is volnának W urm
brand meséi, az ő „szenvedé
se” csak porszem a vietnam i 
nép óriás heggyé növekedett 
valódi szenvedései mellett. 
Azokra az egyházi em berekre 
és könyvkiadókra, akik ma 
W urm brand-üggyel bíbelődnek 
és nem a valódi sebekkel: 
V ietnamm al stb. Jézus K risz
tusnak a farizeusokhoz in té
zett szava áll: „Vak vezetők, 
akik  megszűritek a szúnyogot, 
de a tevét elnyelitek.” (Mt 23. 
24.)

A szerkesztő bizottság 
értekezletéből

A nemzeti önérzet forrásaiVAN EGY LATIN MONDÁS, amely ismerő
sen csengett idehaza, régen, amikor még a 
borospohár mellé latinul idézték a szállóigét és 
a tréfát, amin derülni lehetett a meleg kály
ha mellett, s az ablak alatt Petőfi Téli világa 
zajlott. Ez a latin mondás így szól: Extra 
Hungáriám non est vita, si est vita, non est 
ita. Vagyis magyarul: Magyarországon kívül 
nincs élet, ha van élet, nem olyan élet. Jókai 
hősei mondják, s Mikszáth figurái s hányán 
még? A nemzeti önérzet legtúlzóbb megfogal
mazása, a föld és a társadalmi élet legnagyobb 
dicsérete, az izek és illatok legnagyobb össze
foglalása. Ma, amikor a világ minden sarkán 
találkozhatsz földivel, s amikor az ember ke
ze a Holdig ér, csak lehunyt szemmel mond
ható a régi önérzet eme meghatározása.

Szekfű Gyula írja Magyar történetében, 
hogy ez a mondás evangélikus származású. 
Bél Mátyás tanítványa, Tomka-Szászky János, 
1748-ban megjelent földrajzában található, de 
már átvételként, mert Coelius Rhodiginus 
olasz bölcselő említi első ízben a XV. század
ban. Nemrég egy filológus utánjárása derítet
te ki a latin szállóige egész krónikáját. Tárnái 
Andor Extra Hungáriám non est vita című 
most megjelent könyve nem más, mint beszá
moló a nyelvtudós nyomozásáról. Tomka- 
Szászky, aki a pozsonyi evangélikus líceum 
igazgatója és tanára volt. Bél magyarságtu
dományi felfogásának folytatója, s Bél Má
tyás négyrészes Compendiumának vagyis föld
rajzi kézikönyvének kiadója. A szállóige ott 
olvasható a Compendium első fejezetének 
első oldalán. S ha később, mint Tárnái írja, a 
wparlagi nemesség önelégültségét” gúnyolták 
áizel a mondatiai* Bél Mátyás és Tomkrt-

Szászky Pozsonyában nyilván egészen más
sugárzása volt.

De mennyivel régibb; Tárnái írja, már 1516- 
ban jegyezték fel először, ama olasz mester, 
de népszerűvé o Wittenbergben tanuló ma
gyarországi evangélikus diákok . tették, né
met földön hazasóvárogva, hazai csomagot 
nyitogatva. Főként felvidéki fiúk, hisz isme
retes a wittenbergi diákok névsora, sőt nem
zetiségének, anyanyelvének saját kezű be
jegyzése is. Ezek a hazatérő diákok, ifjú lel
készek, terjesztették a szállóigét Sopronban és 
a Felvidéken, az iskolázott rétegekben, s na
gyon komolyan patriotizmusuk legszebb meg
fogalmazásaként adták szájról szájra. Vállal
ták a jezsuiták is, általánossá lett a hazában, 
beszivárgott minden Magyarországról szóló 
könyvbe, a feudális állampolgárság jelzése
ként, mely mindenféle anyanyelvűt eggyé fo
gadott a közös haza bűvkörében. Tárnái el
mondja a szállóige nevezetes előfordulásait s 
a végén úgy summázza, hogy ez az ige az 
evangélikus értelmiség patriotizmusát fejez
te ki, s virágkorát a XVII. század végén és a 
XVIII. században élte, amikor még naciona
lizmus nem sarjadt Magyarországon, csak az 
édes haza élt a szívekben és lelkekben, mint 
a legemberségesebb vidék Európában.

ZENGEDEZÖ FÖLDI KAR énekét halljuk, 
ha végig olvassuk Koren Emil szép könyvét 
egyházi énekeinkről, mely Irgalmadat ének
lem címmel jelent meg. Földi kar éneke, 
vagyis emberi muzsika, az egyházi kollektitvi- 
tás leghathatósabb megnyilvánulása az evan

gélikus ének. A prédikációt vezeti be és ér
telmezi, kórusként, a hívők egyetértését hang
súlyozva, daloló imával, zúgó egyetértés kife
jezésével. Az író énekeket válogatott össze s 
megírta történetüket és írójukat. Koren Emil 
mindent tud dalainkról; tudja, ki írta az éne
ket s mikor, hol énekelték első ízben, hogyan 
szerezték szövegét, s hogyan ömlött bele egy
házi énekkultúránkba. Egy ilyen énekkrónika 
látszólag szűk egyházi s vallási mozzanatok 
gyűjteménye, valóban ott, ahol lírai erővel ha
gyományt hangsúlyoz s vallási meggyőződéssel 
az emberi lét értelmét tudja tiszta szóval 
megfogalmazni, nemzeti forrássá válik. Az 
egyház szépsége az ország szépsége. Ezek az 
énekrajzok evangélikus miniatűrök. Koren 
Emil könyvében egy magyar evangélikus kró
nika bujkál. Arra gondoltam, meg kellene így 
írni egész magyar szellemi részvételünk tör
ténetét.

Ilyen értelmező miniatűrsorozat magyarázza 
meg a legérthetöbb formában szellemi összeál- 
lásunkat, az evangélikus magyar változatot, 
amelyben ugyanennyi emberség található, mint 
bármely más magyar nemzeti együttlétben, 
akár vallási, akár szellemi, akár társadalmi 
volt. Ha végig olvassa az ember ezt a köny
vet, azt a képet látja, ahogyan a hegyi patak 
beletorkollik egy folyóba. Minden ének egy- 
egy patak. Hány felől jöttek ezek az ének- 
patakok? Még régi, reformáció előtti is akad 
közte, amikor egyek voltunk. S van magyarba 
ömlő cseh ének és lengyel, s száll a finn haty- 
tyú hozzánk* s a német szöveg, amit még

Luther szeretett, ami mind közös emlék és ha
gyomány. Koren Emil egyik legszebb mi
niatűrje az Erős várról szól, s magyar lírai fo- 
gózója, József Attila Luther-fordítása, a leg
jobb idézet, s az ének országos hatását Jó
kai részlettel is tetézi. Ilyen földi kar vagyunk, 
együtt zengedezünk minden igaz áhítattal 
Énekeink a fellázadt és meglazult mondatok 
és versek korában, amikor már-már értelmet
lenné válik a költői szó, konok erővel őrzik az 
egyértelműséget, a szépséget s az emberi kife
jezés erejét. Erről értesít ez a kötet.

A SZEKSZÁRDI BOR is lehet, úgy látszik, 
magyar evangélikus hagyomány. Hisz a leg
jobb magyar vörösbor. Irodalmi kutatás köz
ben nevezetes adatra bukkantam az egykori 
Vasárnapi Újság 1865. évfolyamában. Liszt 
Ferenc, „hírhedett zenésze a világnak”, ahogy 
Vörösmarty versben elnevezte, Szekszárdra 
utazik, barátjához, Augusz báróhoz. Nagyon 
jó bora lehet Augusz Antalnak, ha a nagy ze
neköltő közvetlen termő helyén akarja meg
kóstolni, Augusz borpincéjében. Liszt tréfál 
csinált a jó borból. Tudják-e, hogy hívják 
Augusz barátom borát külföldön? — kérdez
te. Senki nem tudta megmondani. Liszt elmo
solyodott. — Hát kérem — mondta — a 
szekszárdi vörösbornak idegenben ez a ne
ve: vinum Augusztanae confessionis. Lehet, 
hogy Szekszárdon tudnak erről az anekdotá
ról, de ha nem tudják, egy adalék ahhoz, hogy 
vörösboruk egy századdal ezelőtt Liszt Fe
renc bora volt, s talán zamata és tüze ott lo
bog a magyar rapszódiákban, s Liszt magyar 
zenei motívumaiban. Az ágostai hitvallású 
szekszárdiaknak szíves tudomásul szolgáljon.

Szalatnai Rezső



Esperesiktatás Tatán
Nagy István, a fejér-komáromi egyházmegye esperese átvette hivatalát

Ünnepélyes rendkívüli köz
gyűlésen ik tatta hivatalába a 
fejér—komáromi egyházme
gye újonnan megválasztott es
peresét, Nagy István ta tai lel
készt.

A választás, melynek ered
ményét Milán János oroszlá
nyi lelkész jelentette be, te l
jesen egyhangú volt. Az ik ta
tó istentiszteleten D. dr. Ott- 
lyk Ernő püspök hirdette az 
igét. A prófétai szolgálatról 
szólt Je r  1,9 alapján, amely 
messzire tekintő szolgálat. ?  - 
ti a m últat, értelmezi a jelent 
és Isten szava nyomán for
m álja a jövő útját. Elég hoz

zá az ige, de azt teljes hűség
gel, teljes engedelmességgel, 
és Isten akaratátó l form ált 
teljes figyelemmel lehet szól
ni és követni. Látóhatára és 
területe az egyház, a  haza és 
az egész emberiség. Az embe
ri tudás hallatlan távlatú vi
lágában a próféta szolgálatát 
az terkölcsi gond színezi: va
jon a lehetőségek széles te rü 
letén, ahol az em bernek hatal
ma van a jó és a rossz cselek
vésére, hogyan tud hatni a 
mai élet helyes értelmezésé
vel és jövő lehetőségeivel.

Megszoktuk, hogy az igét az 
egyéni, belső életre alkalm az-

Pokíosság
— A kötést csak négy óra

múlva veszik le, de az ijesztő 
gézlárva alatt már minden el
dőlt. A célgömbben végződő 
orr, az ínyét fitogtató csúf 
száj megszelídült, de a kés 
nyomán ott vöröslenek a ki
forrt hegek — és akkor hiába 
volt az egész. . .

A szorongva várt, sorsdöntő 
dolgok jóval előbb dőlnek el, 
mint ahogy megtudjuk őket — 
a felvételi vizsgák, beadvá
nyok sorsa, a születendő gyer
mekek neme hetekkel, hóna
pokkal előbb eldől —, mégis a 
könyörtelen befejezettség né
hány óráig még jövő maradhat 
a reménykedőknek.

*
Kislány korában nagyon sze

retett matricázni. — Óvatosan 
dörzsölte a benedvesített ké- 
pecskék hátlapját —, egy vi
gyázatlan mozdulat és a temp
lomnak lemaradt a tornya, és 
a kismajom kezéből eltűnt a 
banán. Emlékszik, hogy mi
előtt felemelte a vékony hár
tyát, mindig lehunyta a szemét, 
— félt az alaktalanságtól, a 
torztól, mely minden megvaló
sulást fenyeget. Okos, töpren
gő anyja eldugta a babáit — 
azt mondta, beléjük megy tt 
por, csak évek múlva értette 
meg, hogy ez is oltalom volt —, 
csak a tükörbe kellett néznie, 
és mindent megértett. Aztán 
behálózta a tapintat minden
kire kiterjedő összeesküvése, a 
csakis neki járó udvariassá
gok és a gyerekek mondták 
meg ujjongva, hogy: olyan 
vagy, mint a lótetű, vagy a 
hőscincér a mesekönyvben!

Ez a műtét hatezer forintba 
került — nem kellett megkop
lalnia, de sokszor eltűnődött, 
hogy azokat, akik tudatosan 
tesznek kárt magukban —, 
megsérült verekedők, rekord- 
hajhász sportolók — ingyen 
gyógyítják, ő pedig, aki nem 
tehet semmiről, bizony lemon
dott egyről-másról a szabadu
lásért. — Ez minden, amit 
még megtehet — nem a fér
fiakért, nem a villamoson kun
cogó szerelmespárok miatt —, 
csakis önmagáért, hogyha ne
tán eltűnne egyszer —, a sze
mélyleírásában okvetlen szere
peljen a középszerűség hatósá
gi elismerése: „különös ismer
tetőjele nincs”.

Május van, vasárnap, haj
nali fél három — a szanató
rium kéményeiben fészkelő

csókák riadtan repülnek neki 
a vadgesztenye ragadós virá
gainak — pedig a tetőn osonó 
kandúrok ez egyszer nem rá
juk vadásznak. — Aludni kel
lene —, nagyon bízni a reggel
ben, — vagy imádkozni —, de 
egyik sem megy. A bizalom 
csak ennyi: amit tudtam, meg
tettem magamért. A fohászban 
pedig eddig jut: „Uram Iste
nem, én olyan sokat kínlód
tam, segíts meg végre!” Érzi, 
hogy amit kér — sok, amit 
mond kevés —, de többre nem 
futja. — Az éjjeliszekrényen 
ott a Szentírás — fekete, bal
jósán jelentőségteljes —, az 
egyedüli sötét folt a kórterem 
fehér mezején. (Kána, pipacsos 
júdeai mezők, megnyílt szemű 
vakok — miért van az, hogy ez 
a könyv mindig fekete — si
ralomházak, ravatalozók kellé
ke —, tényleg ennyire szomo
rú?) Találomra felüti — hátha 
üzen valamit — a nagyanyjá
nak, aki behozta, naponta 
mond valamit. Ezt olvassa: „Es 
kösd azt kék zsinórra, hogy 
legyen az a süvegen, — o sü
vegnek előrészén legyen az.” 
Sóhajt, és visszateszi a naran
csok, képes magazinok közé.

A két fehérköpenyes ápoló 
úgy áll az ágy két oldalán, 
mint a gyertyák, ő hanyattfek- 
ve aludt, kezeit összekulcsolva 
a mellén. Egyikük a vállára 
teszi a kezét — úgy, ahogy a 
letartóztatottaknak szokták, és 
ö úgy kel fel és követi őket, 
mint azok — a kezelőbe. A vi
zit végét váró látogatók tisz
telettel nézik menetüket, — az 
egyik pádon zsebrádió szól, il
ledelmesen lehalkítva: . . .  hall
gassuk meg Istennek Igéjét, 
megírva találjuk. . . ” — Tulaj
donosa állomást vált —, az ap
ró készülék recsegve viaskodik 
a tomboló dzsesszel. A lány le
lassít, megáll a szőke fiatalem
ber előtt, aki oda sem nézve, 
próbálja kitisztítani a vételt.

— Nagyon kérem, állítsa 
vissza Pestre.

A szőke felnéz, csodálkozik, 
és visszahozza a rádióistentisz
teletet. „Es imé eljővén egy bél- 
poklos, leborula előtte, mond
ván: Uram, ha akarod, meg
gyógyíthatsz engem. Es kinyújt
ván kezét, megilleté őt Jézus, 
mondván: Akarom, tisztulj
meg. Es azonnal eltisztult an
nak poklossága.”

Aztán ismét elindultak.
Turchányi Sándor

zuk, a belső éietformálódásra 
téve a  hangsúlyt. A prófétai 
szolgálat hű a  közösségi, tá r
sadalm i életre m utató, igéhez 
is.

A püspök rám utato tt a rra  is, 
m it je lent tudni a m últat, ér
telmezni a jelent és szólni a 
jövőt akkor, am ikor negyed- 
százados em lékeinkről és ün
neplésünkről van szó, benne 
egyházunk útkereső törekvé
seiről, teológiai és egyházpo
litikai felismeréseikről.

Az istentisztelet után, am e
lyet a püspök Várady Lajos 
budai esperes és dr. Selmeczi 
János, a  Teológus Otthon 
igazgatója, a fejér—komáromi 
egyházmegye h ivatalát átadó 
esperesnek segédletével vég- 

■ zett, dr. Szelényi Gusztáv egy
házmegyei felügyelő nyitotta 
meg a közgyűlést, köszöntöt
te  a lelépő és ,az új esperest, 
s a megjelent vendégeket.

A tatai gyülekezet im ater
mét nemcsak az azt megtöltő 
közgyűlési és gyülekezeti ta 
gok tették otthonossá, hanem 
a gyülekezet asszonyainak az 
a szeretete, am ely a szívesség, 
jóság és áldozatosság sok-sok 
jelével rendezte külső keretei
ben a gyülekezetei is megtisz
telő ünnepséget.

Az együtt örvendezők sere
gében ott lá ttuk  D. dr. Ottlyk 
Ernő püspök m ellett egyhá
zunk vendégét. Beste püspö
köt, az NDK lutheránus egy
házszövetségének elnökét, to
vábbá az ÁEH Komárom me

gyei és Fejér megyei tanácso
sait, Tata város Tanácsának 
küldöttét, több reform átus lel
kész élén Zsoldos Gyula refor
m átus esperest, az országos 
esperesi kar részéről, s egyben 
az Országos Gyülekezeti Se
gély részéről D. Koren Emil 
és Várady Lajos espereseket, 
végül az egyházmegye lelkészi 
kara m ellett több vendéglel
készt Nyíregyházától Celldö- 
mölkig, felügyelőket és pres
bitereket, barátokat és tiszte
lőket.

A közgyűlés során dr. Sel
meczi János összefoglaló ké
pet adott tízéves esperesi szol
gálatáról, Nagy István esperes 
pedig m egtartotta esperesi be
köszöntő előadását, am ely a 
feltám adott Krisztus követésé
ről szólt a  mában, a szolgáló 
szeretet ú tján  egyházban és 
világban s az igehirdetésben. 
Az esperesi székfoglalóra, 
amely egyházunk legfiatalabb 
esperesének jelentős megnyi
latkozása volt, még visszaté
rünk.

Az új esperes segédlelkészi 
szolgálatát az angyalföldi, 
majd a budavári gyülekezet
ben végezte, ahonnaft a tatai 
gyülekezet hívta meg lelké
széül, ahol mindeddig szolgál. 
Közben egy évet Svájcban, a 
Bossey ökum enikus Intézet
ben töltö tt tanulm ányai foly
tatásával. Fő tém ája a mai 
igehirdetés.

Szeretettel köszöntjük ben
ne egyházunk legfiatalabb es
peresét.

„DÖNTÖ KIINDULÓPONT”!

Szalay Mihály'
Kilencven évet élt. Lelkészi karunk legöregebbje volt. Gene

rációkat és korszakokat élt át. Regélhetett volna a „világ vál
tozásairól” — de ő szüntelenül arról szólt, aki „tegnap és ma és 
mindörökké ugyanaz”. Nagyapák állhatták  körül koporsóját, 
akiket még ő keresztelt.

Falusi pap volt a  szó legnemesebb értelmében. A város: nem 
az ő világa volt. De falusiassága nem eltemetkezés volt, hanem 
kivirágzás. Élete harca o tt teljesedett ki, ahol az eke szarvát 
fogták kérges kezek. Az övé is az volt.

Beutazta fél Európát. Rendkívül olvasott volt a maga korá
ban. Egy időben országos evangélikus lapot szerkesztett. Verse
ket bőven írt, kötetekre valót. S nem is akárm ilyeneket! Ké
nyes ízléssel form álta pontosan lejtő sorait. Élete alkonyán eze
ket simogatta. ,

Húsz éve készült e rre  az útra. Akkor ír t borongó verseket 
arról, hogy „hetvenet megértem”. Nyolcvan éves születésnapját 
azzal ünnepelte, hogy „Napnyugta elő tt” címen csokorba fogta 
útrakészülő verseit. Ézel^közül való az a három  is, am it sajtó- 
osztályunk „Somvirág” gyűjteményes kötete közöl.

Élete, szolgálata Lovászpatonához kötötte. Nyugdíjas éveinek 
jó részét Tab ön élte, vejének otthonában, Jakus Imrééknél. De 
utolsó hónapjaira, s az örök pihenésre hazatért Lovászpatonára.

Utolsó hívó szava, hogy én temessem, csak akkor é rt el hoz
zám, am ikor m ár elm ondták frissen hantolt s írja  fölött január 
25-én a végső áldást.

Verseiből lapunkban olykor közöltünk, ünnepkén t várta  ringó 
léptű betűgyermekei megszületését. Utolsó hónapjait is ez fű
tötte. „M ennyire várta, hogy legalább egy verse lejön még éle
tében” — írja  Jakus Imre. Szerkesztő az egykori szerkesztőnek: 
leteszem két szál versét virágnak a  sírjaira.

TÉL FELÉ
Napom, jaj, de jár!
Fogy a fénye már.
Egyre hosszabb lesz az árnyék,
Dalt, virágot hogy is várnék?
E lillant a nyár.

Árnyék, jaj, de nősz!
H ajam  tiszta ősz.
Dérré dermed m ár a harm at,
Vérem lassul, tüze hamvad.
Mulóban az ősz.

A Lutheránus Világszövet
ség dr. Kent Knutsonnak, a 
dubuque-i (USA) Teológiai 
W artburg Sem inárium  elnö
kének a vezetésével teológiai 
konzultációt tarto tt Dániában, 
amelyen nyolc ország 20 kül
dötte vett részt. A konzultá
ció elsősorban az egyház egy
ségének a kérdéseivel foglal
kozott és megállapította, hogy 
az egyház egységét mindig 
küldetése felől kell nézni és 
adott helyzetnek megfelelően 
kell megítélni. Egyetértettek a 
résztvevők atekintetben is, 
hogy a reformáció egyházai 
csak akkor tudnak megfelelni 
küldetésüknek a jelenben, ha 
a történeti hitvallásokat nem 
egyszerűen ismételgetik, ha
nem ha azokat az evangélium
mal egyetértésben újram agya
rázzák.

A Porto Allegre-i világgyű
lés elé készített iratukban a 
következőket m ondják: „Arról 
van szó, hogy az evangéliumot 
bizonyságtételünk ma adott 
helyzetében kell közösen ú jra 
magyaráznunk . . . ” K ifejezet
ten hangsúlyozzák, hogy az

Ágostai Hitvallás VII. cikke
lye („Tanítjuk továbbá, hogy 
az egy anyaszentegyház m in
den időben megmarad. Az egy
ház a szentek gyülekezete, 
am elyben az evangéliumot 
tisztán tan ítják  és a szentsé
geket helyesen szolgáltatják 
ki. Az egyház valódi egységé
hez elegendő,i hogy egyetértés 
legyen az evangélium tan ítá
sában és a szentségek kiszol
gáltatásában. De nem szüksé
ges, hogy az em beri hagyomá
nyok, vagyis az emberi erede
tű  egyházi szokások és szer
tartások, m indenütt egyfor
m ák legyenek. Am int Pál 
m ondja: ,Egy a hit, egy a ke- 
resztség, egy az Isten és m in
deneknek A tyja’ stb. Ef 4* 5 
—6.”) ma is alapul és tájékoz
tatásul szolgálhat az egyház 
egysége körüli vitákban. Ami
kor más egyházakkal folytat
nak megbeszélést evangélikus 
egyházak a tanításra vonatko
zólag, akkor az Ágostai H itval
lásnak ez a része — nem 
ugyan megfogalmazásában, de 
a tartalm a szerint —, a „dön
tő kiindulópont” lehet.

Csípős m ár a  széL 
Lelkem fázva fél.
Kóbor szellő kórót kerget,
Borús érzés m egdiderget 
Rám köszönt a  téL

HAZA HÍVNAK
Hívtak valaha nagy messzeségek:
Hegyek, tengerek, pompás vidékek,
Régen leomlott beszédes romok,
M árvány paloták, csoda templomok.
Remek szép szobrok, gyönyörű képek, 
Nagymultu földön küszködő népek.

A hívás után m entem  örömmel,
S meg-megtelt lelkem tiszta gyönyörrel.
A szép emlékek bár megavultak, 
Fel-felujitják a  boldog m últat.

Nem hiv m ár Berlin, se Svájc, se London, 
Brüsszel. Antwerpen, nincs rátok gondom. 
M aradj Velence, Milánó, Nizza,
Páris szépségét lelkem  nem  issza.

Eliram odtak tőlem az évek.
A szép ijfúság tetszik mesének.
Más messzeség hiv sokkalta messzebb; 
Titkos tá jai mély ködbe vesznek.
De biztatókig gyúl egy-egy csillag,
S estharang mondja, hogy haza hívnak.

EGYHÁZUNK ÉS A FELSZABADULÁS
2. Az egyház helye

A felszabadulást követő időben megindult a teológiai eszmé- 
lődés az új helyzet egyházi értékelésére és felmérésére. A Hor- 
thy-korszakban annyira elnyomták vagy elszigetelték a haladó 
hangokat, hogy ez még a felszabadulás utáni időre is kihatott. 
Lényegében készületlen volt egyházunk az új helyzetben. Las
san indult meg a tájékozódás a gyors változásokhoz képest. 
Az eseményeket így igyekszik követni az egyházi sajtóban né
hány felvetődő gondolat:

„A háború földinduláshoz hasonlóan nagy változásokat hoz 
létre. Megváltozik emberek, családok és emberi közösségek 
élete. Átalakul az állam, politika, gazdasági rend, a szociális 
élet. Romokon új világ épül.” (Evangélikus Lelkipásztor Körle
vél, 1946. ápr. 57. o.)

A két világháború közötti korszak propagandája annyi ijeszt
getést tartalmazott a szocializmussal szemben, hogy sokan fel
ültek az egyházüldözésröl szóló hírveréseknek. Ezzel szemben 
kellemes csalódást okozott az a tényállás, hogy a felszabadító 
szovjet csapatok parancsnokai mindenütt intézkedtek a normá
lis élet folytatásáról, s köztük a gyülekezetek istentiszteleti 
életének szabadságáról. Ennek folytatásaként biztosította az új 
kormány az egyházi élet zavartalanságát.

„Történelmi változások küszöbén sokan erőszakos beavatko
zástól féltették egyházunkat. Egyházüldözéstől, templomelvé
teltől, papok elhurcolásától féltek. Istennek legyen hála, más
ként történt. Az orosz parancsnokságok a szabad vallásgyakor
latot biztosították. Egyházunk végezhette munkáját, híveink él
hették vallásos életüket. A Nemzeti Kormány fenntartotta az 
állam és egyház eddigi helyzetét. Régi törvények alapjára he
lyezkedett. Meghagyta a vallásgyakorlat szabadságát. Anyagi 
támogatásban részesíti az egyházakat. Gyülekezetek, iskolák, 
intézmények, egyházi munkások egyformán érzik ezen állás- 
foglalás kedvező következményeit. E nélkül a keresztyén egy
házak könnyen anyagi válságba kerültek volna, s munkájuk 
egy része megbénult volna.” (Evangélikus Lelkipásztor Körle
vél, 1946. ápr. 57. o.)

A jövőre irányuló figyelmet elsősorban az egyház és állam 
viszonyának alakulása kötötte le. Ennek akkor még csak a kör
vonalai látszottak:

„Végleges kialakulás még nincsen. A jövő dönti el, hogy mi
lyen lesz az egyház és állam viszonya és hogyan alakul ki egy
házunk külső helyzete.” (Evangélikus Lelkipásztor Körlevél, 
1946. ápr. 57. o.)

Az egyház belső életére nézve is szükséges volt a változás. 
A második világháború évei nem jelentettek fejlődést, előrelé
pést. A problémákat évről évre a béke idejére halasztották. 
Egyszer azonban szembe kellett nézni az élet adta feladatok
kal.

„Az evangélium szellemében és az idő követelésében meg 
kell vizsgálnunk: egyházunk szervezetét, munkájának módsze
rét, szükségleteit és lehetőségeit, anyagi forrásainak teljesítő 
képességét, háztartási rendjét. Az időhöz kötött emberi és vál
tozó tényezőket összhangba kell hozni az egyház hivatásával és 
elvégzendő munkájával.” (Evangélikus Lelkipásztor Körlevél, 
1946. ápr. 58. o.)

Jelentkezik az a törekvés, hogy felül kell vizsgálnia az egy
háznak az elnyomottak, a szegények, az alsóbb társadalmi osz
tályokhoz való viszonynak a korábban kialakult helyzetét. Az 
egyház nem állhat a gazdagok oldalára, mert a Szeraírás éppen 
a társadalmi igazság megvalósítása irányában ad biztatást. Ha 
a nagybirtok és nagytőke Magyarországában nem is, de a nép 
felszabadult Magyarországában már megszólal az evangélium 
szociális igazságra mutató ereje.

„Az evangélium szocializmusa ítélet a kizsákmányoló gazda
gokkal szemben. Az ószövetségi próféták kíméletlenül támad
ják a szociális bűnöket. Az evangélium szocializmusa ott kez
dődik, ahol megszólal Isten szociális törvényének és ítéletének 
kíméletlen hirdetése. Mégpedig nem általánosan, hanem konk
réten. Ahogyan Bornemisza Péter merte nevÉn nevezni az urak 
bűneit. Az evangélium szocializmusa ugyanakkor örömhír a sze
gényekhez: Ne siessünk túl gyorsan hozzátenni: a lelki szegé
nyekhez. Mert Jézus Krisztus valóságos szegények között járt. 
Megkérdezhetjük önmagunkat, mi lelkipásztorok: Nem hanya
goltuk-e el az elmúlt időkben gyülekezeteink szegényebb nép
rétegeit? Azt mindenesetre világosan látnunk kell, hogy a gyári 
munkásság nagyvárosi gyülekezeteink legmostohább lelkészi te
rülete volt. Az evangélium mindenesetre nem ad új társadalmi 
és gazdasági rendszert. Igaz, hogy a régit sem szentesíti. Hanem 
az emberek szívét változtatja meg és belülről, a lélekből akar 
új, igazságos szociális helyzetet teremteni. Ahol az evangélium 
hatalommá lesz az emberi szívekben, ott magától következnek 
a szociális tettek.” (Evangélikus Lelkipásztor Körlevél, 1946. 
jún. 85—86. old.)

Ezen a fogalmazáson még érződik a „keresztyénszocialista” 
hatás, amikor valamilyen külön evangéliumi szocializmusról 
szól. De abban az időben még nem is lehetett várni a maihoz 
hasonló, kifinomult teológiai fogalmazást, amely a szocializmus 
céljainak támogatásáról szól és nem valami külön evangéliumi 
szocializmusról. A fenti idézet mindenesetre hűen fejezi ki^a 
jó szándékú útkeresést. Helyre akarja hozni az előző évtizedek 
hibáját, amelyben az egyház ritkán értette meg a nép egyszerű 
fiainak helyzetét.

Az egyház helyét a fenti gondolatok kísérelték meg kijelölni 
az új helyzetben, a kialakuló új társadalmi viszonyok között.

D. dr. Ottlyk Ernő

ANGLIA
Üj nemzetközi szervezetet 

akarnak az anglikán egyházak 
létrehozni, am elynek nemcsak 
lelkészek, hanem  laikusok és 
nők is tagjai lehetnek. Ennek

az „Anglikán Tanácskozó Tes
tü letnek” kereken 50 tagja lesz 
és kétévenként ta rtja  üléseit. 
A Végrehajtó Bizottság éven
ként ülne össze egy főtitkár 
vezetésével.

ANGOL EGYHÁZI KÜLDÖTTSÉG 
A NÉMET DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN
Az elm últ hónapban angol 

egyházi küldöttség já r t a Né
m et Demokratikus Köztársa
ságban Sansbury püspök veze
tésével. A 12 tagú küldöttség
nek tagja volt dr. E. Payne 
baptista lelkész is, aki az Egy

házak Világtanácsának egyik 
elnöke, valam int egy m etodista 
teológiai professzor és egy ka
tolikus lelkész. A küldöttség 
tagjai az Evangélikus Egyházi 
Szövetség vendégei voltak.

AZ 1520-AS ÄTOKBULLA
Bár az elm últ években egész 

sor nem hivatalos megbeszélés 
folyt evangélikus teológusok 
és m értékadó vatikáni körök 
között a Luther M árton ellen 
1520-ban kihirdetett átokbulla 
hatálytalanításának a  kérdésé
ről, eddig még nem  nyilatko
zott a  p áp a

Most egy ham burgi jogász 
terjesztett ebben a  kérdésben 
em lékiratot a Lutheránus Vi
lágszövetség Végrehajtó Bi
zottsága elé. Dr. Wilhelm 
Michalis azt kéri a  L utherá
nus Világszövetségtől, hogy 
tárgyaljon a Vatikán Keresz
tyén Egység Titkárságával az 
átokbulla hatálytalanításáról.



A Kegyelem Királyi széke elolt
25sid 4, 14—16

Ismét rankköszöntött a böjt. Ilyenkor újra meg újra megkér
dezzük: mit jelent az evangélikus keresztyén ember számára 
a böjt. Ma már talán túlvagyunk azon, hogy külső jegyekben 
keressük annak megtartását. Sőt mintha sokan nem is tulajdo
nítanának semmi jelentőséget annak, hogy az egyházi eszten
dőnek egy új szakasza kezdődött el. Kétségtelen, hogy a ke
resztyén élet sem teológiailag, sem gyakorlatilag nem osztható 
fel úgy, hogy egy-egy rész más és más magatartást követeljen 
a hívőtől. Mégis jó, hogy az egyházi év különböző szakaszai 
Isten üdvözítő munkájának, a nyomában támadt hitnek s a be
lőle fakadó új emberi életnek egy-egy vonását kiemelik, tuda
tosítják s ezzel munkálják a kiteljesedést is.

Böjt első vasárnapjának igéje többek között arra ösztönöz 
bennünket, hogy készek legyünk számbavenni gyarlóságainkat. 
Nerp szívesen tesszük. Még akkor sem, ha egyikről-másikról 
tudunk. Különösen nem vállaljuk könnyen emberek előtt. Ta
karjuk őket, megmagyarázzuk, védekezünk. Sokszor talán ön
védelemből, félve retorziótól, kegyetlenségtől, kiszolgáltatott
ságtól. Máskor az önhittség, önmagunk túlértékelése von ho
mályt szemünk elé meglátásukra. De lehet, hogy a felelőtlenség 
hiteti el velünk, hogy nem érdemes foglalkozni velük.

Az ige azonban az elé a királyi szék elé állít bennünket, 
amely felette áll minden emberi véleményalkotásnak és ítélet
nek, és ahhoz az Isten Fiához hív számadásra gyarlóságainkról, 
aki reálisan ismeri az emberi életet, aki tudta és mindig tudja, 
mi van az emberben.' Itt azért eleve hiábavaló a védekezés, ma
gyarázkodás, megszégyenül az önhittség, pellengérre kerül a fe
lelőtlenség. Itt állva a gyarlóságaink minőségben és mennyiség
ben olyanok, ahogyan Isten és az Ö szent Fia látja azokat. Vég
ső soron gyarlóságaink ilyen számbavétele arra a felismerésre 
juttat el, mennyire nem vagyunk az Istenéi, a tudott, de be nem 
vallott, a takart, vagy könnyelműen vett „gyengeségeink” ho
gyan növelik a távolságot Isten és köztünk, embertársaink és 
köztünk. Hogyan lesznek egyéni és közösségi bajok forrásaivá, 
életünk elértéktelenedésének, veszendőbe jutásának alapjaivá. 
Szükségünk van erre a böjti önvizsgálatra.

Szükségünk van gyarlóságaink számbavételére, hogy időben 
megkapjuk a segítséget. Aki a legfőbb székben ül, aki az emberi 
elet igaz ismerője, nem ellenség, hanem barát. A tökéletes ba
rát, akinek szívét a teljes szeretet tölti el irántunk. Az a sze
retet, amely kész a segítségre. Minden áron kész kisegíteni 
gyarlóságainkból és következményeiből. Ennek a minden áron 
való készségnek a jele az az áldozat, amelyet Jézus hozott. Ott 
kezdődött, amikor Isten Fia emberré lett, ott folytatódott, hogy 
minden kísértésnek kitette magát, ami az emberben bűnt szül
het és ott tetőzött, amikor a megkísértések sorát bűntelenül 
végigélve a bűnösök, a gyengének bizonyultak, az embertestvé- 
rek helyett keresztre adta magát.

Van segítség. Böjt első vasárnapjának igéje ezt is tudatosítani 
akarja bennünk. Gyarlóságainkat azért nem szabad, a legfőbb 
királyi szék előtt takarni, menteni vagy könnyelműen venni, 
hogy legfőbb bírónk és barátunk segíthessen rajtunk. Méghozzá 
időben. Amikor még meg lehet menekülni ß veszedelemtől, ami
kor még van helye a helyreigazításnak, amikor még elölről le
het kezdeni a jót, amikor még a távolság Isten és ember, em
ber és ember között nem lett beérhetetlenné, amikor még nem 
történt meg a végső döntés az örökkévalóságra.

A böjt bátor lépést vár tőlünk nemcsak a bűnvallásban, a se
gítségkérésben, de a reménységben is. Higgyünk a kegyelem 
nagyságában. Abban, hogy a kegyelem a teljes feledés homályá
ba borítja vétkeinket. Nincs folytatás, nincs következmény, az 
ügy lezáratott. Higgyünk a kegyelem erejében. Üj utak nyílnak, 
új lehetőségeket kapunk. Békében élhetünk Isten közelségében, 
békében élhetünk emberközelben. Lesz erőnk Jézushoz hason
lóan és vele igaz barátokká, segítségre és mások boldogságáért 
áldozatra is kész társakká lenni. Lesz erőnk a szeretet szolgá
latában végigjárni az utat. Higgyünk a kegyelem jövőjében. 
Mert a kegyelem nemcsak a földön nyitja meg a jóság és irgal
masság járható útját, de utat nyit az elképzelhetetlenül szép 
örökkévaló életre is.

A böjti önvizsgálat, a megtapasztalt jézust szeretet, a bizonyos 
reménység szüli az őszinte hitvallást Isten Fiáról szóban és cse
lekedetben Mezősi György

I M Á D K O Z Z U N K
Ür Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy em berré lettéi, em beri 

etetünk m inden veszedelmével megismerkedtél, s bűntelenül 
balálra mentél.

Mint testvérünk előtt tá rjuk  fel előtted emberi életünk gyar
lóságait. Megértésedet, szabadító segítségedet és erődet kérjük.

Áldozatod szabadítson meg bűneink terhétől, kegyelmed fűz- 
rön szorosabb hűségre irántad, ígéreted tegyen bízóvá.

Életünket tedd e földön irgalommal teljessé, s irgalmad se
gítsen á t az ítéleten az örök életre, ámen.

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. február 15-én

IDeáfc tér  d e . 9. (úrv.) dr. H afen- 
sch er  K ároly, de. 11. (úrv.) D. K ál- 
dy Z oltán , du . 6. dr. K ék én  A nd
rás. F asor de. fé l  10, de. 11, du . 6. 
D ózsa G yörgy  út de. fé l  10. Ü llői 
út 24. de. fé l 11. K arácsony Sándor  
u. de. 9. R ákóczi út 57/b. de. 10. 
(szlovák) A radi A ndrás, de. 12. 
(m agyar). T haly  K álm án u. 28.de. 
11. dr. R éd ey  Pál, de. 11. Francisci 
G uido, du. 6. Francisci G uido. K ő
bán ya de. 10. V eöreös Im re. U tász  
u. de. 9. V eöreös Im re. .Vajda P é 
ter u . de. fé l  12. S ü lé  K ároly. Z ug
ló de. 11. (úrv.) B íz ik  László. Rá
k osfa lva  de. 8. (úrv.) B oros K á
ro ly . G yarm at u . de. fé l 10. B ízik  
L ászló. F óti út de. 11. S o lym ár P é 
ter. V áci út de. 8. B en czú r  László. 
F rangepán u. de. fé l  10. B en czúr  
L ászló. Ü jp est de. 10. B lázy  L ajos. 
P esterzséb et de. 10. V irágh G yula. 
Soroksár Ú jte lep  d e c i é i  9. V irágh  
G yula. P estlőr in c  de. 11. M atuz 
L ászló. K isp est de. 10. K isp est We~ 
k erlete lep  de. 8. P estú jh e ly  de. 10. 
S ch rein er V ilm os. R ákospalota  
M Á V -telep  de. 8. R ákospalota  K is- 
tem p lom  d e . 10, du. 3. R ák osszen t

m ih á ly  de. fé l 11. K a m er  Á goston . 
Sash a lom  de. 9. K a m er  Á goston . 
M átyásföld  de. fé l 11. C inkota de. 
fé l 11, du . fé l  3. K istarcsa  de. 9. 
R ákoscsaba de. 9. B ék és  József. 
R ák osh egy  de. 9. R ák osliget de. 10. 
R ák osk eresztú r de. fé l  11, du. 3.

B écsik ap u  tér de. 9. (úrv.) D . Dr. 
O ttlyk  Ernő, de. fé l 11. (n ém et  
úrv.) " ^ rad y  L ajos, de. 11. (úrv.) 
D. Dr. O ttlyk  Ernő, du. 6. M ado- 
csa i M iklós. T orockó tér  de. fé l 9. 
V árady Lajos. Óbuda de. 9. F ü löp  
D ezső, de. 10. (úrv.) F ü löp  D ezső. 
XII. T arcsay V ilm os u. de. 9. T a
k ács  Józse f, de. 11. T akács József, 
du. fé l 7. C sengőd y  L ászló. P est- 
hid egk ú t de. fé l 11. R u ttk ay  E le
m ér. K elen fö ld  de. 8. (úrv.) dr. 
R ezessy  M iklós, de. 11. (úrv.) B a 
ran ya i T am ás, du. 6. dr. R ezessy  
M iklós. N ém etv ö lg y i ú t de. 9. B a 
ranyai T am ás. A lb ertfa lva  de. 7. 
V ison ta i R óbert. N a g y té tén y  de. 
fé l  9. K elen völgy  de. 9. V isontai 
reiuosiA  'II *bP 5(oj«pna 'WaqpH 
R óbert. C sillaghegy  de. fé l  10. C se
pel de. fé l 11 (ú rv.), du . 4. A sszo 
n y o k  szeretetven d égsége .

— Böjt 1. vasárnapján az ol
tárterítő  színe: lila. A délelőt
ti istentisztelet oltári igéje: 
Mt 4, 1—11; az igehirdetés 
alapigéje: Zsid 4, 14—16.

— BEjSI—ENESE. K özeikét 
évtizedes hűséges presbiteri, 
gondnoki, pénztárosi szolgálat 
után, január 25-én búcsúzott a 
presbitérium  Kovács Jánostól 
és Szimeister Sándortól, ak iket 
Bibliával ajándékoztak meg. 
Ugyanakkor köszöntötték a he
lyükbe lépő új presbitereket: 
Farkas Györgyöt és ifj. Kovács 
Jánost.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Február 22-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi Rádió es az URH adó.

— A VESZPRÉMI EGY
HÁZMEGYE lelkészi m unka- 
közössége február 18-án Pápán 
ta rtja  ülését. Ű rvacsorát oszt 
Asbóth László, igehirdetési be
számolót és előkészítőt Bárdo

st Jenő és Barcza Béla, elő
adást Tóth Sándor és Vető Bé
la tart. Síkos Lajos esperes az 
időszerű kérdésekről tájékoz
ta tja  a lelkészeket.

— NAGYSZÉNÁS. A gyüle
kezet decehiber 14-i szeretet- 
vendégségén Zátonyi Pál csa- 
bacsüdi lelkész „Az idő kérdé
se” címen ta rto tt előadást.

— MEDGYESEGYHÄZA.
Az egyetemes im ahét kereté
ben Bodrog Miklós gyulai le l
kész január 3-án igehirdetés
sel szolgált a gyülekezetben.

— BUDAPEST-KŐBÁNYA. 
A gyülekezet január 25-i 
szeretetvendégségén Kamer 
Ágoston országos fő titkár no
velláival és más írásaival szol
g á lt

— BUDAPEST-RÄKOSPA- 
EOTA. A gyülekezet feb
ru ár 1-i szeretetvendégségén 
Kamer Ágoston országos fő
titk ár „Egyházunk szolgálata 
1945-től napjainkig” címen ta r 
to tt előadást.

Történet kutyákról és emberekről
A kutyatörténetet mástól 

hallottam.
Egy anyakútyának öt kölyke 

született. Azonnal elvették tőle 
— kísérletképpen — mind az 
ötöt. Mesterséges táplálkozás
ra fogták, de mindegyiket kü- 
lön-külön ólacskában helyez
ték el. Mindennap volt orvosi 
ellenőrzés, ilyen mérés, olyan 
mérés teljesen egyformán. 
Csak egyetlen különbséget tet
tek, és ez volt éppen a kísér
let lényege: négy kutyaköly- 
köt becézgettek, simogattak, 
beszéltek hozzá, az ötödikkel 
nem törődött senki. A négy 
kölyök szépen fejlődött és fel
nőtt. Az ötödik azonban, bizo
nyos idő múlva — megdög
lött. Mindene megvolt testileg,

mint másnak, de „belehalt” a 
részvétlenségbe, abba, hogy 
nem szerette senki. ..

Ha • láttok szomorú gyerme
keket és felnőtteket; ha talál
koztok valakivel, akinek lát
szólag mindene megvan, de 
mégis életunt; ha meglátogat
tok valakit, akit öngyilkossági 
kísérlet után megmentettek; 
ha halljátok, hogy valaki ho
gyan átkoz minden embert; 
ha van mindig dühösködő, pa
naszkodó, elégedetlen ismerős
tök . ..

gondoljatok az ötödik ku
tyára és ne kísérletezzetek!

Az ember is belehal abba, 
ha nem szereti senki. . ,

H orváth András

„Isten nevében kezdem el’
„Minden kezdet nehéz. . . ” 

így van! A legtöbb erőt igény
lő munka: a felállás, az elin
dulás, az elrugaszkodás. A fu
tópályának is legnehezebb sza
kasza: a start. Fiatalnak csak 
megy, de nehéz a betegeknek 
s az öregeknek. Sokszor segít
ség nélkül nem is megy. Bot 
kell, mankó, vagy egy bútor, 
amibe megkapaszkodik. Van, 
amikor már ez is kevés. A fe
lebarát erős karja kell. „Csak 
elindulni nem tudok, utána 
már megyek. . . ” — mondják 
az öregek. Igen, csak az indu
lás, utána már megy a mo
tor . . .

Füzetek, könyvek első lap
ján gyakran olvasható ez a 
mondat: „Isten nevében kez
dem e l . . . ” — de később már 
hiába keresed ezt a mondatot: 
„Istennel folytatom és fejezem 
be . . nem találod. Étel előt
ti imádságodat elmondod, az 
étkezés utáni legtöbbször el
marad.

Életünk nehéz döntéseinél, 
keresztútjainál, kríziseinél ke
ressük, igényeljük Isten segít
ségét. Ott, akkor szükségünk 
van az Ö bölcsességére, szere- 
tetére, erejére. . .  Ahogy bein
dult a gép, eldőlt a sorsunk s 
megy «  motor egyhangú, hét

köznapi utakon, már nem kell, 
nincs szükségünk rá. Kirakjuk 
szekerünkből, nem kell már. 
Ahogy egy humoros mesében 
tette a cigány:

„Elment a cigány szalonnát 
lopni. Vitte a hátán. Egy pata
kon kellett neki keresztülmen
ni. Nagyon sötét volt. Csak ak
kor látta, hova lépjen a pal
lón, mikor villámlott.

Azt mondja a cigány:
— Pillants, Uram, pillants, 

mert Neked adom a felit!
Mikor egyet villámlik, látja 

a cigány, hogy már közel van 
a parthoz s megszólal:

— Már akár pillantasz, akár 
nem, úgyse adok egy szikrát 
se. ’

S ekkor belebukott a patak
ba.”

Ünnepi keresztyének, nagy 
napok, ritka alkalmak Istent- 
keresö népe, emlékezz életed 
kezdéseire! Mennyi buzgó 
imádság, fogadkozás született 
ezekben a percekben és helye
ken! Együtt indultatok . . .  hol 
hagytad, vesztetted el öt?

így ígérte: „én veletek va
gyok minden napon a miág vé
gezetéig.” Ne légy az utak ma>- 
gános vándora, társtalan uta
sa . . .  Ne csak indulj, érj is 
célba Vele.1 Hernád Tibor

700 TEMPLOMOT ZÄRNAK BE 
15 ÉV ALATT ANGLIÄBAN

Az ultrakonzervatív polgá
rok és az exisztencialista „hip
pik” hazájában ürülnek a  
templomok, jelentik  a  külföl
di egyházi kőnyomatosok. 
700 anglikán templomot kell 
bezárni az elkövetkező 15 év
ben Nagybritanniában. Az 
épületeket különböző célokra 
használják föl. Az állam  és az 
egyház mintegy 30 millió fo
n to t irányzott elő a  szükséges 
átalakításokra. A templomok 
egy részét történeti vagy épí
tészeti okokból műemléknek

nyilvánítják. Másik részét föl
a ján lja  az egyház megvételre 
más felekezetnek — még a 
katolikus egyháznak is. A töb
biből ifjúsági otthont, gyüle
kezeti term et, kávéházat, szín
házat, múzeumot vagy lakóhá
zat csinálnak. A vásárlóknak 
azonban kötelezniük kell m a
gukat, hogy m indaddig nem 
használják kertkén t a  tem p
lomot körülvevő temetőt, am íg 
nem  távolították el a régi sí
rokból a halottak m aradvá
nyait.

ELADJAK A NEM HASZNÁLT TEMPLOMOKAT
A Szászországi Evangélikus 

Egyház vezetősége 60—70 m il
lió m árkára becsüli azt az ősz- 
szeget, am elyre szüksége volna 
a következő esztendőkben, hogy 
az összes a rra  rászoruló egy
házi épületeket renoválják.

— GYERMEKSZER ETÖ, tiszta , 
le in form álh ató  nyu gd íjas védőnő, 
óvónő, ö zvegy  papné fé lév es  gyer 
m ekh ez k is  háztartásba bejárónak  
fe lv é te tik . T elefo n : 363—658 este  
7—10 óra között.

— AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓ
GUS OTHON fé lm ű szak os k o n y 
hai do lgozó t keres fe lvéte lre . Fi
zetés m egállap odás szerint. J e len t
kezn i leh et az otthon igazgató já 
n á l: B udap est, VIII., Ü llő i ú t 24.

— HATREGISZTERES R ieger- 
orgona eladó . E vangéliku s L elk é
sz! H ivatal. B pest., XVIL Rákos®  
keresztár» Pesti út 34i

Ezért gondosan m eg kell álla
pítani az egyházi vezetőség 
szerint, hogy melyik egyházi 
épületre lesz szükség a jövő
ben.
1 Dr. W. Krusche püspök óva 

•intette a  gyülekezeteket attól, 
hogy anyagilag „elvérezzenek” 
csak azért, m ert kötelezve é r
zik m agukat azoknak az épü
leteknek is a m egtartására és 
renoválására, am elyekre pedig 
semmi szükségük sincsen. Nem 
használt tem plom okat éppen 
ezárt más célra kell fordítani, 
e l kell adni vagy bérbe kell ad
ni. Ha pedig városképi, illetve 
műemlékvédelmi szempontból 
szükséges olyan templomok 
megőrzése, am elyekre az illető 
gyülekezeteknek nincs m ár 
szükségük, akkor el kell várni, 
hogy a köz viselje az azzal járó 
terheket,

»Azért jelent meg az Isten
nek Fia, hogy az ördög m un
káit lerontsa.” (1 Jn  3, 8).

VASÁRNAP. — „Ekkor el
hagyta őt az ördög. És íme an
gyalok já ru ltak  hozzá és szol
gáltak néki.” (Mt 4, 1—11). Jé 
zust kell követnem. Nem sza
bad elszakadnom tőle, külön
ben rossz, vagy szép álmok, 
ábrándok, elképzelések já ték
szerévé válók. Felfordul m in
den és összezavarodik. Ostoba 
célokat tűzök ki. K ápráztat
nak, vagy rémítenek, összega- 
balyodok és végül nem látok 
semmi célt. Pokollá válik az 
életem. A görög Biblia nem 
véletlenül nevezi „bajkeverő
nek”, diabolosnak az ördögöt. 
Ha Jézust követem, részt ve
szek életében. Győzelmének is 
részese leszek. Kijózanodok. 
ön tudatom  tisztul. Akaratom  
erősödik. Álmok, .káprázatok 
világából a  valóság ta la já ra  lé
pek.

HÉTFŐ. — „Álljatok ellen az 
ördögnek és elfut tőletek.” 
(Jak 4, 1—10). Az ördög nem 
Isten teremtménye. A mi te
remtményünk. Irigy kívánsá
gaink, dühkitöréseink, nagyzo- 
lásaink méhében születik meg. 
Aljas, hazug, em bertelen. Meg
játssza a félelmetest, a meg
fellebbezhetetlent — amíg el
len nem állok. De m ár a leg
szerényebb ellenállástól is 
megljátrál. Istenhez kell ta rta 
nom magam. Ahhoz, am it ő 
mond nekem magáról, rólam 
és a  világról. Közel jö tt hoz
zám Jézus Krisztusban, hogy 
félisten vagy felesleges rossz’ 
helyett em ber legyek, igazi 
ember. Közelíthetek hozzá. 
Erős váram , jó fegyverem és 
paizsom.

KEDD. — „Nem olyan főpa
punk van, aki ne tudna meg
indulni gyarlóságainkon.” 
(Zsid 4, 14—16). Gyarlóságunk 
az, hogy pillanatnyi élőnyért, 
sikerért, kielégülésért a legna
gyobb értékeket is készek va
gyunk kockára tenni. Mennyi 
gyötrelem származott m ár eb
ből! Jézus mindezek lá ttán  
nem botránkozik és nem u tál- 
kozik. Főleg nem mondja ön
elégülten: lám  megmondtam 
előre, összeszorul a szíve. Meg 
tud indulni gyarlóságunkon. 
Aktív bánat és nem tehetetlen 
sopánkodás ez benne, össze
szorult szíve indítja meg az 
élet bűnös vámszedői, csonka-- 
bonkái, megszállottjai felé. Hi
dat ver tátongó szakadékok fe
lett. ‘Nagy főpapunk ő. Bizal
m at ébreszt szívemben, hogy 
lehet, 'szabad másképpen él
nem  m int eddig tettem.

CSÜTÖRTÖK. — „El ne
csüggedjetek és telketekben el 
nem aléljatok.” (Zsid 12, 1—7). 
Terepfutás a keresztyén ember 
élete. A pálya néha nagyon 
meredekké válik. Ilyenkor fog 
el a félelem. Nem bírom. Ki
fulladok. Megelőznek. Ezt ne
vezi csüggedésnek az ige. A lélt- 
ságomból akar felrázni. Három

dologra figyelmeztet: 1. Mások
példájára, a „tanúbizonyságok 
fellegére”, nehogy azt képzel
jem, valam i rendkívüli dolog 
tö rtén t vetem. 2. Jézusra, hogy 
ne tévesszem szemem elől, 
m ert az ő személye, értem  
adott élete ébreszti fel bennem 
a hitet és bizalmat. 3. Az alá
zatra, hogy a kényelmetlent, a 
nehezet, sőt a k ibírjiatatlan- 
nak látszót is elfogadjam Is
tentől. Milyen céltudatos, fe
gyelmezett, acélos életstílus
ban edz engem az én Uram!

PÉNTEK. — „Botránkozá- 
somra vagy nékem, m ert nem 
gondolsz az Isten dolgaira, ha
nem az em berekére.” (Mt 16, 
21—27). Az em ber dolga itt azt 
jelenti, hogy önm agunkat sze
retjük, sa já t álm ainkat, vá
gyainkat, elképzeléseinket dé
delgetjük. Isten dolga ezzel 
szemben az, hogy felénk for
dul, m inket szeret, odaadó ál
dozattal a  mi javunkat m un
kálja. Ezt nem vette észre Pé
ter, am ikor Jézus először jelen
tette tanítványainak, hogy mi 
vár rá  Jeruzsálem ben. Ú tjába 
állt Jézusnak. Feltartóztatta. 
Gyötörte. Hányszor gyötröm én 
is. De lám, milyen egyszerű és 
határozott mozdulattal teszi őt 
Jézus helyére. Valószínűleg 
rosszulesett Péternek, hogy Jé 
zus őt útonállónak — sátán
nak — mondotta, de javára 
szolgált.

SZOMBAT. — „Imé Jónás
nál nagyobb van itt!” (Mt 12, 
38—42). Jónást, az engedetlen 
prófétát Isten egykor a  halál 
torkába küldte és onnan visz- 
szahozta csak azért, m ert nem 
akarta, hogy a nagy város, Ni
nive elpusztuljon. Jézus eseté
ben az egész világról van szó. 
ö t  halálra  adta Isten a mi bű
neinkért és feltám asztotta meg- 
igazulásunkra, hogy a v ilágéi 
ne vesszen. Jónás esete csak 
jel. Jézus engedelmességével 
Megváltónk tett. Ezért na
gyobb Jónásnál. „Akinek eny- 
nyi jó kévés, azt érje gáncs és 
megvetés!” Benczúr László

EVANGÉLIKUS ELET
A  M agyarországi 

E vangéliku s O rszágos E gyház  
S ajtóosztá lyán ak  lapja

S zerk esz ti: a  szerk esztőb izottság  
F ele lő s  szerk esztő  és k iadós  

O. Korén Em il
S zerk esztőség  és k iad óh ivata l:  
B udap est, VHI., P u sk in  u. 1L 

T elefo n : 142—074 
C sek k szám laszám : 20.412—VUL  
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R otációs m agasn yom ás

F e le lő s  vezető :
Sop ron i B éla  igazgató

O L V A S T U K
A z emberiség alapvető érdekeiért

Lukács József „Karácsony és 
felelősség” címen cikket ír t a 
Népszabadság karácsonyi szá
mában, am elyben ugyan, fő
képpen a róm ai egyházzal fog
lalkozik, de befejező, elvi ré
szét örömmel regisztráljuk, 
m int am i m inden egyházi kö
zösség helyzetét világosan fel
rajzolja.

Az egyház válaszúton áll — 
szól a  cikk — és vezetői a 
konzervativizmus és a refor
mizmus v itá já t egyelőre in 
kább csak mérsékelni tudták, 
m int eldönteni. Azoknak a tá 
borát azonban, akik egy jobb, 
szabadabb, békésebb világért 
szállnak harcba, ma m ár az 
egyházon belül sem tehet el
hallgattatni, legyőzni őket még 
kevésbé. A korszerűsítés je l
szava természetesen önmagá
ban nem perdöntő: jelentheti 
egy m anipuláción és kizsák
mányoláson alapuló osztály
rend mai igényeihez való a l
kalmazkodást. De jelenthet 
m ást is: további lépéseket a 
Morusok és a Campanellák, a 
Huszok és a Dózsák, s Lamen- 
nais-ok és a H orváth Mihá
ly ok útján.

Igaz: ezen az úton, a haladás 
országútj án, m a m ár egyetlen 
vallási csoport sem küzdhet 
eredményesen egymagában, a 
más nézetűekkel, a nem vallá
sos humanizm us következetes

képviselőivel kötött szövetsé
gen kívül. Sőt: sikereiket is 
csak e t tő l, a szövetségtől re
m élhetik, am ely nem  elzárja, 
hanem  összekapcsolja őket a 
világgal.

A m arxisták  szám ára ez a  
gyakorlati szövetség — tőkés 
és szocialista országokban egy
arán t — fontosabb a lényeges, 
de mégis másodlagos világné
zeti különbségeknél. S ez az 
álláspontjuk nem holmi „tak
tika” következménye, hanem 
azé a felfogásé, amely az em
bertöm egek alapvető érdekei
nek érvényesítését fontosabb
nak minősíti eszméik egyéb
ként szintén szükséges szem
besítésénél. Megtehet, hogy a 
hivő Krisztus nevében vállal
kozik arra, am ire a nem hivő 
a nép nevében. De közös vál
lalkozásuk hasznát az élvezi, 
am iben a forradalm i szocializ
mus és a valóban szociálisan 
gondolkodó keresztények mű
ködésük igazolását lá tják : a 
dolgozó és szüntelenül tanuló, 
küzdő, és a béke m agvait hin
tő, örömben és fájdalom ban 
jövője felé törekvő em beri
ség.

— EGYHÁZI PBNZBESZEDÖ-
KET keres a b u d ap est-fa sor i gyü 
lek ezet. Az érdeklődése: és  je len t
k ezést a le lk é sz i h ivata lban  kérük., 
B u d ap est, v n . ,  Pasnjanidfe u„ 
T e le ta s ;  32S—so&.



Számolj velem I R A K B A N
Bibliaóráinkon hallható olykor az az ének, am elynek egyik 

verse így végződik: „Jézusra tekin tve fe l szüntelen  — Szelíden  
így szól ő: számolj velem !” Böjti időszakunknak jellemzője a fo 
kozottabb Krisztusra-tekintés. A  szenvedéstörténetet megelőző 
események állnak az igehirdetések középpontjában, s egyre kö
zelebb visznek ahhoz, hogy a pálmaágas bevonulás zakariási jö
vendölése nyisson kaput a nagyhét döbbenetes eseményei előtt. 
„Jézus szenvedésedről mostan e lm élkednem . . . ” — csendül fel a 
másik ének.

Vajon csak Krisztus egykori szenvedéséről elm élkedünk a 
böjtben? Vagy a kétezer év előtti szenvedés tükrében nézzük a 
magunkét? Meddig ju tunk  ebben az elmélkedésben?

Böjt a bünbánat időszaka. N em  a szenvedés kérdésének apo- 
teózisa, s nem  a magunk életére á tvetített képe. A  bűnbánat 
időszaka ez. Több magunkba nézés, több önvizsgálat, önbírálat. 
Van miért. A  magunk életére, s az egész keresziyénség életére 
nézve is. És több elszánás győzni önmagunk felett, s győztesen 
birkózni felism ert feladatainkkal. Igyekszünk jobban, reálisab
ban ismerni önmagunkat: mire van erőnk, m ire nincs. Nem  
m indig csak belefeledkezni a munkába, vagy a szórakozásba, 
lekötni magunkat, m ert hol „kikapcsolódni” kell, hol kom pen
zálni a feszültségeket, levezetni — csakhogy ne kelljen önma
gunkkal szembenézni. Bizony kell ez a böjt, az elcsendesedés, 
— hibáink, bajaink, szorongásaink, önzésünk, szóval: a bűneink 
észrevétele, s az elfordulás tőlük. N ézzünk önmagunkba, kell 
ez! Szám oljunk ö n m a g u n kka l...

Á lljunk  meg! Böjtben éppen nem  önmagunklcal kell számol
nunk, hanem Vele: Krisztussal! Sok a teher, a baj, a gond, fé 
lelem, rendezetlenség  — sok a bűn? „Számolj velem !” Éppen 
arról van szó, hogy amikor magunkba nézünk, számoljunk  
Krisztussal. Ez a böjt. Klasszikus bibliai helyet idézek: „Ó, én 
nyomorult ember! Kicsoda szabadít m e g . . . "  Pál apostol itt ön
magával számolt. De így folytatta: „Hála az Is te n n e k . . . ” — aki 
megadta Krisztusban a szabadulást. Tehát: számolt Krisztussal. 
A  kettő így együtt a böjt.

A  döntő nem  az, hogy a böjti elmélkedésben meddig ju tunk, 
hanem hogy kihez ju tunk!

Nem csak a bűnben megrekedt, veszteglő emberhez, a m a
gunk tehetetlenségéhez, nem  is nagy elszánásokhoz és fogadko
zásokhoz, m ert azok a hiten belül így magukban nem  sokra 
visznek. De meghallani a keresésben a hívó szót: jer és kövess 
engem!

Ez a böjti hívó szó, a számolás vele tehát nem  csak a m a
gunkba fordulás aktusa és módszertana. A  böjti szó az igében 

'elm élyült ember, az úrvacsorában feloldódott ember aktív  lé
pésére, cselekedetére szólít. K im ozdít!

E lőfeltétel-mentes követésre hív. N em  a vallásos világnézet 
előregyártott képletei nyomán. A  böjt nem  a hideg negatív 
sémák alkalmazása, am ikben bejuthat az ember a lélekformálás 
kohójában, hogy a formából majdan kilépjen az újba  — hanem  
egyszerű hívó szó, s az engedelmeskedés annak akkor is, ha a 
feladatok nem  illenek bele a régi sémákba. Jézus számtalan vá
ratlan helyzetet terem tett a követőinek, amiben erősen felszín
re jö tt az, hogy ki az, akivel számolnom kell. Hol úgy in tett a 
tradicionalizmus beidegzett mozdulataira, hogy „a halottak te 
messék el a halotta ika t. . . ”, hol arra figyelm eztetett a hamis 
vágyak és várakozások láttán, hogy „a rókáknak van barlang
juk, de az Ember Fiának nincs . . . ”, hol pedig a megszokott lelki 
illem  és szokások világában élőket botránkoztatta meg azzal, 
hogy a bűnös asszonyt emelte fölébük: „néki sok bocsáttatott 
meg, m ert igen szere te tt. . . ” Nem, itt nincs séma, és nincs elő
regyártóit elem. Itt kimozdítás van. Ma zárt belső ügyek, a csu
pán elmélyedésben látott böjt helyett kim ozdít és kidob a szol
gálatra: számolj velem! Blum hardt mondotta, hogy „a keresz
tyéneknek kétszer kell m egtérniük: egyszer bűneikből Jézus 
Krisztushoz, s aztán vissza kell térniük a világhoz”. Ez a kettős 
feladat azt hiszem egyazon dolog két oldala. Mondják, hogy mi 
az egyik oldalt m egtettük, vagy legalábbis törekszünk megtenni, 
de még elfelejtettünk megtérni az emberhez. Pedig enélkül az 
első fele sem juthat célhoz. Ha a böjti elmélkedésben és Krisz
tuskeresésben előttünk áll a biztatás: számolj velem, — akkor 
elju tunk az emberhez. M ert Krisztus az emberek között van. ö  
lépett oda és nem  is hajlandó elm ozdulni onnan. Még az íté- I 
let m értékében is az emberek közé m utat: „amit eggyel m eg
cselekedtetek eme legkisebbek közül, énvelem  cseleked tétek. . . ”

Messziről szól ez a „számolj velem ”, de megdöbbentően vissz
hangzik. V ietnamból hangzik és Közel-Keletről, A frikából és 
Dél-Amerikából, négerkérdésről és cigánykérdésről, éhező v i
lágból és jóllakott világból, sőt olyan „messziről” is, m int a 
m ellettem  haladó „elidegenedett” ember. Számolj velem!

Hát szám oltunk vele?
Böjtnek nem  aszkézise, ítélete, szenvedése, hidege van, hanem  

melege. Mert számolhatok vele. Nem  csak äz élet határkérdé
seinél, hanem a hétköznapjainál. Közelivé teszi az embert, a 
napi kérdéseket, a feladatokat. Egy régi-régi székely imaverset 
idézek a középső soráért, hogy böjti elm élkedésünkben Krisz
tussal számolva közel legyenek a „kik” és a „mik” egyaránt:

K i él, megálgyad 
K i hal, nyugosszad,
Ki messze, meghozzad,
Jézus Urunk Kerál,
Idvezlégy! Idvezlégy!

D. Korén Emil

ÖSSZ-SKANDINÄV KONFERENCIA
A skandináv országok egy

házai össz-skandináv konfe
renciát tartanak március első 
hetében Stockholmban, ame
lyen részt vesznek többek kö
zött az érdekelt országok püs
pökei, kultuszminiszterei és a 
társadalmi élet más személyei 
is. Az utóbbi időben ugyanis 
gazdasági nehézségek miatt 
akadozott az egyházak együtt
működése Skandináviában és

egyéb negatív jelenségek is
mutatkoztak.

Birkeli oslói evangélikus 
püspök a várható konferen
ciáról nyilatkozva kijelentet
te, hogy az ökumenikus hely
zet elemzésével kapcsolatban 
megvizsgálják a skandináv 
egyházak tagságának a kérdé
sét is az Egyházak Világtaná
csában és a Lutherén is Világ- 
szövetségben.

Mezopotámia 
és Babilónia

A Béke-világtanács közel 
háromhetes közel-keleti útja 
október 31—november 2. kö
zött Irakban  ért véget. Sok al
kalmunk volt a szolgálatra az 
ország fővárosában, a Tigris 
fo'.yó partján fekvő  1 millió 
lakosú Bagdadban.

Amikor Amman ból jövet 
repülőgépünk leszállt a bag
dadi repülőtéren, nem tud
tam szabadulni attól a gondo
lattól, hogy míg Jordániában 
olyan földön jártam, ahol Jé
zus is járt, most olyan földre 
léptem, ahol a Szentírás 
híradása szerint az embervi
lág bölcsője ringott. A Tigris 
és az Eufrates foyók között 
volt valahol „ÉDEN KERT
JE”. 1 Móz 2, 10—14-ben ol
vassuk, hogy „Édenből folyó 
jött ki a kert megöntözésére 
és onnét ágazott el és szakadt 
négy ágra. . .  A negyedik fo
lyó az Eufrates volt”. (Éppen 
utazásom előtt olvastam egy 
külföldi hírt, mely szerint 
egyes tudósok fáradoznak 
azért, hogy földrajzilag rög
zítsék az Éden-kert h elyét. . . )  
De erre a területre esett Á b
rahám  ősi lakóhelye Ur-Kasz- 
dim  (1 Móz 11, 31) és Hárán 
is. Innét indult el Ábrahám 
Isten szavára az „ígéret föld
je felé”. A mai Irak öleli ma
gába a régi Mezopotámiát.

Szinte nem lehet nyomon 
kísérni azt a történelmet, 
amely az elmúlt 5000 eszten
dő során ezen a földön le
folyt. Kr. e. a 3. évezred  má
sodik felében a semita aklcá- 
dok  birodalma virágzott itt. 
Sarrukini 2350 körül egész 
Dél-Mezopotámiát egyesítette 
az akkád birodalomban. Azu
tán jöttek a sémi amoriták, 
majd e'.ámiak. Ezen a terüle
ten volt Kr. e. 19—14. száza
dokban az óbabiloni biroda
lom, melynek székhelye az 
ókor egyik leghíresebb városa 
Babilon (Babel) volt. Kr. e. a
3. évezredben alapított város 
1830-tól (Kr. e.) volt a babilo
ni birodalom fővárosa. Az 
óbabiloni birodalom fejlődé

sének csúcspontját Hammurabi 
uralma alatt érte el. Az ő ránk 
maradt törvényei meghatároz
ták a rabszolgatársadalom 
rendjét. A Kr. e. 9—7. századok
ban a félelmetes Asszír biro
dalom virágzott itt, melynek 
Ninive  volt a fővárosa (Ide 
nem akart eljönni Jónás!) 
Azután itt alakította meg az 
új-babiloni birodalmat Nabo- 
pa’.asszár. Ebbe a birodalom
ba hurcolta el Nebukadnécár 
király Kr. e. 587-ben a legyő
zött zsidók felsőbb rétegét, 
akik csak 538-ban térhettek 
haza a „babiloni fogság”-ból. 
Jártak itt a perzsák, majd a 
görög Nagy Sándor hódította 
meg ezt a területet. A sze- 
leukidák  uralma alatt (Kr e. 
2. század) Babilon városa is 
leomlott. Ma romváros az Eu
frates keleti partján. . .

Azután egymást váltották itt 
a népek: a Kr. u. 7. század
ban arabok, a 13. században 
mongolok, a 17. században tö
rökök jöttek. A 19. század 
második felében feltárták a 
Mosul vidéki gazdag olajme- 
zőket és ettől kezdve a mai 
Irak az imperialista államok 
egymással való vetélkedésé
nek tárgya. Különösen az an
golok igyekeztek azt kihasz
nálni. 1921-ben alkotmányos 
monarchia alakult I. Fejszál 
király vezetésével. 1958. jú 
lius 14-én népi forradalom 
tört ki, melynek sikere után 
létrejött az Iraki Köztársa
ság. Azóta többször voltak el
lenforradalmi kísérletek. A z  
imperialista hatalmak a ma
guk számára akarják Irakot 
visszaszerezni. Legutoljára 
néhány hete lepleztek le egy 
ellenforradalmi megmozdu
lást.

A mai Irak
Irak ötször akkora, mint 

Magyarország: 444 442 négy
zetkilométer. Lakóinak száma 
9 millió. Egy négyzetkilomé
terre csak 15 fő esik. La
kóinak 75%-a mohamedán 
vallású arab. Több, mint 1 
millió kurd  is él itt, akik 
többszörösen tettek erőfeszí

Szeretetintézményeink
A Békéscsabai Szeretetotthon

A békéscsabai evangélikus gyülekezetben idén ünnepük az 
intézményes szeretetszolgálat negyvenéves jubileumát. Négy 
évtized alatt több árva és gyermekotthon és öregek otthonai 
segítették, gondozták, ápolták a rászorulókat. A munka az idők 
folyamán sokat alakult, változott. Mindig megmaradt azonban 
az egyházközség gondoskodó szeretete a gyenge, vagy elesett 
tagjai iránt. A jelenlegi szeretetotthon is 1930 óta tölti be ezt 
a hivatást. A jubileumra kívül és belül teljesen korszerűsítik 
az épületeket, a berendezéseket. Harminc öreg testvér él itt 
és öten látják el a gondozói feladatokat. Érdekes kezdeménye
zés időnként az öregek ünnepélyes „vetélkedője”. Ott ki-ki 
elmondhatja szép élményeit, előadhatja az emlékezetében meg
őrzött verseket, énekeket. A beszámolókat magnetofonszalagra 
rögzítik, a gyülekezeteknek is bemutatják s mindenütt érdek
lődéssel és meghatottsággal hallgatják. Á jubileumra tekintet
tel, itt fogja tartani tanácskozását az Országos Diakóniai Érte
kezlet

tést nagyobb függetlenségü
kért. A  keresztyének  száma 
kerek számban 150 000 lehet, 
melynek nagyobb része orto
dox, de van mintegy 50 000 
római katolikus és 5000 pro
testáns is. Területének csak
13—I4°/o-ót m űvelik  (!), főleg 
az ország szívét képező Mezo
potámiát. Az ország területé
nek 56%-a term éketlen siva
tag vagy félsivatag. A  forra
dalom előtt a föld 70%-a kb. 
1000 nagybirtokos kezén vo lt  
A földreform után is elma
radt mezőgazdasági ország. Az 
egymást váltogató puccsista 
kormányok alatt tönkremen
tek a nagyszerű öntözőművek, 
melynek következtében egye
lőre nem a sivatagot hódítják  
meg, hanem o sivatag indult 
el hódító útjára. A jelenlegi 
államvezetők óriási erőfeszí
téseket tesznek a mezőgazda
ság lábraállításáért és az ipa
rosításért. Számos intézkedést 
tettek lakóházak, iskolák, 
kórházak építésére. Két gaz
dasági erőforrása van Irak
nak: az olaj és a datolya. 
Kőolajtermelése olyan nagy, 
hogy a tőkés világ olajterme
lésének 11%-át Irak adja. Ar
ról is hallottunk, hogy mint
egy 35 millió (!) dato'.yapál- 
mafáról évente 2,5 millió m á
zsa datolyát szednek le. Ügy 
mondták, hogy 350 (!) fajta 
datolyapálmájuk van. Jártunk 
olyan pálmaerdőkben, hogy 
azt hittük: a mesék világában 
járunk!

Mindehhez hozzátartozik az 
is, hogy az átlagos életkor 
még mindig csak 30 év (!). 
Igen nagy a csecsemőhalan
dóság. Az orvosi ellátottság is 
rossz.

Bagdadban csodálatos keleti 
szőnyegeket és ötvösm unká
ka t láttunk. A város közép
pontjában monumentális em
lékmű áll: az Ismeretlen Ka
tona szobra. A Tigris két 
partját 6 nagy híd köti össze. 
Külvárosi nyomortanyákon a 
m unkanélküliek ezrei tengőd
nek. A belvárosi utcákon áru
sok kuporognak és kínálják 
fennhangon a „pácsá”-t, amely 
bárány lábból és fejből készül

Baráti találkozások
A Béke-világtanács delegá

ciója szorgos m unkát végzett 
Bagdadban is. Itt elsősorban 
a haladó erőket kerestük fel. 
A haladó erők 10—20 évvel 
ezelőtt jelentős súlyt képez
tek. De nagyon sokat kellett 
szenvedniük még 1958, tehát a

forradalom után is. Sokan a«®»
ták életüket a haladásért, 
Sok százat végeztek ki közü
lük. Izraelnek az arab orszá
gok elleni agressziója követ
keztében jelentősen megválto
zott a helyzet. Irak az eddigi
nél sokkal jobban támaszko
dik a szocialista országokra és  
igényli segítségüket. Ennek 
következtében az utolsó 3 esz
tendőben a haladó erők újra 
akcióba léptek. Ennek ellené
re nem könnyű még ma sem  
a helyzetük.

Volt alkalmunk hosszú be
szélgetésekre a békemozgalom, 
a szakszervezetek  és a külön
böző politikai pártok képvi
selőivel.

Külön fogadott bennünket 
az uralmon levő Bath Párt
vezetősége.

Az elnöki palotában vendé
gei lehettünk Ahmed Hassan 
el BA K R  elnöknek. A korábbi 
királyi palotában székelő el
nök melegen érdeklődött a  
magyar nép, a magyar béke
mozgalom és egyházaink 
munkája iránt.

Irakban — mivel távolabb 
esik az arab—izraeli fronttól és 
menekülttáborai sincsenek — 
nem éreztük azt a háborús 
hangulatot, amit Egyiptom
ban, Szíriában és Jordániá
ban tapasztaltunk.

Nem fejezhetem be iraki ri
portomat anélkül, hogy meg 
ne említsek egy kedves talál
kozást a Bagdad Hotelben. 
Egyik este rendkívül fárad
tan érkeztem az egész napi 
tárgyalások után szálláshe
lyünkre. Este 11 óra lehetett. 
A Hotel halijában Bolla Á r
pád dunakeszi lelkészünk jött 
felém. Kiderült, hogy a bag
dadi Nemzetközi Vásár ma
gyar pavilonjának világítá
sát ő tervezte és kivitelezte. 
Így került Bagdadba. Közös 
volt az örömünk, hogy a Tig
ris folyó partján találkozhat
tunk. Mint megtudtam, fele
sége révén az Evangélikus 
Élet hasábjairól értesült bag
dadi utamról. Addig keresett, 
míg megtalált a Bagdad Ho
telben. Volt miről beszélnünk!

November 4-én érkeztem  
haza. Szép volt a Nílus, a Jor
dán, a Tigris, de a Duna 
szebb! Szép volt Kairó, 
Khartoum, Amman, Damasz
kusz és Bagdad, de Budapest 
szebb! Csak lenne már béke 
Kairóban, Ammanban és Da- 
maszkuszban is! Igazságos bé
ke! És lenne elég kenyerük! 
És tűnnének már el a mene
külttáborok!

D. Káldy Zoltán

Az Ökumenikus Tanács Elnökségének ülése
A Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsának elnök

sége február 10-én dr. Bartha Tibor református püspök, a Ta
nács elnökének vezetésével ülést tartott.

Az ülésen dr. Bartha Tibor, a Keresztyén Békekonferencia 
alelnöke ismertette a KBK vezetőinek közelmúltban tartott 
moszkvai értekezletét, amely a KBK soron következő tanácsko
zásainak és feladatainak előkészítésével foglalkozott

Az elnökség meghallgatta D. dr. O ttlyk Ernő evangélikus 
püspök, az ökumenikus Tanács alelnöke beszámolóját az Euró
pai Egyházak Konferenciája következő nagygyűlésének ( Ny- 
borg VI.” 1971. ápr. 26—máj. 3.) előkészítésével foglalkozó bi
zottság magyarországi ülésének tervéről. Az előkészítő ülésre a 
tervek szerint a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa 
meghívása alapján ápriüs 13—17. napjain kerül sor Siófokon.

Az elnökség úgy határozott, hogy magyar ökumenikus tanul
mányi bizottságot hoz létre azzal a feladattal, hogy Nyborg VL 
tartalmi előkészítésével kapcsolatban készítse el a Magyaro-- 
szági Egyházak ökumenikus Tanácsa tr.gegyházainak hozzá
szólását az EEK ápriüsban hazánkban ülésező előkészítő bizott
sága számára. Határozatot hozott továbbá az elnökség operatív 
bizottság létesítéséről, amelynek feladata a siófoki tanácskozás 
megszervezése és lebonyolítása. Az elnökség felkérte D. dr. 
O ttlyk Ernő püspököt, aki az EEK alelnöke, a magyarországi 
előkészítő üléssel foglalkozó magyar ökumenikus bizottságok 
munkájának vezetésére.

Végül az elnökség dr. Pálfy M iklós ökumenikus főtitkár be
számolóját hallgatta meg az Egyházak Világtanácsa Montreux- 
ban rendezett fejlesztési konferenciájáról, amely a fejlődésben 
elmaradt országoknak nyújtandó segélyek kérdésével foglalko
zott, valamint a frankfurti ökumenikus Központ által Herre- 
nalbban megrendezett tanácskozásról, amely az ökumenikus t , 1 
nácsok működésének kérdését vizsgálta.



«*»• hogy megtartassál a világ általa ”
János 3, 17

Isten terem tett világa iránti örök szeretete hangzik ebben az 
igében. De nem  általánosságban, hanem jelzn  világunknak, ne
kü n k  szól, ma elő hús-vér em bereknek. Itt élünk, adott helyen, 
a 20. században, konkrét történelm i helyzetben, valóságos gon
dok és örömök között. Életünket, m unkánkat, feladatainkat mai 
tények határozzák meg. G yerm ekeinket itt neveljük, terveinket 
itt  akarjuk valóra váltani. Itt követjük el bűneinket, m elyeket 
látható, felm érhető események m utatnak és bűnbánatunknak  
is itt kell gyakorlati form át kapnia. 3 milliárd ember forrongó 
világában harcolunk a boldogságért, de csak szűk egyharmad- 
nak ju tnak ki ehhez az elemi feltételek. A  tudomány és tech
nika hihetetlenül fe jle tt világában élünk, ahol azonban az em 
ber erkölcsi fejlődése nem  volt ilyen gyors ütemű. Nem  nőtt 

fe l olyan nagyra, hogy a kezében levő félelm etes eredményeket 
és lehetőségeket az egész világ számára emberségesen és igaz
ságosan gyümölcsöztesse. Ebből következően súlyos válságok 
és igazságtalanságok jelzik  a mai emberiség helyzetét. A  tudo
mányos, gazdasági és katonai hatalom embertelen alkalmazása 
megszülte a Közel- és a Távol-Kelet háborúit, mesterségesen 
népeket ugraszt egymás ellen, állandósítja 2 milliárd ember 
éhezését. Míg a világ egyik felén  mesés vagyonok születése j  •"si 
az idő múlását, a másik felén  másodpercenként egy-egy éhha
lott. Ahogyan egy mai költő mondja: „pusztít az aránytalan jó
lét". Olyan világban élünk, ahol újra kell tanulnunk a törté
nelmet. Jelentkezik az a „harmadik világ”, am elyik a legutóbbi 
időkig a fehér civilizációnak kizsákmányoltja, vagy gyámolí
tottja volt. Egyenrangú partner akar lenni, nem  tűr tovább  
maga fölött gyámkodást. Történelm i erővé izmosodott a színes 
népek öntudata és készek fegyverrel kicsikarni egyetemes em 
beri jogaikat. Sorsdöntő kérdéssé vált az egész világ számára a 
fa ji kérdés tisztázása.

De nézzük a vésztjósló tények m ellett világunk biztató való
ságait is! A  romboló erők m ellett jelen van az igazságos új 
rendért fáradozók tábora is. A k iknek  Vúther szerint „nemcsak 
a saját lisztesládájukig ér el a gondolatuk”, nemcsak a saját 
békéjük fontos, nemcsak a saját bőrükön érzett igazságtalanság 
fáj, nemcsak a saját megalázottságuk háborít fel. Áldozatot vál
lalnak, harcot kezdenek az igazságért. Odaállnak, ahol szolgálni 
kell tudással, anyagiakkal, politikával, hogy a mai világ kínjai 
ne az emberi nem  agonizálását jelentsék, hanem az újjászü
letés vajúdását.

Ebbe a világba jön ma Jézus a megtartás evangéliumával 
Istennek erre a világra terem tett gyerm ekeit keresi. I tt akarja 
valóra váltani Isten szándékát. Isten nem  akarja terem tm ényei
n ek  vesztét. Makacsul ragasz'todik a bűn hatalmának lerontá
sához. Előfeltétel nélkül hív örök életre szóló közösségre ön
magával. Jézus áldozatáért igaznak nyilvánít, elveszi a bűn kö
vetkezm ényeit. Ez nekünk örök életet, üdvösséget jelent. Jézus 
igy szólít meg: kövess engem. A  szó legszorosabb érielmében 

szabad  ezt értenünk. Bejárhatjuk azt az utat, am it 6. Emberi 
létből halálon át az örök életbe. Ez a m egtariaiis evangéliumá
nak summája. De nemcsak a lélek ügye, hanem az egész em 
beré.

Jézus mentő szeretete az egész em bert öléli át testestől lel
kestől. Nemcsak az örök életről van mondanivalója, nemcsak 
ott, az örök életben akar az em bereknek békességet, boldogsá
got adni, hanem már itt ebben a világban is.

A z  egyház a legutóbbi időkig ezzel a felhívással hirdette az 
evangéliumot: kötelezd el magad Jézusnak, dönis Jézus m el
lett. Napjainkban Isten egyre világosabbá teszi, hogy ez egy
úttal az ember m elletti döntés is. Mi keresztyének nem  arra 
vagyunk elhivatva, hogy az egyháznak s z o lg í l ju n h a n e m  az 
egyház arra van elhivatva, hogy a világnak szolgáljon. Lehet, 
sokak számára ez még nagyon idegenül hangzik, az egyház és a 
keresztyén ember küldetéséről alkotott régebbi nézeteket nem  
könnyű revideálni, régi érzelmektől nehéz elszakadni, de be kell 
látnunk, hogy Jézus ma igy vezet.

Ma, amikor az ember fizikai létének megtartásáról van szó, 
az emberiség együttes pusztulásának, vagy boldogulásának az 
alternatívája áll fenn, különösen is az emberi élet tisztcletben- 
tartására, igazságos jogaira, méltóságára tereli a figyelm et és 
ezekben határozza meg a szolgálat területét.

Képtelen gög, vagy naivság persze azt gondolni, hogy a világ 
m inden gondját-baját a keresztyének fogják megoldani. Nem is 
csak az ő feladatuk. Ez közös ügy, m inden ember egyformán  
elkötelezett. Isten teremtési rendje a kultúrparancs szerint. Is
ten odaadta ezt az egész terem tett világot az embernek, hogy 
használja, uralkodjék rajta. M indent megkapott az ember, ami 
csak itt létezik. Használja, keresse, kutassa a törvényeit. Fe
dezze fe l az energiáit és állítsa a szolgálatába. Építse k i saját 
magának megfelelően. A lakítsa tetszése szerint. Szálljon a föld  
m élyébe vagy lépjen ki a világűrbe. Variálja, formálja, hasz
nálja fel az értelmét, tehetségét az uralkodásra, m inden az övé. 
Csak egyetlen kivétel van. A z szent, azt kiem elte Isten, azon 
uralkodni nem  szabad. A z ember maga nincs az uralom alá en
gedve. Csak egyenrangú partner lehet. Egymás segítő szolgála
tára rendelt bennünket Isten. A  kultúrparancs csak ezt engedi 
meg. A  kultúrparancs nem letiprás, hanem az egyetemes emberi 
élet fenntartásának a parancsa. A  világ m indannyiunké, ahá
nyon csak élünk rajta. Arra való, hogy embermódra, egyforma 
lehetősegekkel kötelességekkel és jogokkal éljünk rajta. Együtt 
élvezzük a jó eredm ények örömét, a m unka gyümölcsét, a fe j
lődés hálásait. Ebben a m unkában keresztyének, nem keresz
tyének együtt vannak, együtt kell hogy munkálkodjanak. 
Ugyanúgy együtt kell lenniük azokban az erőfeszítésekben, 
am elyek <if ember elleni bűnök visszaszorítására irányulnak. 
Isten meg akarja tartani ezt a világot.

A z  örök élet evangéliuma nekünk ma itt szólal meg, és itt 
akar realitássá válni, ú j utat kezdett társadalomban. Tudjunk  
hálát adni m inden jóért, cm i itt történik, pedig sok történik, 
m indnyájunk közös érdekében, a közös gondok megoldásához 
pedig adjuk hozzá a magunk szerény szolgálatát.

Részletek Baranyai Tamás rádióban elhangzott igehirdeté
séből. ______________________

„ÖNTUDATOS KERESZTYÉNEK”
Az egyház „politikai diakó- 

niája” azt jelenti, hogy az 
egyháztagoknak aktívizálódni- 
©k kell a közéletben. S mivel 
a közéletben való forgolódás 
csak pártokon belül lehetséges, 
j,éppen az öntudatos keresz
tyéneknek” ettől sem szabad 
visszariadniok. A „Nincs más 
evangélium” hitvalló csoport 
íhessen-nassaui elnöke, Rudolf

Bäumler lelkész jelentette ezt 
ki egy Frankfurtban tartott 
előadásban.

A mozgalom célját egyéb
ként abban jelölte meg, hogy 
a bibliai hitben állhatatos 
gyülekezeti tagokat bátor bi
zonyságtételre nevelj és hogy 
ezt a bizonyságtételüket hite
lessé is tegyék a világ szemé
ben minujnnapi magatartá
sukkal.

B r .  B e s t e  p ü s p ö k  n y i l a t k o z a t a  m a g y a r o r s z á g i  l á t o g a t á s á r ó l
Dr. N iklot Beste, a közel 

egymillió egyháztagot szám
láló mecklenburgi tartományi 
egyház püspöke egyházunk 
meghívására február 3. és 10. 
között hivatalos látogatást tett 
Magyarországon. Hazautazása 
előtt lapunk munkatársa fel
kereste a püspököt, aki az 
alábbi nyilatkozatot tette.

— A  Ném et Demokratikus 
Köztársaság egyházainak püs
pökei közül másodikként ve
hettem  fe l hivatalosan a kap
csolatot a magyar evangélikus 
egyházzal. A  Lutheránus V i- 
Vószövetség keretében, továb
b i  más nem zetközi konferen
ciákon természetesen már fe l
vettem  a kapcsolatot az itteni 
egyházi vezetőség több tagjá
val, most azonban alkalom  
n y ’lott arra, hogy ezt elm élyít
sük és kiszélesítsük. D. dr. 
O ttlyk  Ernő püspök m ír  1967. 
év végén, a reformációi jubile
um  ünnepségei idején Schwc- 
rinben járt és személyesen hí
vott, ezt pedig megerősítette 
írásban D. Káldy Zoltán püs
pök s ezekben a napokban az 
elgondolás realizálódhatott. 
A z európai szocialista államok

területén élő egyházak között 
a magyar evangélikus egyház 
az első, am elyet hivatalosan 
m ind a mecklenburgi egyház, 
m ind a Német Demokratikus 
Köztársaság Egyesült Evangé
likus-Lutheránus Egyházai 
képviseletében látogattam meg.

További kérdésre a püspök 
így folytatta:

— A  látogatás eredménye 
sokkal több, m in t eredetileg 
vártam. Testvéri, meleg fogad
tatásban részesültem, egyhá
zuk felelős vezetőivel m élyre
ható beszélgetéseket fo ly ta t
hattam. A  gazdag, de nem  tú l
zsúfolt program keretében ta
lálkoztam és elbeszélgethettem  
120'ágasokkal, laikusokkal, 
gyülekezeti tagokkal és közben 
legalább részben megismerhet
tem  egyházuk teológiai alap- 
magatartását, m iközben fe lfi
gyelhettem  néhány magyaror
szági jellegzetességre, am elyek  
számunkra odahaza gazdag ta
nulságul szolgálhatnak. Na
gyon fontosnak tartom, hogy 
az ú j esperes, Nagy István, 
beiktatásán Tatán, azután a 
budavári gyülekezet tem plo
mában az istentiszteleten és a

Deák téri szeretetvendégségen  
gyülekezetekkel is találkozhat
tam  és azokhoz szólhattam. A  
programban kiemelkedő volt 
még a budapesti lelkészekkel 
való találkozás, amely alka
lommal előadásom után a lel
készek részéről egész sor ér
dekes kérdés hangzott el. Ezek 
részben az NDK lutheránus 
egyházaira, a három egyesült 
lutheránus egyházra és vala
m ennyi egyház m últ évben  
alakult szövetségére is vonat
kozott.

— Látogatást te ttem  — 
mondta a püspök  — a Némát 
Demokratikus Köztársaság 
nagykövetségén, és püspökeik  
társaságában hosszú beszélge
tésre fogadott az Á llam i Egy
házügyi Hivatal elnökhelyet
tese, Miklós Im re úr. A  szívé
lyesen lefolyt beszélgetés fő  
témája az volt: m ilyen legyen 
az egyház magatartása egy 
nem -keresztyén államban s en
nek során hangsúlyoztam, hogy 
ilyen helyzetben m ind az ál
lam, m ind az egyház részéről 
kölcsönös türelemre van szük
ség.

A nyilatkozat befejezéséül 
ír . Beste püspök hangsúlyozta,

hogy az egyházak azonos fel
adatok elölt állnak, ezért nagy 
jelentőségű, hogyha közelebb 
kerülnek egymáshoz, különö
sen akkor, ka azonos a hitval
lásuk. Nagyon örülne annak, 
ha több tagból álló magyar 
evangélikus küldöttség adná 
vissza mostani látogatását és 
ezzel is ápolnák egymás között 
a közösséget. Ezzel erősödnék 
a Jézus Krisztushoz való kö
töttség ereje is, de az az elkö
telezettség is, amellyel az egy
házak a mai emberiség felé 
felelősséggel tartoznak. Így 
valósulhat meg a Lutheránus 
Világszövets ég idei ne «gyűlé
sének az alapvető gondolata is: 
„Magunk részéről m indig ké
szek vagyunk arra, hogy Euró
pa népeinek javára, hasznára 
együttm unkálkodjunk Jézus 
Krisztus egyházaival.” 

Egyházunk kedves vendégé
ről csak annyit, hogy 69 éves, 
hét gyermeke, 18 unokája van 
és 1913 óta áll a mecklenburgi 
egyház élén. Rendkívül sze
rény, szívélyes modorú em
ber, aki már az első naptól 
kezdve otthon érezte magát 
közöttünk. Többször is kifejez
te háláját és örömét meghívása 
és a fogadtatás fö lött

AZ ISTEN SZERETET
1 János 4, 8

Szíve merő seb, 
teste merő betegség, 
temetőférgek várták, 
hogy temess éle.

Sátán szaggatta, ütötte le, 
emberek csalták holtra, 
érdes, goromba élet 
halálra csiholta.

ANGOL NYELVŰ TELJES BIBLIA
Modem angod nyelven je

lenik meg még ebben az év
ben a teljes Biblia, miután az 
Üjlestámentom már 1961-ben

mai angol köznyelvű fordítás
ban megjelent. Az angol 
nyelvterület összes nemkatoli
kus egyházai résztvesznek az 
új fordítás elkészítésében.

NEMKÍVÁNATOS h it o k t a t ó k

Fejében fagy, ajka hörög már, 
lelkében vastagon hamu; 
ó, van-e varázs-szó 
bűvös dallamú?

„Szeretet” — jutott eszébe,
■— kisgyermekkor, anyakéz a lágy, simogató — 
„Jöjj hát, hajolj le rám te szó!”

Az essen i Krupp művek 
„nemkívánatos” elemnek mi
nősítette Otto Seeber lelkészt, 
alti a cég kereskedelmi isko
lájának a hitoktatója volt. A 
cég közölte az illetékes egy
házi hatóságokkal, hogy a hit

oktató nem taníthat többé a  
cég iskolájában, mert szolidá
ris volt a tanoncokkal és diák
kokkal, akik nyilvánosan bí
rálták az iskolában uralkodó 
állapotokat.

S ím, kettéhasadt az ég, 
felderült valami csuda-ragyogás, 
lerogyott, mint a megrendített Tamás, 
érezte, .hogy hatalma már 
halálnak rajta nincsen.
,Jöjj szeretet!” — szólt,
és lejött az Isten. Csla István

FOKOZÖDIK A RADIÓAKTTVITAS

A Feltámadott nyomában
Részlet Nagy István esperes székfoglalójából

Megyek a Feltámadott nyo
mában, aki időileg a mában, 
területileg a szocializmust épí
tő hazánkban, gyülekezeteink
ben megy előttünk.

A Feltámadott igéjének hir
detésére küldte el tanítvá
nyait. Ez az ige mindig életet- 
formáló, megújító ige. Az élő 
Ür maga cselekszik a keresz
tyének által. Keresztyénnek 
lenni nem csupán azt jelenti: 
elfogadni vallásos értelemben, 
amit Jézus értünk cselekedett, 
(Rechtfertigung), hanem azt is 
jelenti, hogy cselekedjek a 
szeretetnek azt a szolgálatát, 
aminek cselekvésére Urunk 
elkötelezett minket. (Heili
gung)

Lezárult az a korszak, ami
kor a keresztyénség a társa
dalom fundamentuma és 
csúcspontja volt. A keresz- 
tyénságnek ma saját magát, 
hivatását és küldetését „a ré
gi hit” zsinórmértéke szerint 
újra kell megérteni és értel
mezni, hogy az egyház mon
danivalóját és cselekvését a 
modern világ is megérthesse. 
Az egyház állandó reformá
cióból áll. Amikor a körülötte 
végbement történelmi és tár
sadalmi átalakulások hatást 
gyakorolnák rá. olyan módon, 
hogy közben szolgálati for
máját megváltoztatja és ala
kítja, azt azért cselekszi, hogy 
új formákon keresztül juttas
sa el Isten szeretetének öröm
hírét a mai emberhez. Az egy
háznak, lelkészeknek és a 
gyülekezeteknek a mi mai 
társadalmunkban kell tovább
adni az irgalmas Istenről és 
az irgalmas, a másik javáért 
munkálkodó felebarátról szó
ló bizonyságtételt. A keresz
tyén ember Istenhez kötött 
hitével igenli és támogatja, 
védi a kialakuló új, a régivel 
szemben jobb, igazságosabb 
társadalmi rendet. Az egyház
nak az élő Jézus Krisztushoz 
kötött életfolytatásával kell 
megbizonyítani, hogy az egy
ház nem a konzerváló erők 
támasza.

Az egyháznak, lelkészeknek

és presbitereknek fel kell szá
molni „a tegnap társadalmá
hoz” fűződő megkötöttsége
ket, hogy szolgálatunkat és 
küldetésünket szeretett ha
zánkban hitelt érdemlően és 
igazán betölthessük.

Isten igéjét itt és most kell 
hirdetnünk. Nincs időtlen, 
kortól, helytől, adottságoktól 
elvonatkoztatott ember, de 
ugyanúgy nincs valami el
vont, örök és változhatatlan 
igazságokról szóló igehirdetés 
sem. Az igehirdetés nem va
lami elvont, csendes elmélke
dés „a lélek magaslatain”. Az 
igehirdetésnek minden gátlás 
nélkül szembe kell nézni ko
runk döntő kérdéseivel, a mai 
embert érintő minden prob
lémával. Az emberi lét sokré
tű valóságához kétségkívül 
hozzátartozik a politikai, tár
sadalmi kérdés éppen úgy, 
mint az egyéni erkölcs és az 
egész emberiséget érintő gaz
dasági kérdések sokasága. Az 
Élőnek mondanivalója van a 
békéről, a faji kérdésről és 
társadalmi együttélésről.

Igehirdetésünknek prófétai 
igehirdetésnek kell lenni. A 
prófétai igehirdetés megköve
teli a történelem analízisét, s 
az adott történelmi helyzet
ben adja tovább Isten eliga
zító üzenetét. A prófétai ige
hirdetés ideje a történelmi 
ma. A prófétai küldetés min
dig meghatározott időben és 
helyzetben való küldetés. Is
ten minden korban az ak
tuális kérdésekkel kapcsolat
ban szólaltatja meg igéjét. Az 
igehirdetőnek Istennek a tör
ténelemben épített új útját 
kell meghirdetni, s népét ezen 
az új úton járni tanítani!

A keresztyén ember szolgá
ló szeretetével követned a 
Feltámadottat, aki közöttünk 
jár. Urától a szolgálatra való 
felhívást kapta. Ez a szolgálat 
a körülöttünk levő társadalom
ban való szolgálat olyan be
csületesen és lelkiismeretesen, 
mint akik tudják, Uruknak 
kell majd szolgálatukról szá
mot adni. A  keresztyének,

akik hirdetik vagy hallgatják 
az igét keresztyén életfolyta
tásukkal arról az élő Űrről 
tesznek bizonyságot, akiről 
rágalom lenne azt állítani, 
hogy nem volt .szolidáris kora 
emberével, nem vette magára 
kortársainak minden kérdé
sét és nyomorúságát a segítő 
szeretet indulatával.

A szolgáló szeretet soha 
nem személyválogató. Távol 
áll tőle minden nacionalista 
és soviniszta önzés, de ugyan
akkor idegen számára az ön- 
érdekhajhászó kozmopolitiz- 
mus is. A szolgáló szeretet 
nem nézi csak a maga hasz
nát, hanem a másokét is. Nem 
csupán magával van .elfoglal
va, hanem mások gondja, 
könnye vagy fájdalma arra 
serkenti, hogy munkálkodjon 
azon, hogy minden emberar
con a mosoly és öröm fénye, 
napsugara ragyogjon. A szol
gáló szeretet segíti átalakulni 
a tegnap világából még ma is 
kísértő egyéni nyereséget és 
hasznot hajszoló embert a kö
zös társadalmi tulajdont meg
becsülő és a közösség érde
keit szem előtt tartó emberré.

Követem  a Feltámadottat, 
aki szeretetét az egész terem 
te tt világra kiárasztotta. A z  
egyház nem intézmény, az 
egyház „nép” a történelem
ben. Az egyház az Isten népe, 
Krisztus „teste”. „A Krisztus 
teste nem a világból van, de 
a világban van. A Krisztus 
gyülekezete az új emberiség 
kezdete, s ezért sokoldalú vo
natkozásban van az egész 
emberiséggel. Ahogyan .Krisz
tus nem csupán Isten népé
hez, hanem az egész világhoz 
jött, ugyanúgy az egyház sem 
tagadhatja meg a világért va
ló szolgálatot. Alapjában véve 
az egyház népekből tevődik 
össze és a népekért él.” (Trill- 
haas) Az egyház soha nem él
het abban a tévedésben, hogy 
el kell különíteni magát a „go
nosz világtól”. A z egyház, 
gyülekezeteink, keresztyénsé- 
günk jövője azon áll vagy bu
kik, hogy m egtanul világhoz

küldött és a világért élő egy
ház lenni és a „másikért” él
ni, vagy mint haszontalan sót 
dobja el Ura és létrehívója.

Azok a keresztyének, akik 
hivatásukat így akarják be
tölteni, soha nem mondhat
ják: Én már végérvényesen 
megállapítottam és meghatá
roztam ki az én felebarátom, 
A keresztyéneknek újra és új
ra azon kell fáradozni, hogy 
felismerjék, ki a „másik” a 
felebarát, akinek szolgálatára, 
felelősségteljes munkájára 
szüksége van. Ezek mindig 
mások és mások. Tegnap a 
koncentrációs táborok fog
lyai, ma Vietnam békére és 
szabadságra törekvő népének 
gyermekei, Brazília és a Har
madik Világ éhező tömegei 
stb.

Az az egyház, s azok a ke
resztyének, akik másokért 
akarnak élni, képesek min
dig megújulttá és mássá len
ni. A szolgáló egyház számára 
a napirendet a környező világ 
állítja fel. Jézus Krisztusra 
mutató mondat ez! ö  kizáró
lag az emberért élt, s  neki 
szolgált segítő szeretetével 
ott és akkor, amikor nyomorú
sággal, betegséggel, bűnnel ta
lálkozott. Abban a helyzetben, 
azon a helyen, ahol szolgála
tára szoruló emberek voltak, 
mindig volt ideje, szíve meg
állni. Jézus tudta mindig mi
vel és miért kell a másik 
szolgálatára lenni. Mindig új 
helyzetekben kellett eldönte
nie, milyen szolgálatot vár
nak Tőle, s kell neki elvégez
nie. Ugyanez érvényes ma 
reánk is! A Szentlélek által 
újjászült keresztyéneknek 
egész életükkel a másik javát 
kell munkálni. De hogv ennek 
a segítésnek mi a formája, a 
lényege és tartalma, azt nem 
lehet bibliai citátumokkal 
előre meghatározni, hanem 
minden helyzetben fel kell 
ismerni naponként azt, ami a 
mi szolgálatunkra vár, s na
ponként kell újra, meg újra 
a cselekvés módja után Is 
kérdeznünk.

A földi légkör rádióaktívi- 
tása és rádióaktív anyagok le
csapódása jelentősen megnőtt 
az elmúlt két esztendőben. Az 
Egyesült Nemzetek Szövetsé

gének a jelentése arra vezeti
vissza ezt a tényt, hogy a Kínai 
Népköztársaság és Franciaor
szág számos földfeletti atom
bomba-kísérletet hajtott végre.



mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma EGYHÁZUNK ÍS  A FELSZABADULÁS
A M iatyánkot — többek 

között — az teszi egyedülálló, 
hatalm as erejű  imádsággá, 
hogy többes szám első sze
mélyben hangzik e l az im ád
kozó a jkán : „mi”. Nemcsak az 
istentiszteleten, a hívők kö
zösségében, hanem  ahol egye
dül m ondja valaki, o tt is: 
„mi”. Nincs ilyen form ája, 
nem mondható el így: „én 
Atyám . . .  az én m indennapi 
kenyrem et. . . ” stb. Ebben az 
im ában nemcsak a  saját, 
egyéni gondjainkat visszük 
Isten elé, hanem  másokét is. 
K ikre gondolhatunk, am ikor 
kim ondjuk: mi?

Jézus ajkán a  „mi” az egész 
em beriséget jelentette. Nem

csak a rokonaira, a tanítvá
nyok kis csoportjára gondolt, 
hanem  minden em berre. Sze- 
retetébe belefért minden em
ber, hiszen az em beriségért 
halt meg és tám adt fel, nem 
egy kis csoportért. Aki nem 
csak szokásból imádkozza a 
M iatyánkot, hanem  Jézustól 
tanu lt lelkülettel, az am ikor 
kim ondja: „mi”, nem  gondol
ha t csak a  családjára, szeret
teire, hanem m inden em ber
re, m ert a m i Atyánkon ke
resztül m inden em ber test
vére.

A Miatyánk, Istennel (a
kérések első csoportja) és az 
emberiséggel (a második cso
port) köt össze. A  feltétlen

E s p e r e s e i n k é  a  s z ó
Beszélgettünk Síkos Lajos marcalgergelyi lelkésszel, a veszp

rém i egyházmegye esperesével, aki 1969. október 23-án a veszp
rém i egyházmegye espercsi tisztébe tö rtén t beiktatásával m a
gyarországi evangélikus egyházunk h ivataléra nézve akkor 
még „legfiatalabb” esperese v o lt

— Milyen az egyházme
gye egyházi föld,- nép- és 
társadalomrajza?

A veszprémi egyházmegye 
nagy kiterjedésénél fogva sze
rencsésen egyesíti a  Kisalföld 
kenyeret term ő rónájá t a  Ba
latonnak nemcsak tá ji szép
ségével, de a  Balatoniéi vidék 
gyümölcs és borterm ő „hegyei
vel”, valam int a  Bakonyvidék 
bányakincsekben gazdag te rü 
letével. Evangélikus gyülekeze
teink e tájakon, hol összefüg
gő láncolatban, hol csoportok
ban, vagy éppen elszórtan he
lyezkednek eL

I t t  él 23 500 evangélikus 32 
anyagyülekezetben, 70 fiókgyü
lekezetben és 155 szórványhe
lyen. Legnagyobb gyülekeze
tünk  a  pápai, 2500 lélekkel. A 
legkisebb gyülekezetei a  m últ 
dicsőségét zengő nagyvázsonyi 
vár m elletti ősi templomunk 
gyűjti maga köré, mindössze 
200 lelket. A legtöbb gyüleke
zetünknek birkóznia kell a  
szórvány helyzet ad ta  komoly 
feladatokkal. E feladatok pe
dig fizikailag és lelkileg is el
sősorban a  lelkészeinket ve
szik igénybe ak á r városon, 
ak á r falun.

ö t  városi gyülekezetünk 
van: Ajka, Keszthely, Pápa, 
Várpalota és Veszprém, a többi 
97 (anya és filia) falusi. Ezzel 
magyarázható, hogy a  csekély 
városi tisztviselői ún. értelm i
ségi és ipari m unkásréteget le
számítva, egyházmegyénk né
pének döntő többsége falusi 
tsz-tag. Társadalm unk gazda
sági, szocialista átalakulása így 
szinte minden gyülekezetünket 
érintette.

Ma, am ikor ez az átalaku
lás m ár m indenütt megtör
tént, befejeződött, s  a  szocia
lista gazdálkodás szép eredm é
nyeket m utat fel, örömmel ál
lap íthatjuk  meg, hogy híveink 
döntő többsége, elődeink ha
ladó szellemét követve, példá
san vette és veszi ki részét 
m a is a  közös és szebb élet 
m unkálásában. Csak példaként 
em lítem saját gyülekezetünk
ből egyik presbiterünket, aki 
tsz-elnök, m ásikat, aki elnök- 
helyettes, egyik gondnokunkat, 
aki tanácselnök-helyettes s  
tsz-ben brigádvezető és ra jtuk  
kívül sokakat, akik jó m unká
jukkal és hűségükkel egyhá
zunk egészének megbecsülést 
szereznek szerte e hazában.

M int problém át em lítem  
meg az urbanizálódást, illetve 
a  falusi fiatalságnak városok
ba özönlését, melynek mérbéke 
ugyan ma m ár jelentősen ki
sebb, m int évekkel ezelőtt volt, 
de azért m a sem jelentékte
len. Problém ánk azért, m ert 
falusi gyülekezeteink létszám á
nak fogyását jelenti, de nem 
jelenti ugyanilyen m értékben 
városi gyülekezeteink erősödé
sét.

Hadd szóljak arró l is, hogy 
m iként állnak az egyházi épü
letek a  lelki m unka szolgála
tában.

A  gyülekezetnek, m int orga
nizmusnak a szíve, s m int csa
ládnak az otthona: a  templom. 
A templomi gyülekezetben 
realizálódik az egyház. A hí
vek közösségében, énekben és 
imádságban s a  kegyelmi esz
közökben itt kapjuk az erőt a 
m indennapi életben való hűsé
ges megállásra, l.azám':, né
pünk tettekben megmutatkozó 
szeretetére is. Ezért sem mel
lékes dclog, hogy egyházme

gyénkben van 62 templomunk, 
6 imaházunk, 1 gyülekezeti há
zunk és 16 gyülekezeti te r
münk. Templomaink közül a 
legrégebbi a  lovászpatonai 
gyülekezet árpádkori és a dab- 
ronyi gyülekezet hajdan pálos
rendi műemlék temploma.

Becsüljük meg, am i a  m últ
nak kedves emléke, muzeális 
értéke, de nekünk a  templom
nak elsősorban abból adatik  az 
értéke, hogy ott kapjuk Isten 
ajándékait s ott rak juk  le lel
künk nyomasztó terheit. így 
válik  a  felüdülés áldott helyé
vé. Szépségét is elsősorban ez 
a  szolgálat ad ja  meg. Egyház
megyénk gyülekezetei éppen 
azért, m ert értékelik a  tem p
lom szolgálatát, törődnek is 
azok karbantartásával.

Néhány szót a  lelkész! m un
ka, illetve a  lelkészutánpótlás 
biztosításának kérdéséről is.

Egyházmegyénkben egy k i
vételével (Kerta), minden lel- 
készi állás betöltött. Az emlí
te tt helyen ideiglenesen a 
szomszéd lelkészek végzik a  
lelki m unkát s reméljük, hogy 
a  pályázati felhívás nem  m a
rad  eredménytelen. Épp ezért, 
hogy a  jövő feladatainak eléje 
m enjünk, indult el éppen a mi 
egyházmegyénkből a  teológus 
ösztöndíjak népszerűsítése és 
megszervezése a  gyülekezetek 
családjainak anyagi és erkölcsi 
támogató részvétele alapján.

•— Milyennek látja az 
egyházmegye Lelkészi Mun
kaközösségét és annak fel
adatait?

A régi fra tem itás szelleme 
m a is él. Szükségünk van a r 
ra, hogy egymástól és együtt 
tanuljunk, a rra  is, hogy egy
más hite á ltal épüljünk. Az új 
idők m inden irányú fejlődésé
vel csak akkor tudunk  együtt 
haladni, akkor tud juk  szolgá
la tunkat jobban betölteni, ha 
m ind teljesebben kiépítjük a 
lelkipásztorok igazi testvéri 
közösségét, és kivesszük ré 
szünket egész egyházunk szol
gálatából.

— Hogyan ítéli meg az 
egyházmegye lelkészi kará
nak politikai és egyházpoli
tikai meggyőződését?

A felszabadulás óta eltelt 25 
esztendő népünk szellemi, po
litikai, anyagi, gazdasági fel- 
em elkedését bizonyítja. Ennek 
az eredm énynek a  m agunk he
lyén és szolgálatával mi is sze
rény m unkásai voltunk és va
gyunk. Népünk eredményei így 
a  mi eredm ényeink is. Egyhá
zunk vezetőinek politikai és 
egyházpolitikai felismerése és 
vonalvezetése pedig m ár 20 év
vel ezelőtt e lö ljárt a helyesnek 
bizonyult úton. Ennek alapján 
találtuk  meg most m ár m in
den helyünket a szocializmus
ban s le ttünk  mind egyek 
azokkal, akik a  békét akarják, 
s nem a háborút, az em beribb 
életet és nem a' nyomort itt
hon s az egész földkerekségen.

— Milyennek látja az 
egyházmegye jövőjét?

Isten kezében vagyunk. Ez a 
megállapítás nem az em beri
leg rem énytelennek a  kifeje
zése, hanem a  kegyelem nagy- 
szerűségéből fakadó biztonsá
got, jó  reménységet jelenti. 
Ezért jelenti m unkánk érte l
mét is. E hit bizonyosságában 
dolgozik egyházmegyénk népe 
s közöttük és velük együtt mi

bizalom és a  felelős szeretet 
im ája ez. Megvallom benne, 
hogy Isten ügye az én ügyem
mé lesz. Ezután életem  min
den területének problém áit 
tárom  elé, annak reményében, 
hogy megoldásukhoz Isten se
gítő kezet nyújt. Em bertár
saim  (a „mi”) életét is Isten 
elé viszem, hogy a segítségét 
szám ukra is kérjem .

A M iatyánk második ké
rés-csoportjának első helyén 
a  m indennapi kenyér áll. 
Nincs itt  szó rangsorolásról, 
de azok szám ára, akik  a ke
nyérkérdést az élet legfonto
sabb problém ái között az 
utolsó helyre szeretik tenni, 
azok szám ára legyen ez fi
gyelmeztetés: itt, Jézus im á
jában az első helyre került.

1. H álára ta n ít bennünket 
a Miatyán-knak ez a  mondata. 
Hála Istennek a  lehetőségért, 
hogy mindennapos, leghétköz
napibb gondunkat eléje v ihet
jük. Hála azárt, hogy ebben 
is szám íthatunk segítségére, 
(íme, Isten ilyen „közönséges” 
dolgokkal is foglalkozik!) 
Gondviselő szeretetát állan
dóan érezzük a  mindennapi 
kenyéren keresztül. Ezért be
csüljük meg a m indennapi ke
nyeret. — Az emlékezés he
teiben élünk. A 25 évvel ez
előtti eseményekre gondo
lunk. A kkor milyen becsüle
te, értéke volt egy szelet ke
nyérnek . . .  Hála Istennek, ma 
természetes, hogy az aszta
lunkon van, de becsüljük meg 
ma is, legyen olyan értéke 
most is, m int akikor volt.

Luther jól érezte ennek a 
kérésnek a  jelentőségét, tan í
tásában (Kis Káté) gazdag 
tartalm ára m utatott r á  Eb
ben a  szóban: kenyér, m ind
azt kérjük az  Istentől, „ami a  
test és élet fenntartására és 
táplálására kell”, melyek nél
kül nem tudnánk rendezett, 
emberhez méltó életet élni. 
H álás szívvel fogadjuk el 
minden segtíségét, megoldá
sait.

Érdemes lenne külön-külön 
is foglalkoznunk mindazzal, 
ami idetartozik, de m arad
junk  továbbra is a  kenyérnél.

2. A M iatyánk kérése fele
lősségre tanít. A hivatalos je 
lentésekben évről évre olvas
hatjuk : az ország kenyere a  
jövő évre is biztosítva van. 
Világviszonylatban azonban 
ma is súlyos kérdés a min
dennapi kenyér. Megdöbben
tő adatokat ism erünk: az em 
beriség kétharm ada (!) nap já
ban egyszer sem lakik jól. 
Nem állhatunk meg ott, hogy 
felsóhajtunk: hála Istennek, 
mi a  jóllakó egyharmadhoz

tartozunk. (Érdemes elgondol
kodni felette: a keresztyén- 
ség ehhez az egyharmadhoz 
tartozik!) A jóllakottság nem 
tom píthatja bennünk a  fele
lősséget éhező testvéreinkért, 
akik közül évente 10 millió 
hal éhen.

Közlekedési, vagy mulasz
tásból eredő belesetek után 
a hivatalos szervek, de a  köz
vélemény is, ku ta tja  a  felelő
seket. Ki a  felelős évi 10 m il
lió (kb. M agyarország lako
sainak száma) em ber halá
láért?  Isten ta lán  csak a  ke
resztyénekről, az egyharm ad- 
ról gondoskodik? Nem! Gond
viselő szereíete nem  Ismer 
keresztyént, vagy pogányt, 
nem  ism er jót, vagy rosszat, 
nem  ism er országhatárokat, 
nemzeteket, hanem  em bert. 
M indenkit egyformán szeret, 
m indenkiről egyformán gon
doskodik. Mi, a  jóllakó egy- 
harm ad felelősek vagyunk az 
éhező kétharm adért. — A 
másnapos kenyér m ár nem 
kell, szem étbe kerü l (csak 
Budapesten hetente 10 va
gon!). A hiba nem  az  „adóál
lom ásban”, hanem  a  mi „ké
szülékünkben” van. Több fe
lelősséget egym ás iránt, a  „mi” 
iránt!

3. A negyedik kérés cselek
vésre tanít. A m indennapi ke
nyeret naponta el tud juk  fo
gadni az Istentől (tágabb érte
lemben véve is). Lukács evan
géliumában Jézus a  M iatyánk 
elmondása után egy em berről 
szól, aki a  barátsággal a rcá t
lanul visszaélve, éjnek idején 
zörgeti fel b a rá tjá t kérésével 
(Lk 11, 5—8). Jézus ezzel a rra  
biztat, hogy a  mi (!) m inden
napi kenyerünkért való kö
nyörgésben az arcátlanságig is 
elmehetünk. Ezzel azonban 
még nem  te ttünk  meg m in
dent.

Mi m agunk is legyünk 
m indennapi kenyérré mások 
szám ára (tágabb értelem ben): 
legyünk derék házastárs, de
rék  gyermek, legyünk becsü
letesek, a  békéért küzdők, jó 
borátok, megbízható szomszé
dok. Állandó, kitartó  cselek
vést v ár tőlünk a  cél: minden 
em bernek a  m indennapi ke
n y e re t

Jézus ígéretet tesz: aki kér, 
az kap. A negyedik kérés meg
valósulásában így veszünk 
részt Isten m unkatársaiként.

A M iatyánk szövegét m ár 
m egtanultuk — lehet, hogy 
több évtizede — egyszer s 
m indenkorra. A ta r ta lm á t azt 
az é rzü le te t am ellyel Jézus 
imádkozta naponként újból és 
újból tanulnunk kell.

Aradi András

Túrmezei Erzsébet:

Úti mozaik
A „Fényhordozó”

K ét gyertyát emelsz a magasba, 
erfurti dóm szép ősi szobra. 
„Fényhordozó!” Bár vágyva néznénk 
bronzba derm edt mozdulatodra!

7»
Arpádházi Erzsébet kórháza

Még látn i a kórház a la p ja it 
Várasszonyok élete vigasság v o lt 
I tt szeretetet virágzott a hit, 
s  a vár asszonya koldusokat áp o lt

Szeretet csodái
Segítő szeretet csendes csodái: 
kórházak és szereteto tthonok. . .  
a nagy Krisztus-szív sok ezer darabban, 
titokzatosan bennetek dobog.

Eisenachi szivárvány

3. Vita a prófétai szolgálatról
A felszabadulás utáni helyzetben az egyház politikai szerepé- 

nek kérdése volt az a döntő probléma, amely megmozgatta a 
gondolkodást. Ebben a vitában előkészítő szerepet játszott an
nak bemutatása, hogyan bírálta Barth Károly a német evangé
likus egyház nagy többségét, azért, mert a múltban a temp
lomba és imádságba menekült a fasizmussal szembeni politikai 
tényleges ellenállás komoly és vérre menő gyakorlása helyett, a 
jelenben pedig azért, mert nem vállalt elég nagymértékben 
demokratikus politikai építő munkát Németország átállításá
ban. A döntő pont az egyház prófétai szolgálatának kérdése 
volt, abból a szempontból, hogy mennyiben segítheti az egyház 
az akkori politikai fejlődést. Barthnak és a németeknek a vi
tája izgalmas volt hazai szempontból is, mert hasonló problé
mákkal küzdött a magyar egyháziis.

Mikor egyházi sajtónk ismerteti Barth vitáját a németekkel, 
azolMt a jellegzetességeket emeli ki. amelyek nálunk is aktuá
lisak. Német oldalról azt vetették Barth szemére, hogy a há
ború után teljes befolyásával azt tanácsolja, hogy hagyják abba 
az imádságot és kezdjék gyakorolni a demokráciát. Barth ezt 
visszautasította azzal, hogy teológiájában igen nagy helyet ka
pott az imádság és a keresztyén embernek Istenhez való viszo
nya. De ugyanakkor arra is rámutatott, hogyan kell ezen az 
alapon a világban helytállni és élni. Azzal válaszol a néme
teknek, hogy elvonulnak a vallásos élet belső világába, és nem 
értik meg, milyen fontos feladat vár rájuk Németország újjá
építése terén.

Barth elismerte, hogy az egyházakat a hitlerizmus idején visz- 
szaszoritoiták, s így azok kénytelenek voltak belső életük kö
rébe visszavonulni. A német hitvalló front azonban mindig tu
datában volt annak, hogy ez tulajdonképpen megfutamodás, s az 
elnyomás elmúltával azonnal megkezdték az egyház prófétai 
szolgálatának, az erkölcsi segítségnyújtásnak a gyakorlását.

Barth azzal támadta a német egyházat, hogy világszerte égető 
kérdés, hogyan tegyenek bizonyságot a keresztyének a politikai 
és szociális élet kérdéseiről, de a németek ezt nem tekintik egy
házi szolgálatnak. Nem látták az egyház felelősségét a német 
néppel és a fasizmus által a világra hozott katasztrófával szem
ben, és így nem járultak hozzá a németség szellemi és erkölcsi 
újraneveléséhez.

„Ha a helyzet így marad, akkor a német egyház passzív té
nyező marad az újjáépítés számára, sőt nagyon is aktív tényező 
lesz a régi Németország visszaállítására vonatkozó kísérleteknél” 
— mondotta Barth Károly. (Lelkipásztor, 1947. márc, 94. o.)

A  svájci hivatalos egyházi sajtószolgálat Barth Károly vitázó 
iratából többek között a következőket is közölte:

„A háborús bűnösség kérdésében a német egyház csupán azt 
emlegeti, hogy Isten ellen vétkeztek, s nem akar beszélni a po
litikai vétkekről. Vagyis csak Isten előtt vallják magukat bű
nösöknek s az emberek előtt nem. Így azután alkalmat adtak 
a németeknek arra, hogy sajátos felelősségük alól kibújjanak. 
Sőt a német egyház máris átveszi a vádló szerepét: azt hangoz
tatja egy nyilatkozatban, hogy ha a megszálló hatalmak nem 
bánnak másképpen a németekkel, akkor azok lesznek a felelő
sek egy újabb háborúért! Valósággal szörnyű az. hogy az egy
ház ilyen módon a németség. szószólójává lesz. Még szerencse, 
hogy vannak más hangok is: a württembergi teológiai-egyházi 
szocietás igen határozottan állást foglalt az egyházban is végre
hajtandó tisztogatás mellett.” (Lelkipásztor, 1947 márc., 95. o.)

A háború után a német egyházban ugyanúgy, mint nálunk 
is, aktuális lett volna a tisztogatás, a katasztrófa-politika tá
mogatóinak a leváltása, és az egyházi és nemzeti talpraállás, 
újjáépítés szolgálatára alkalmasaknak a hivatalba helyezése„ 
Nálunk sem hangzott minden tendencia nélkül, amikor a német 
egyházban meglevő személyi feszültségre utalt a svájci egyházi 
sajtószolgálat:

„Wurm püspök a genfi ökumenikus tanács előtt nemrégiben 
ünnepélyes ígéretet tett az egyház megtisztítására vonatkozólag! 
S most ez ellen, mint a politikának az egyházba való bevivése 
ellen tiltakoznak. Ez a magatartás azt jelenti, hogy az egyház 
védőfalat épít a nacionalizmus köré és ezzel maga az egyház 
is csatlakozik a politikai reakcióhoz. Ennek pedig súlyos követ
kezményei lesznek.” (Lelkipásztor, 1947 márc., 95. o.)

Sokakat töltött el az aggodalom azért, hogy az Isten által 
nyilvánvalóan megítélt, s a háború poklába fulladt politikai 
reakcióhoz próbálják egyesek kötni az egyház szekere rúdját. 
Ha ettől eltérő örvendetes jelenségek mutatkoztak, arra öröm
mel mutattak rá. így említette a svájci sajtószolgálat Hermann 
Dlehm és Paul Schempp pozitív szereplését. Ilyen teológusokra 
nálunk is nagy szükség volt.

Amikor egyházi sajtónk utalt a német nyelvű vitára az egy
ház prófétai szolgálatát illetően, ezzel utalt arra a szükségkép
pen bekövetkező polarizációra, amely a haladók és a visszahú
zók között kialakult. Ez külföldi viszonylatban úgy érvényesült, 
hogy Asmussen és a német egyház nagyobb része a belső körre 
való visszahúzódás álláspontján volt, míg Barth Károly, a sváj
ciak és a német evangélikus hitvalló egyház sok tagja erkölcsi 
segítségnyújtással állt a fejlődés oldalára.

Mindez nálunk is megmutatta, mennyire méltatlan az egy
házhoz a politikai reakciónak a kiszolgálása, s mennyire jelenti 
az erkölcsi magasabbrendűséget az újjáépítésnek, a fejlődésnek, 
a haladásnak az egyházi munkálása.

D. dr. Ottlyk Ernő

e g y h á z  é s  Ál l a m

A Lutheránus Világszövet
ség egyházjogi konferenciát 
rendez március 31-től április 
4-ig a finnországi Järvenpää- 
ben, amelyen 15 jogász és teo
lógiai szakértő vesz részt az 
Egyesült Államokból, a Német 
Szövetségi Köztársaságból,

Skandináviából, Indiából és az 
egyik európai kisebbségi egy
házból. A konferencia főtém á
ja az egyház és állam  viszonya 
lesz. A Német Szövetségi Köz
társaság küldöttei m áris kiad
ták  48 oldalas tanulm ányi 
m unkájukat ennek a  konfe
renciának az anyagául.

AMERIKAI NÉGER NÖ BfRÄLJA AZ EGYHAZAK 
VILÄGTANÄCSAT

W artbu rg . . .  Erzsébet, a  magyar királylány 
s Luther ihleti még a le lkem et. . .
Felhők foszlanak- kétívű szivárvány 
fénylik Eisenach tetői felett.

Bach szülőháza
Bach szülőháza. Zeneterem.
Klavikord, furulya és k an te le . . .  
Háromszázharmincha’-féle hangszer. . .
Bár lennék, m int ő: Isten hangszere!

Az Egyházak V ilágtanácsá
nak csak akkor lesz jelentősé
ge a hetvenes években, ha egé
szen új életsílust alakít ki. 
Vagyis nyitottabb lesz az if
júság, a nők, a nem fehérek 
és mások iránt, akik nincsenek 
ma megfelelően képviselve 
szerveiben.

Jean Fairfax, az Egyházak 
Világtanácsa Központi Bizott

ságának egyik néger nőtagja 
jelentette ezt ki egy New 
York-i konferencián. Szerinte 
a középső nemzedék fehér 
nyugati lelkészeinek a gondol
kodásmódja uralkodik a Világ
tanácsban és ezért nem tud 
kapcsolatot terem teni az elide
genedett kisebbségekkel.

W eim ar
Goethe! Kéziratok, könyvek és k ép e k ..  
Faust, Mephisto . . .  ismerős so ro k . . .  
És én egyszerre m érföldeket lépek: 
M adáchra és Csesztvére gondolok.

A VILÁGVALLÁSOK BÉKEKONFERENCIÁJA
Október 16-tól 21-ig ta rtják  po ’ 70” osakai világkiállítás 

meg Japánban a  világvallások végét, m ert attól tartanak, 
békekonferenciáját Eredetileg hogy a világkiállítás alkalm á- 
korábbi időpontra tervezték, val sűrűsödni fognak a  diák- 
de meg akarják  várni az „Ex- zavargások Japánban.
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A szolgálat betöltéséért
Csel 20, 17—24

Senki sem születik igehirdetőnek. „Az Ür Jézustól vettem” 
— mondja Pál a szolgálatáról. S ez áll ma is. Az emberi elha
tározáson, a felkészülési lehetőségek minél teljesebb kihaszná
lásán túl jelentkeznie kell annak, amit atyáink vocatio interná- 
nak (belső elhívás) neveztek. Ezért nem szabad csodálkozni vagy 
megbotránkozni azon sem, ha vannak, akik egy bizonyos neki
futás után mégsem vállalkoznak a szolgálatra, vagy abbahagy
ják azt, mert nem érzik a „kényszerítést a Lélektöl”, amit Pál 
idevonatkoztatva is említ az igében.

Nagyon fontos azonban mégis az egyéni hozzállás, a személyes 
meggyőződés. Bizonyságtételről beszél Pál az efezusi vének előtt 
búcsúbeszédében s ez a tanú tevékenységét, az ügyben személy 
szerint érintett bizonyító buzgólhodását jelenti. Csak ha ízig- 
vérig áthat bennünket, szolgálattevőket az evangélium igazságá
nak bizonyossága van bátorságunk semmit el nem hallgatni ab
ból, ami hasznos, segítő az emberek számára egyéni és közös
ségi életükben, Istenhez és emberhez való viszonyukban, földi 
és mennyei boldogságuk érdekében. Így tudjuk csak őszintén 
vállalni a szolgálatot ország-világ előtt.

Nem könnyű a szolgálatban, a vallástételben mindig hűsége
sen és azonos lendülettel megmaradni. Elég csak, ha arra az 
egy szóra utalnunk az igében: kísértés. Egyéni gyengeségeink 
mellett ott vannak a körülmények hozta próbatételek, a gyüle
kezeti életben jelentkező buktatók, fizikai, anyagi és erkölcsi 
tényezők. Nem foglalkozhatunk velük itt részletesen, de ezt 
valljuk az apostollal, hogy: Isten kegyelméből vagyok, aki va
gyok. S erre különösen is sokat gondolunk mostanában, akik 
huszonöt éve vagy régebben szolgálunk az egyházban. Hálával 
gondolunk arra, hogy akkori „gyengéink” ellenére ma zavarta
lanul szolgálhatunk, sőt együtt ünnepelhetünk a jubiláló szocia
lista Magyarországon. Nagyon fontos idevágó kifejezés az igé
ben ez: teljes alázatossággal.

Nagy áldás a munkatársak együtt szolgáló közössége. Köze
lebbről a presbiterekre gondolok. Ha formailag a presbitérium 
nem is azonos azzal, amelyről az igében szó van, céljában igen. 
Abban, hogy megossza az evangélium hirdetésének örömét és 
gondját a gyülekezetek vezetőivel. Amikor hazai evangélikus 
egyházunk minden fokon presbitereket állít a gyülekezeti lel
késztől a püspökig a szolgálatra elkötelezettek mellé, akkor ezt 
az evangélium hirdetésének minél tökéletesebb betöltéséért te
szi. Jó, ha ez a közösség kontrollálja az elhívott szolgálattevő
ket, de még jobb, ha mindent megtesz azért, hogy „futásukat” 
és a szolgálatot, amelyet az Ür Jézustól vettek, örömmel elvé
gezzék.

Ha igehirdetők, presbiterek és gyülekezeti tagok alázatban 
és engedelmességben, szeretetben és örömmel szolgálnak együtt, 
akkor jó bizonyságot tudunk tenni arról a mindenki javát szol
gáló szerétéiről, amelyet Urunk életével bizonyított, halálával 
megpecsételt és feltámadásával győzelemre juttatott.

Mezősi György

I M Á D K O Z Z U N K
Az evangéliumért mondunk köszönetét Néked mennyei 

Atyánk, amelyben szélesre tárod a megbocsát» és visszafogadó 
szeretet ajtaját és szabaddá teszel a szeretet örömmel teljes 
szolgálatára.

Köszönjük, hogy mindnyájunknak adsz feladatokat az evan
gélium szolgálatában, s hogy vannak, akiket egész életükre e 
szolgálatban forgolódni rendeltél.

Áldd meg közös munkálkodásunkat, hogy az jő bizonyság 
legyen üdvözítő szcretetedről és egyházunk be tudja tölteni 
küldetését világunkban békéd, szereteted és igazságod hordo
zásában, ámen.

JEHOVA TANÚINAK MENNIÜK KELL 
Al g é r iá b ó l

15 külföldinek, akik  a  „Je
hova tanúi” szekta tagja, tá - 
vozniok kell Algériából. Azért 
utasíto tták  ki őket, m ert cio

nista propagandát űznek. A 
kiutasítottak többsége európai. 
Az „El M oudjahid” korm ány
lap szerint 1000 em bert „térí
te ttek” meg Algériában.

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. feb ru ár 22-én

D eák  tér  de. 9. (úrv.) T rajtler  
G ábor, de. 11. (úrv.) dr. K ékén  
A ndrás, du . 6. dr. H afen sch er  K á
roly . F asor  de. fé l 10, de. 11, du . 6. 
D ózsa G yörgy  ú t de. fé l  10. Ü llő i 
út 24. de. fé l  11. K arácson y  S án 
dor u . de. 9. R ákóczi ú t 57/b. de.
10. (sz lovák) A radi A ndrás, de. 12. 
(m agyar), du. 5. szeretetven d égség . 
T haly  K álm án u . 28. de. 11. d r .'R é-  
d ey  Pál, de. 11. F rancisci G uido, 
du. 6. F ran cisc i G uido. K őbánya  
de. 10. V eöreös Im re, du . 5. szere-  
te tv e n d ég sé g : B olla  Á rpád. U tász  
u. de . 9. S ü lé  K ároly. V ajda P éter  
u . de. fé l 12. V eöreös Im re. Z ugló  
de. 11. (úrv.) B oros K ároly. R á
k o sfa lv a  de. 8. B íz ik  László. G yar
m at u . de. fé l 10. B oros K ároly. 
Fóti ú t de. 11. B en czú r  L ászló. V á
c i út de. 8. S o lym ár P éter. Fran- 
gepán  u . de. fé l 10. S o lym ár P éter. 
Ú jp est de. 10. B lázy  L ajos. P e s t
erzséb et de. 10. V irágh G yula . S o 
roksár Ú jte lep  de. fé l 9. V irágh  
G yula . P estlőr in c  de. 11. M atuz 
L ászló. K isp est de. 10. K isp est-  
W ek erletelcp  de. 8. P estú jh e ly  de. 
10. S ch rein er  V ilm os. R ákospalota  
M A V -telep  de. 8. R ákospalota  K is-

tem p lom  de. 10, du . 3. R ák osszen t
m ih á ly  de. fé l  11. K arner Á goston . 
Sash alom  de. 9. K a m er  Á goston . 
M átyásföld  de. fé l  11. C inkota de. 
fé l  11, du . fé l 3. K istarcsa  de. 9. 
R ákoscsaba de. 9. B ék és  József. 
R ák osh egy  de. 9. R ák osliget de. 10. 
R ák osk eresztú r de. fé l 11, du . 3.

B écsik a p u  tér  de. 9. (úrv.) V ára- 
d y  L ajos, de. 11. (úrv.) V árady La
jos , du . 6. M adocsai M iklós. To- 
rock ó tér  de. fé l  9. M adocsai M ik
ló s. Óbuda de. 9. F ü löp  D ezső , de.
10. (úrv.) F ü löp  D ezső . XII. Tar- 
c sa y  V ilm os u. de. 9. R uttkay  E le
m ér, de. 11. R u ttk ay  E lem ér, du. 
fé l 7. T akács József. B u d ak esz i de. 
8. T akács József. P esth id eg k ú t de. 
fé l  11. T akács József. K elen fö ld  de. 
8. (úrv.) dr. R ezessy  Z oltán, de.
11. (úrv.) dr. R ezessy  Z oltán, du. 
6. B en cze  Im re. N ém etv ö lg y i út 
de. 9. (úrv.) B en cze  Im re. N a g y 
té tén y  de. fé l  9. V ison ta i R óbert. 
K clen vö lgy  de. 9. B u d afok  de. 11. 
V ison ta i R óbert. B udaörs du. 3. 
V ison ta i R óbert. T örök b álin t du. 
fé l 5. V ison ta i R óbert. C sillaghegy  
de. fé l 10. C sepel de. fé l 11.

— Böjt 2. vasárnapján az ol
tárterítő színe: lila. A délelőtti 
istentisztelet oltárt igéje: Mt 
15, 21—28; az igehirdetés alap
igéje: Csel 20, 17—24.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Február 22-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi Rádió és az URH adó. Igét 
hirdet D. DR. OTTLYK ERNŐ, 
az Északi Evangélikus Egyház- 
kerület püspöke.

— KETTŐS HÁZASSÁGI 
ÉVFORDULÓ. Sülé Gábor, a
fasori gyülekezőt presbitere és 
felesége, sz. László Jolán m ár
cius 1-én ünnepük meg házas
ságkötésük 50. évfordulóját a 
fasori tem plom ban testvérük
kel, Szabó Józseffel és felesé
gével, sz. Sülé Idával, akikikéi 
50 esztendővel ezelőtt esküvő
jüket is egyidejűleg tartották. 
„Hálával áldozzál az Isten
nek!”.

— HALÄLOZÄS. Becska
Béla a  soproni gyülekezetnek 
34 éven á t  hűségesen szolgáló 
pénztárosa január 29-én, 58 
éves korában elhunyt. Temeté
se január 31-én volt a gyüleke
zet nagy részvéte m ellett. „Ami 
a sáfárokban megkívántalak, 
hogy m indenik hívnek ta láltas
sák”.

— Sinkovicz Márton, a suri
gyülekezet hosszú időn á t hű
séges presbitere, lapunk hűsé
ges olvasója, 75 éves korában, 
január 23-án elhunyt. Január 
25-én tem ették el a gyülekezet 
és a  község nagy részvéte mel
lett..........annak örüljetek, hogy
neveitek fel vannak írva  a  
mennyben”.

— A BORSOD—HEVESI
EGYHÁZMEGYE leíkészi 
munkaközössége február 17-ón 
Miskolcon ta rto tta  ülését. Ani
ta  tot Veczán Pál, előadást 
Tarjáni Gyula és Szsbik Imre 
tarto tt. Az időszerű kérdésekről 
Pásztor Pál esperes ta rto tt be
szám olót A záró imádságot 
Buchalla Ödön mondta.

—  A L B E R T I . Az egyetemes 
im ahét keretében jan u ár 20-án 
Cselovszky Ferenc bényei lel
kész igehirdetéssel szolgált a 
gyülekezetben.

— HELYREIGAZÍTÁS, a  la 
punk február 15-i számában 
közölt K iárusított „m ártír-ko
szorú” című cikkbe sajnálatos 
módon sajtóhiba csúszott. A 
cikk második hasábjának 35-ik 
sorában közölt évszám helye
sen 1965.

EV ANGELIKUS ELET
A M agyarországi 

E van gélik u s O rszágos E gyház  
S a jtóosz tá lyán ak  lapja

S zerk esz ti: a szerk esztőb izo ttság  
F ele lő s  szerk esz tő  é s  k iad ó:

D . K oren Em il
S zerk esztőség  é s  k iad óh iva ta l:  
B udap est, V in .,  P u sk in  u. 12.

T elefo n : 142—07« 
C sek k szá m la szá m : 20.412—V in .  
E lő fizetési ár: egy  évre  90,— FI 

Á rusítja  a M agyar P osta  

In d ex  25 2U

70.007*
A thenaeum  N yom da B u d ap est  

R otációs m agasn yom ás

F e le lő s  v eze tő :
S op ron i B éla  igazgató

„Az Ür Isten bölcs nyelvet 
ad»tt énnekem, hogy tudjam 
erősíteni a megfáradtat beszéd
del, folserkent! minden reg
gel, fölserkenti fülemet, hogy 
hallgassak miként a tanítvá
nyok. Az Ür Isten megnyitotta 
fülemet, és én nem voltam en
gedetlen, hátra nem fordul
tam” (Ézs 50, 4—5).

VASÁRNAP. — „Nagy a te  
hiited! Legyen néked a te aka
ratod szerint.” (Mt 15, 21—28) 
Jézus itt egy pogány asszonyt 
dicsér meg nagy hite miatt. 
Nem akar ezzal engem elkese
ríteni az én  kicsi hitem miatt. 
Észreveszi ő m ár az én kis hi
tem et is. Értékes előtte a  mus- 
tárm agnyi h it is, m ert hozzá 
köti életemet, belőle m erít erőt. 
Mégis tudomásul kell vennem, 
hegy lehet a h it nagy is. Nagy
nak ta rtja  hitem et akikor, ha az 
evangélium biztató szavához 
tartom  megám s nem hangula
tomon, lelkiä.'lapotomon, pilla
natnyi helyzetem en alkarom le 
m érni: szeret-e Isten. A nagy 
hit nem  azon töpreng, amic 
nem é r t meg Istenből, hanem 
ahhoz ragaszkodik, am it m eg
érte tt jóságából. Isten „igen”-t 
mondott életem re Jézus által. 
Néha ezer „nem” vesz körül. 
Mégis az ,4gerí’-hez ragaszko
dom. „Szaván fogom Istent” — 
am int L uther mondja. Ez a 
nagy hit.

HÉTFŐ. — „Az ón tudo
mányom nem  az  enyém, ha
nem azé, aki küldött engem.” 
(Jn 7, 14—18). Jézusban nem 
egy olyan em bert ism erek mag, 
akinek sikerült Istenhez fel
emelkednie. Jézusban Istent is
m erem  meg, akinek sikerült 
hozzám eljutnia, engem rejte- 
kemben megtalálnia. Jézus 
nem arra  tan íto tt meg, hogy 
milyen sikereiket érhetek el, 
m ire lehetek képes, ha vallásos 
vagyok. Tőle azt tudom meg, 
m ire voElt képes Isten értem. 
Benne Isten keresi a  maga di
csőségét. Ö pedig abban dicső
ül meg, ha engem felemel.

KEDD. „Hirdessétek a 
templomban a népnek ez élet
nek m inden beszédét.” (Csel 5, 
17—29). Ebben a  történetben 
találkozom a  sóikat idézeti 
m ondattal: Istennek kell in
kább engedni, hogynsm az em
bernek. Ez igaz. De csak ott 
valósul meg ez az igazság, ahol 
előzménye van. Az előzmény 
pedig az, hogy az igének hir- 
dattetnie kell. Isten szavára 
hallgatnom kell. Aki áron is 
megveszi az igehallgatás alkal
mait, ak it Isten m egnyitott a 
maga számára, az képes kü
lönbséget tenni Isten akarata  
és em beré között. Dönteni Is
ten m ellett csak akkor tudok,

ha tudom m it jelent számom
ra, hogy ő m ellettem  döntött 
Jézusban.

SZERDA. — „Szólítá aiz Ür 
harm adszor is Sám uelt” (1 
Sám 3, 1—10). Isten meg akar 
nyerni a m aga számára. Terve 
van velem. Talán m ás terve, 
m int Sámuellel volt hajdan. De 
m indig azért szól, hogy szavá
val elkötelezzen. Vár, míg fi
gyelek. Addig szóLítgat, mig 
és2xeveszi, hogy az engedel
messég készségével fordulok 
féléje. Igényli a csendet és a 
készenlétet, ha beszélni akar 
velem. Milyen türelm esen vár 
Sám uelre is. Háromszor szólít
ja. Milyen komolyan veszi az 
alkalm at am ikor szól hozzánk!

CSÜTÖRTÖK. — „Azonnal
igyekeztünk elmenni Macedó
niába, megértvén, hogy oda hí
vott m inket az Űr.” (Csel 16,
8—15). Isten tervét nem  értem  
mindig azonnal. Néha várni 
kell. Pálnak is várn ia  kellet; 
Trcásban. De am ikor nyilván
való le tt előtte Isten akarata, 
am ikor egy macedón férfi sze
mélyében segítségért kiáltó 
em bernek lá tta  mag az európai 
em bert — azonnal elindult 
Troásból. Így ju to tt el az evan
gélium hozzánk Európába. Kö
zelben s távoliban m a is hang
zanak S.O.S. jelek. Ma is ad 
Isten látást. Aki az ő szerete
ttn e k  fényében lá tja  meg a  
m ásik em bert, tud ja m it kell 
tennie s meg is teszi — azon
nal.

PÉNTEK. — „Pap vagy, a
■MeCkisédek rendje szerint” 
(Zsid 5, 4—10). Jézus más fő
pap volt, m int am ire gondolni 
szoktunk ennek a szónak hal
latára: főpap. Semmi gőg, ha- 
ta 'm askcdás és dölyf. M agára 
vette életem  m inden terhét, 
szégyenét, hogy nekem ad ja  a  
maga szépségét, jóságát, dicső
ségét, igazságát Alászállt, hogy 
én felemeltessem. így főpap. 
Kiengesztelő, közbenjáró, meg
igazító. Nem Annás és K ajafás 
m intájára, hanem annak a  kü
lönös ó testamento mi papi ki
rálynak, MelkiS’ádekroek min
tá jára, aki m egáldotta Abrahé- 
m o t

SZOMBAT. — „Isten orszá
ga olyan népnek adatik, amely 
m egtenni annak gyümölcsét” 
(Mt 21, 33—46). Elgondolkozta
tó példázat. Ezt is mondja: L 
Daccal, dühvei nem sokra me
gyek Istennél. 2. Aki szabotálja 
a rábízott m unkát, a/ttő! elveszi 
és m ásnak adja a szolgálatot
3. Szeretettének hatalm ából 
nem ragadja ki semmi a földet, 
az ő engedelmes, kedves F iá
nak  örökségét

Benczúr László

Madárcsicsergés most és huszonöt évvel ezelő ttMindig koránkelő voltam, s amióta élek, 
mindig Budapesten laktam. Szeretem ezt a 
várost. Nemcsak azért, mert itt láttam meg a 
napvilágot az Üllői úti klinikán negyvencgy- 
néhíny évvel ezelőtt. Szeretem látni a sötét 
téli hajnalokon is munkába siető embereket. 
Szeretem Budapestet minden szépségével és 
csúnyaságával együtt. Szeretem a hajnali, fojtó, 
sűrűn gomolygó füstös levegője ellenére is. Sze
retem úgy, ahogy van. Zsúfolt autóbuszaival és 
sokszor késlekedő villamosaival. Tülekedő lako
saival és sokszor türelmetlen utasaival. Udva
rias kereskedőivel éppen úgy, mint sok morc, 
udvariatlan eladójával. Es nagyon tudok örül
ni annak, ha valahol visszaköszönnek, sőt kö
szönnek, kérésemet udvariasan teljesítik, vagy 
kedvesen válaszolnak kérdésemre.

Tudom, hogy negyvenegynéhány esztendő 
nagyon kis idő egy világváros életében, de va
lahogy úgy vagyok, hogy az életem teljesen 
egybeforrt Budapest életével, örömmel ve
szem tudomásul, ha valahol egy szép épület 
emelkedik egy üres telken, mert ezzel is régi 
sebek gyógyulnak be, és sokszor bosszanko
dom a többi pestivel együtt, ha valami nem 
úgy megy, ahogy azt mindnyájan szeretnénk.

Nem vagyok romantikus lélek. Mindig a ro
hanó, lüktető élet érdekel, s nem szeretem a 
régiségeket. Ma reggel mégis meg kellett áll- 
nom egy pillanatra. A munkahelyemre igye
keztem egy sötét, mások számára talán ba
rátságtalan pesti utcán. A lámpa fénytelenül 
imbolygóit a vezetéken — talán valamelyik 
tizenegy néhány éves fiatal csúzlizta ki a vil
lanykörtét, mert sötétre vágyott —, távolból, 
a Duna felől harangszót sodort felém a szél, 
s egyszer csak madárcsicsergés ütötte meg a 
fülemet. Magányos fa állt a szürke, füstös fa
luk között, s rajta csicsergett a madárka, ön 
feledten, boldogan. A pesti utca forgatagában 
új tavaszról szólt a dala. A megújulásról, az 
Új életről. Ennek hallatára nem tudtam mást 
tenni, csak azt, hogy elővettem az írógépemet, 
Hogy leírjam ezeket a sorokat. Mert a madár - 
csicsergés hallgatása közben eszembe jutott 
egy másik tél vége. A huszonöt évvel ezelőtti. 
Amikor e  madárcsicsergés sokkal többet je

lentett. Amikor az emberek megálltak, hogy 
csendben hallgassák a tavasz, a megújulás, 
az ÉLET dalát. Annak az életnek a dalát, 
amely huszonöt évvel ezelőtt csak cgy-egy 
kismadár ajkán szólalt meg, s ma — huszon
öt év múltán — erről az életről tesz tanúbi
zonyságot körülöttünk minden. S ma már 
boldogan zeng ez a dal körülöttünk.

*

A  kedves madárcsicsergés több képet idé
zett az emlékezetembe. Mindegyik kép hu
szonöt éves.

*
Mint középiskolás diák nagy buzgalommal 

vettem részt a fasori gyülekezet életében. A 
szeretet szála köt össze ma is a gyülekezet 
akkori segédlelkészével, aki ma egyik észak
magyarországi gyülekezetünk lelkésze és egyik 
egyházmegyénk esperese. Vele indultam el 
1944-ben az egyik december végi reggelen a 
mai Bárczy István utcában levő könyvesbolt
ba hogy a gyülekezet részére énekeskönyve
ket vásároljunk. Addig az istentiszteleti éne
kek sokszorosított lapokon voltak kitéve a 
templompadokra. A gyülekezet áldozatkész
sége tette lehetővé az énekeskönyvek meg
vásárlását.

Bizonytalan léptekkel haladtunk végig a 
mai Majakovszkij utcán. Az egyik romházat 
a másik után hagytuk el. Távolról egyre erő
södő ágyumorajlás hirdette egy letűnő világ 
végnapjait. Időnként aknák robbantak körü
löttünk, egy-egy bomba süvítésekor romos, 
kiégett üzlethelyiségekbe húzódtunk be. A Deák 
téren leszakadt villamosvezetékek között bo
torkáltunk, itt-ott egy döglött ló tetemét ke
rülgettük. Emberek haladtak velünk szembe, 
vagy mellettünk, kis bátyút cipelve, vagy nyi
korgó kerekű gyermekkocsiban tolva. Aggódó 
édesanyák vitték gyermekeiket rongyokba ta
karva.

Az üzlethelység kitört kirakatát deszkával 
pótolták. A tulajdonos télikabátban fogadott 
minket, s mi boldogan vettük át tőle az éne
keskönyveket. Ezekből az énekeskönyvekből 
— amelyeket egy haldokló világ utolsó nap
jaiban vásároltunk — énekelt a fasori gyüle
kezet az új korszak, az új élet kezdetén.

ifi
A  másik kép is 1944—1945 fordulóját idézi. 

Az embertelenség gettóba záratta a zsidókat, 
s a gettón kívüli védett házak lakóinak is 
örök bizonytalanság volt az élete. A gyüleke
zet — már említett — segédlelkészével kora 
reggeltől sötétedésig jártuk ezeket a házakat, 
ahol kiéhezett, csonttá-bőrré nyomorodon em
berek fogadtak minket. Mentünk, hogy igét 
hirdessünk, hogy úrvacsorát adjunk, hogy vi
gasztaljunk és bátorítsunk. Hogy az emberte
lenség napjaiban az emberiesség, a szeretet 
követei legyünk.

Soha nem felejtem el azt a képet, amikor 
egy imádkozó, Tórát olvasó, imakendövei és 
imaszíjjakkal borított öreg, beteg zsidót fia
tal suhancok előttünk hajtottak ki az utcára, 
puskatussal verve. Később hallottuk, hogy 
agyonverték. Orgiát ült azokban a napokban 
a kegyetlenség, az embertelenség.

Néhány nappal később teherautót láttam a 
ház előtt. A jellegzetes, szögletes kenyeret 
osztották róla a szovjet katonák a borzalma
kat túlélteknek.

*
Hol barikádokat bontottunk akkor éjsza

kánként és hajnalonként, hogy a szovjet tü
zérség továbbvonulhasson, hol lövedékes lá
dákat cipeUünk, hogy ezzel is siettessük az 
embertelenség napjainak végét. Azután végre 
véget értek azok a napok is, hogy megindul
hasson az új élet.

Nem volt könnyű a későbbi napokban sem. 
De akkor már felszabadultan, boldogan csi
náltunk mindeitt. Kevés volt a kenyér, néha

napokig se láttuk színét, de zokszót senki sem 
ejtett. Ettük a vízben főtt, só és rántás nél
küli babot, borsót, s ha liszthez jutottunk, 
pompás ünnepi kalácsként majszoltuk a sár
színű, sületlen kenyeret.

*
A meginduló élettel együtt megindult az 

egyházi élet is. A segédlelkész messze vidékre 
került, ideiglenesen egy akkor végzett teoló
gus került segítségként az idős, fehérhajú es
peres mellé. Boldogan öleltük át egymást, 
amikor régi ismerősökkel találkoztunk, akik 
velünk együtt túlélték az elmúlt nehéz kor
szakot.

Hideg, zimankós téli napon vettük szem
ügyre a templomunkat is. Itt-ott belövés szag
gatta fel a falakat, a légnyomás betörte a szí
nes üvegablakokat. Ahhoz, hogy megkezdjük 
az újjáépítést, mészre, téglára, cementre, ho
mokra, cserépre volt szükségünk. Az akkor 
épülőfélben lévő zuglói templomnál megvolt a  
szükséges építőanyag. Kerítettünk egy rozo
ga szekeret, a luther-kabátos, ősz esperes be
fogta magát a rúd mellé, az ugyancsak lu
ther-kabátos, végzett teológus, a hűséges egy
házfi, s jómagam toltuk boldogan a szekeret. 
Odafelé, üresen, könnyen gurult, de visszafelé, 
a nehéz súly miatt nem volt könnyű a mun
kánk. De toltuk boldogan, örömmel, mert eb
ben a munkában akkor az új élet öltött ala
kot.

Hideg téli napok voltak azok a huszonöt év
vel ezelőttiek. S amint a fagyos úton toltuk- 
taszítottuk a csikorgó kerekű rozoga szekeret, 
egyszer csak egy kismadár boldog csicsergése 
szárnyalta túl a kcrékcsiKorgást. McgáHtur.k, 
s csendben hallgattuk az új élet boldog da
lát.

*
Madárcsicsergés most és huszonöt évvel ez

előtt. Ugyanazt hirdeti most is, mini egykor: 
az ÉLETET. Azt az életet, ami drága volt hu
szonöt évvel ezelőtt, s drága ma is.

H arkányi hátaié
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B öjti szelek fújnak. A ke

resztyén egyház és az 
egyes hívők most a böjt út
ját járják. Amerikában csak
úgy, mint Európában vagy 
Ázsiában. Az igehirdetésekben 
a szokottnál többször van szó 
Jézus Krisztus keresztjéről és 
arról, hogy aki őutána akar 
menni, „az vegye fel az ö  
keresztjét és úgy kövesse Őt”. 
Az istentiszteleteken mintha 
figyelmesebbek lennének az 
arcok és, fényesebbek a sze
mek. Ügy tűnik, hogy a ke
resztyén emberek „megindul- 
tabbak” böjt idején, mintha 
az erzelemviíáguk aktívabb 
volna. Az úrvacsorái asztalok
nál is több a könny. . .  És 
mintha nagyobb volna az 
együttérzés az özvegyekkel, az 
öregekkel, a világ éhezőivel és 
a háború áldozataival. Min
den bizonnyal van érték az 
érzelem világának megmozdu
lásában, a forró könnyben és 
együttérzésben. Hiszen ezek 
mind azt jelzik, hogy a szív 
nem lett kővé, még át tud 
melegedni és még tud m ele
gíteni.

Mégis, a böjti szívmozdulá
sok idején bennem József A t
tila  „Vigasz” című verse ka
varog. Meggyőződésem sze
rint ebben a költeményben 
az író nem biblikus szavak
kal, hanem nagyon is „vilá- 
giasan” — megfogalmazza a 
hamis böjt és az igazi böjt 
lényegét.

A költő tanítgatja „osztály- 
testvérei”-t, a szegényeket és 

elnyomottakat (1933-han), 
hogy ne kergessenek hiú a l 
mokat sorsukat illetően, mert 
„nem fogja magát miértünk 
tömi, aki sorsunktól idegen”. 
Nem fog segíteni a fázón az, 
aki szép képekkel díszített 
meleg szobában ül, vagy aki 
„míg mi morgunk ■— langyos 
vízben ül, s  borong, hogy óh, 
mi mennyire nyomorgunk”. Az 
ilyen „ha pincében szenet 
hordunk, egy pakli balkánt 
is kibont’’

Szivére veszi terhűnk,
gondunk.

Vállára venni nem  bolond.»”

Nincs-e benne a „jőzsefatti- 
lás” fogalmazásban az egyház 
drámája világviszonylatban: 
„szívére veszi” a világ gond- 
ját-baját, de „vállára venni 
nem bolond”? Nem abban 
van-e az egyes keresztyén hí
vők árulása és bukása is, hogy 
miközben „keresztyén szí- 
vük”-re mutogatnak és kifej
tik, hogy „a keresztyén sze
retet más és több”, mint a 
humanizmus, az általános sze
retet, aközben a „válluk”-at 
nem kínálgatják ugyanilyen 
hévvel a „terhek és gondok” 
alá.

Pedig a böjti ú t elsősorban 
nem  „szív"-kérdés, hanem  
„váll”-kérdés. Mindig is az 
volt.

A  „borongás” még nem 
böjt Ha egy gyermek 

vagy ifjú megtapossa a 4. pa
rancsolatot és ezt követően 
kezd „borongani” gonosz ma
gatartása miatt: ez még nem 
böjt. Ha a „széles ország
úton” járó szülők egy világos 
pillanatukban rádöbbennek 
arra, hogy életükkel szétverik 
a családi életet, és egy életre 
szólóan megmérgezik gyer
mekeik lelkét és elkezdenek 
emiatt „borongani” : ez még 
nem böjt Ha a fiatalok egy- 
szercsak ráeszmélnek arra, 
hogy kíméletlenek és ember
telenek voltak az öregekkel 
szemben és „elborongnak” 
azon, hogy „bizony ilyen az 
ember” : ez még nem böjt Ha 
valakit görbe utakra vitt a 
„pénz szerelme” és egy pil
lanatban — megijedvén az 
esetleges következményektől 
— „borongani” kezd: ez még 
nem böjt. Ha a „susárlók és 
■rágalmazók” egy üre: órájuk

ban megtámadtatván saját 
lelkiismeretüktől, „borongani” 
kezdenek azon, hogy mikép
pen is ragasztottak emberek
re letörölhetetlen foltokat és 
hogyan tették tönkre mások 
exisztenciáját: ez. még nem 
böjt

A keresztyén egyházak és 
egyházi világszervezetek is az 
utóbbi 5—10 évben meglehető
sen „szívükre vették”, hogy 
két milliárd ember a világon 
éhezik, a világ több területén 
faji megkülönböztetéssel aláz
nak meg embereket, „keresz
tyén” országok fenntartják és 
újra kezdik a gyarmatosítást, 
„keresztyén” országok hábo
rút folytatnak, a földön min
den 8. embernek nincs la
kása, stb. M indezt „szívükre 
ve tték”. Ennek nyomán egy 
sereg határozatot is hoztak. 
Sőt, „adományokat” is adtak. 
Minden „szívmegindulás” el
lenére is, ez alig több ■— Jó
zsef Attila szavával élve —, 
mint egy „pakli balkán (ci
garetta)”. Ez még csak afféle 
„borongás”, hogy „oh meny
nyire nyomorognak sokan a 
világban”.

Jézus nem a „szívére” vette 
a világ és benne az egye

sek terhét és gondját, hanem 
a vállára. Kétségtelenül szí
vének szeretéte is ott volt a 
„vállravétel”-ben. Ő is előbb 
„szívére vette” a világ baját, 
de ezt követően „vállára” is 
vette „terhűnk, gondunk”: 
bűneinket, betegségeinket, sze
génységünket Hiszen „beteg
ségeinket ő viselte és fájdal-. 
mainkat hordozta” (Ézs 53, 4): 
Fizikailag is (és nemcsak le l
kileg!) vállára vette  a keresz
tet. Ez a .kereszthordozás” 
pedig azt jelentette, hogy ön
magát halálra adta az ember- 
világért. .kötette” az életét 
m ásokért Saját magán mu
tatta meg, hogy az igazi 
„szívrevétel” egyenlő a „váll
ra vétellel”; mert „nincsen 
senkiben nagyobb szeretet an
nál, mintha valaki életét ad
ja az ő felebarátaiért” (Jn 
15, 13).

Vállra venni” tehát azt je
lenti, hogy önmagunkat 

odaadni másokért. Az önző 
„ÉN”-t feláldozni mások ja
váért és boldogságáért. Ez 
vonatkozik gyermekekre, fia
talokra a szülőkkel és öregek
kel szemben, szülőkre a gyer
mekekkel szemben. Vonatko
zik a „pénz szerelme” által 
hajtottakra és rágalmazókra 
egyaránt.

Az egyház pedig akkor „ve
szi vállára és nemcsak szi
vére” az éhezők, az otthonta
lanok, a fajuk miatt szenve
dők, a háborúk kínjaiban égők 
és társadalmi elnyomásban 
vergődők terhét és gondját, 
ha önfeledten odaáll azok 
mellé, akik  m indezek között 
szenvednek. Nemcsak szolida
ritást, hanem azonosulást 
vállai velük és ha ezért az 
azonosulásért, a hatalmasok
tól, a háború megszállottjai
tól, a fajgyűlölőktől megvette- 
tés a része, azt is vállalja. 
Nem vitás, hogy pl. Latin- 
Amerikában ma akkor veszi 
vállára a tömegek terhét és 
gondját az egyház, ha szö
vetkezik azokkal a haladó 
erőkkel, amelyek Latin-Ame- 
rikában a társadalmi, politi
kai és gazdasági struktúra 
akár forradalmi úton való meg
változtatásáért harcolnak. Ezt 
még akkor is vállalnia kel
lene, ha a haladó erők győzel
me esetleg nem szolgálná az 
egyház „érdekeit és előnyeit”. 
Dél-Afrikában és az Észak
amerikai Egyesült Államok
ban az egyházaknak egyértel
műen azok mellé a négerek 
mellé kellene állniuk, akik a 
faji megkülönböztetés ellen és 
az egyenjogúságért küzdenek. 
Így „vennék vállukra” a né
gerek »terhét és gondját”.

Ugyancsak Amerikában az egy
házaknak vállukra kellene 
venniük a vietnami nép ter
hét, úgy, hogy egyhangúlag 
elítélik kormányukat és el
érkezvén a hitvallás-tétel ide
je, végre kimondják: „Isten
nek kell inkább engedelmes
kedni, mint az embereknek” 
(Csel 5, 29). Mindez vonatko
zik valamennyi egyházi vi
lágszervezetre is, csakúgy az 
Egyházak Világtanácsára, 
mint a Lutheránus Világszö
vetségre.

A zt azonban a magyaror
szági evangélikus egyház 

gyülekezetei és tagjai se 
higgyék, hogy ők „vállukra 
vették” a vietnami nép ter
hét, amikor néhány tízezer 
forint offertóriumot adtak, 
vagy amikor mintegy százezer 
forintot adtak a jordániai m e
nekülteknek. Ez a „szívrevé- 
teF’-nek még csak a kis je
le, de semmiképpen nem 
„vállravéted”. Hazai viszony
latban is nem elég, hogy 
gyülekezeteink, lelkészeink 
„szívügyüknek” tekintsék né
pünk előrehaladását. Nekünk 
is — az egyházon kívülvalók- 
kal együtt — a „vállunkra 
kell vennünk” népünk min
den gondját. Különben ma
gunkat soroljuk bele abba a 
csoportba, amelyről József At
tila azt mondja: el lehet-e 
várni, hogy „magát miértünk 
törje, aki sorsunktól idegen”.

A mi számunkra a böjt nem
csak a „szívrevétel”, hanem 
sokkal inkább a „vállravétel” 
ideje. Nem baj, ha a teher 
alatt feltörik a vállunk 1 A 
„feltört vállú” egyházon ábrá- 
zolódik ki a Krisztus arca.

D. Káldy Zoltán

hanem mindig a világban élő, 
sőt az emberi közösségeknek 
is szolgáló egyház. Ez volt az 
egyház rendeltetése történel
me folyamán mindenkor.

I. Egyházunk a haladás útján 
Nemzedékünk feladata

Isten a mi nemzedékünknek 
szánta azt a feladatot, hogy 
megtaláljuk, majd részletei
ben is kidolgozzuk egyházunk 
útját a szocializmusban, mind 
teológiai, mind társadalmi-po
litikai vetületében.

A SZOCIALISTA TÁRSA
DALOM, amely a kapitaliz
must számos országban felvál
totta, a fejlődés magasabb fo
kát jelenti. Az egyházat itt az 
az erkölcsi többlet érinti kö
zelről, amely a humanizmus 
vonalán jelentkezik. Az em
bernek ember által történt ki
zsákmányolása megszűnt. A 
munkanélküliség réme eltűnt 
A szociális gondoskodás ma
gasfokú. A hárommillió koldus 
országa immár a fellendülés 
útján halad. Az egyházra néz
ve megszűnt az a tehertétel, 
hogy kénytelen a nép igazsága 
rovására képviselni a keve
sek szempontjait. A ragadozó 
imperialista háborúkat nem 
kénytelen igazolni, hanem ere
deti tanításának megfelelően 
állhat a béke ügye mellé, a 
nép érdekének szolgálatára.

A szocialista társadalom ke
retei között kell megtalálnia 
az egyháznak a maga helyét 
ugyanúgy, ahogy azt korábban 
megtalálta a rabszolga-, a feu
dális, a kapitalista társadalom

viszonyai között is. Ennek az 
útnak a megkeresése törté
nelmileg érthető és logikus 
folyamat, ez felel meg a ko
rábbi egyháztörténelmi össze
függéseknek is.

Hogyan fogtunk hozzá eh
hez a történelmi feladathoz? 
Milyen vívódások jellemezték 
útunkat és milyen eredmé
nyek jelentenek biztatást a 
jövő számára?

kérdést vet fel. Ezeknek is
meretére feltétlen törekednünk 
kell. Ismereteink birtokában _ 
szolgálhatunk a ma emberé
nek, amikor az a feladat, hogy 
Isten emberi együttélés rend
jéről szóló kinyilatkoztatását 
megszólaltassuk, konkrétan vi
szonyainkra nézve. Ezért Vál
tak olyan hangsúlyossá azok 
a teológiai problémák, ame
lyek az emberi együttélés 
rendjére vonatkoznak, mint 
például a „Ne lopj!”, vagy a 
„Ne kívánd!” parancsolatnak 
a magyarázata, a tulajdonhoz; 
vagy a munkához való vi
szonyról szóló tanításunk ki
alakítása, vagy a keresztyén 
ember közösségi magatartásá
nak, a világ békéjéért és jö
vendőjéért érzett felelősségé
nek a megszólaltatása, vagy a 
felebaráti szeretet elágaztatása, 
a kiszélesített értelemben vett 
diakóniai szolgálat felé. Isten 
vezetését kell látnunk abban, 
hogy ezek a kérdések olyan 
erőteljesen jelentkeznek tudo
mányos teológiai munkánkban, 
igehirdetői szolgálatunkban, 
vagy lelkipásztori magatartá
sunkban. Ezeknek a kérdések
nek a feldolgozása azt mutatja, 
hogy egyházunkat mélyen fog
lalkoztatja az a kérdés, hogyan 
találjuk meg helyünket a szo
cializmusban, hogyan viszo
nyuljunk az aktuális politikai, 
társadalmi, gazdasági kérdé
sekhez,

A szocialista 
perspektíva mellett
Miközben félreérthetetlenül 

állunk a szocialista perspektíva 
segítése mellett, azt sem hall
gathatjuk el, hogy ateista ideo
lógiát nem támogatunk, nem  
keverjük teológiánkat össze a 
marxizmussal. A szocializmus 
ennek lehetőségét biztosítja a 
lelkiismereti szabadságban. 
Teológiai álláspontunk: a 
Szentíráshoz és az egyházunk 
tanításához való hűségünk pe
dig eleve kizárja az ideológiai 
keveredést. Ezt azonban nem is 
kívánja tőlünk senki.

A HANGSŰLYT mégsem ar
ra tesszük, ami elválaszt, ha
nem arra, ami egybefűz. , A 
nemzeti egység, a szocialista 
hazafiság, az állampolgári hű
ség, közös jövendőnk szolgála
ta, természetes velejárója a 
keresztyén ember gyakorlati 
magatartásának, . a felebaráti 
szeretetnek. Ebben a nagy ösz- 
szefogásban hívők és nem hí
vők egyek, mert az emberért, 
hazánk jövőjéért, mindnyájunk 
jobb és gazdagabb életéért tör
ténik. Ezen a területen vagyunk 
egyek szocializmust építő né
pünkkel, évszázadok alatt ki
küzdött haladó hagyományaink 
nyomán.

Püspöki előadások 
a Lelkészi Munkaközösségekben

A karácsony körüli hetekben a gyülekezetekben a szokottnál 
elevenebb munka folyt így az egyházmegyék lelkészeinek kö
zösségi munkája akkor háttérbe szorult. Az év első hónapjá
ban azonban minden Lelkészi Munkaközösség megtartotta is
mét szokásos havi összejövetelét s a közös teológiai munka 
programját és témáit is megbeszélték, illetve munkafeladatként 
szétosztották maguk között.

Tekintettel a megindult év kiemelkedő jubileumi tartalmára, 
egyházunk püspökei ezekben a hetekben végigjárják az egy
házmegyei Lelkészi Munkaközösségeket s előadásokat tarta
nak egyházunk útjáról, kimunkált teológiai eredményeiről, s 
az időszerű belső egyházi kérdésekről. Lelkészeink egyértelmű 
szolgálata fejeződik ki azokban a felszólalásokban, amelyek 
az előadásokat követik. Az eddig megtartott ilyen együttlétek 
erről tanúskodnak. A közös döntések és megnyilatkozások se
gítik azokat, akikben a mai magyar társadalom közegében 
megtalált egyházi küldetés éber készenléte meglankadt volna.

Ezeknek a püspöki előadásokkal megindult LMK üléseknek 
sorát a Győrben összegyűlt LMK kezdte meg, amit néhány 
nap különbséggel követett a veszprémi, kelet-békési, majd ösz- 
szevonva a budai és pesti egyházmegyék lelkészeinek össze- 
j'övetele, s követi a többi is.

Győrött D. dr. O ttlyk Ernő püspök tartott előadást „Egyhá
zunk útja a szocializmusban” címen. Rámutatott történeti visz- 
szapillantásban arra, hogy egyházunk helye a történelemben 
mindig a haladás mellett volt, majd értékelte negyedszázados 
útunkban különösképpen is a forradalom és ellenforradalom  
egyházi vetületét, a hazafias magatartás tartalmát és teológiai 
jelentőségét, a közös teológiai, egyházpolitikai és politikai fel
ismeréseink és döntéseink megszületésének és egységbe ková
csoló erejének folyamatát, majd a konkrét feladatok között 
rámutatott azokra a kísértő veszedelmekre, amelyekkel a ki
alakult egységet kívülről megbontani próbálkoznak s ehhez a 
lelkészi karon belül keresnének táptalajt

Az előadáshoz W eltler Rezső esperes és Bojtos Sándor győri 
lelkész után hozzászólt D. Koren Emil esperes, szerkesztő is, — 
aki utóbb az egyházi sajtó kérdéseiről tartott előadást — és rá
mutatott azokra a kívülről jövő lazítási törekvésekre, amelyek 
a „néma egyház”, a „földalatti egyház” teológiailag hamis kép
leteiben a „szenvedve szeretni” és a „negative támogatni” jel
szavai mögött nem egyházi, hanem kifejezetten politikai tö
rekvéssel akarják az „antikommunista bálványt” fölemelni, s 
megbontani egyházi életünknek azokat a pozitív eredményeit, 
amelyeket egyházunk egésze mélyreható teológiai munkával 
hosszú éveken keresztül kiérlelt.

Az ülésen jelen volt és felszólalt Straub István, az Állami Egy
házügyi Hivatal főosztályvezető-helyettese.

Haladás és akik fékezik
Az egyház, a Jézus Krisz

tusban hívők közössége, min
dig szervesen benne él az or
szág és a nép társadalmi kö
zösségében. Az egyház soha
sem a világból kivett egyház,

Együtt a néppel
HA A FELSZABADULÁS 

NEGYEDSZÁZADOS ÉVFOR
DULÓJÁRA gondolunk, akkor 
ki kell emelnünk, hogy egy
házunk minden időben talál
kozott a nép mellé álló hala
dó, vagy éppen ellenkezőleg, a 
visszahúzó magatartás prob
lémájával. Nem állíthatjuk, 
hogy mindig egyértelmű lett 
volna egyházunk állásfoglalá
sa. De mégis egyháztörténel
münk legszebb lapjai azok, 
amelyek a szabadságharcok és 
forradalmak felkarolását je
lentették, mert ezekben tük
röződött a nép szeretete, kü
lönböző korok társadalmi 
kérdésének a nép oldaláról 
történő megközelítése. Az idő 
ezt a magatartást igazolta. 
Haladó hagyományainkat kö
vetve alakítottuk ki a szocia
lizmushoz való viszonyunk 
körvonalait.

ÍGY ÁLLUNK MA IS A 
SZOCIALISTA FEJLŐDÉS 
PERMANENS FORRADAL
MA MELLETT. Ennek a ma
gatartásunknak a kialakítá
sa sem volt mentes nehézsé
gektől és belső harcoktól. Vol
tak, akik nem akarták vállal
ni az önkritikát, amelyet az 
egyház számára a szocializ
mussal való találkozás jelen
tett. Voltak, akik nem értet
ték meg azokat az új felada
tokat, amelyeket egyházunk 
szocializmusban való élete 
kíván. De az idő itt is azt a 
magatartást igazolta, amelyik 
a nép oldalára állt. Megta
pasztaltuk, hogy akkor te
szünk legjobbat népünknek, 
ha szocialista irányú fejlődést 
kívánunk és azt segítjük szol
gálatunkkal és erkölcsi támo
gatásunkkal. .

Az emberi együttélés
AZ EMBERI EGYÜTTÉLÉS 

RENDJE mindig igen sok tár
sadalmi, politikai, gazdasági

II. Akik fékezik a haladást
Azok fékezik a haladást, akilí 

szembehelyezkedő magatartási 
tanúsítanak azzal az alapvető 
történelmi feladattal szemben, 
hogy egyházunk megtalálja, ki
alakítsa, továbbfejlessze útját 
a szocialista társadalom keretei 
között,

Zsákutcába vivő 
elméletek

EZT A MAGATARTÁST 
ILYEN ELMÉLETEK TÁMO
GATTÁK, amikor történel
münk válságos időszakaiban 
felbukkanhattak:

Az egyház mindig a világból 
kihívottak társasága, tőle ide
gen, vele ellentétes valóság. Az 
egyház és e világ között bizo
nyos feszültség van. Más gon
dolatok ugyanazt sokkal har- 
ciasabban fejezték ki, amikor 
arról szóltak, hogy az igazi 
egyház mindig harcos egyház.

• Nem köthet békét „akármilyen” 
társadalmi renddel. Más gon
dolatcsoportok arra akarták 
felkészíteni az egyház népét, 
hogy az ellenállás következté
ben szenvedés fog várni az egy
házra. E szerint az igazi egy
ház mindig szenvedő egyház, 
amely kész a vértanúságra, a 
mártíriumra. A mártírteológia 
volt az összefoglalása mind
azoknak a nézeteknek, amelyek 
az egyházat szembe akarták 
állítani a kialakuló szocializ
mussal.

Ezek a gondolatok nyilván
valóan nem értették meg az 
egyház történelmi feladatát, 
nem keresték helyünket a szo
cialista társadalomban, hanem 
egyszerűen szembehelyezked
tek azzal. A társadalmi és poli
tikai kérdésekben való tájéko
zatlanság, a konzervatív szel
lem, a régiekhez való ragasz
kodás, az új meg nem értése, 

(Folytatás «  3. oldalon)



Es bocsásd meg a mi vétkeinket
Három képet szeretnék fel

villantani. S utána beszéljük 
meg: melyik alkalm as arra, 
hogy elgondolkoztasson ben
nünket és közel vigyen e ké
rés megértéséhez.

1. Régi írások szerint Ke
le t legnagyobb szentje, Sze- 
rafim  orosz rem ete ezt a  
m ondatot — „Bocsásd meg a 
m i vé tk e in k e t. . . ” — 3 éven 
á t  éjjel-nappal imádkozta egy 
kövön térdelve. Több m int 
1000 nap és 1000 éjszaka.

2. Valaki elmondotta, hogy 
esténként, elalvása előtt „jó” 
és „rossz pontokkal” szokta 
összegezni egész napját. „El
késtem  a hivatalból: 10 rossz 
pont.” „Kis szükséghazugságba 
keveredtem : 5 rossz pont.” 
„Ideges voltam a gyermekem
hez: 10 rossz pont.” Ez összesen 
25 rossz pont. Viszont ebből le
megy 10 jó pont, m ert a 
szomszédomnak kedvesen köl
csönadtam a  vasalóm at. így 
végeredmény: 15 rossz pont; 
— „bocsásd meg vétkeimet...”.

3. Egy fiataloknak készült 
m odem  fordítású Újszövet
ségben a szerkesztő egészen 
m ai fényképeket közöl. Ehhez 
a  kéréshez olyat, am i m ellett 
m indig hosszú perceket m e
ditálok. Az egész kép egy fe
hérség, egy lavina dermesztő 
fehérsége. Belőle csak 8 ujj 
látszik ki, s hógörgetegbe ve
szett em ber hajából egy folt. 
Valaki, aki szeretett volna

megmenekülni, nem tudott. 
Egészen, exisztenciálisan elve
szett.

' Engem ez az utóbbi visz 
közel Jézusnak ehhez a mon
datához. Nem gondolom, hogy 
az a megoldás, am it a Sze- 
rafim -legenda aján l: m onda
ni, mondani, milliószor mon
dani bűnbánó im ánkat. (Bár 
nagyon komoly dolog a  bűn
bocsánatért való könyörgés.) 
És Isten nem „tanító bácsi”, 
aki elő tt jó-rossz pontokat 
könnyedén összegezünk abban 
a tudatban, hogy csak né
hány rossz tulajdonságról kell 
leszoknunk, s holnaptól egé
szen rendes em berek leszünk. 
Adjam  csak kölcsön a vasa
lót, — de mivel a pestis ba- 
cilus bennem van, miből vo
nom le a 10 jó  pontot? A 
pusztító pestis nem rombol 
bennem  kevésbé a vasaló 
m iatt.

A fejünk tetejéig belezuhan
tunk  a lavinába. Valamikép
pen egész életünket m ásként 
kellene beosztani, rendezni. 
Hiszen annyira önzők, m a
gunkkal törődök vagyunk. 
A nnyira nem  hisszük el, 
hogy Isten jó t akar, m ikor el
m ondja, m elyik ú t vezet a 
boldogság, az emberség felé. 
Azt gondoljuk Róla, m in t az 
édenkerti példázat emberei, 
hogy irigy, sa jnálja  tőlünk a 
jó t és szépet, — nosza, m ajd  
Nélküle m l szerezzük meg

m agunknak a dolgokat. 
Mennyi szörnyűség a  világ
ban ! A „bűn” szó nagyon ide
gen a m ai em ber számára, a 
keresztyének külön ABC-jébe 
gondolják. Pedig pszichológu
sok, szociológusok fáradoz
nak azon, hogy kiküszöbölje
nek „valam it”, ami m iatt ál
m atlanok az emberek, „vala
m it”, hogy ne legyen annyi 
felbom lott családi élet, „va
lam it”, hogy m unkakerülő 
fiatalok ne legyenek erősza
kos galerik tagjaivá. Minden 
baj mögött o tt van ez a „va
lam i”. Karambolok, háborúk, 
éhhalál mögött. Ha valakinek 
a  „bűn” szó érthetetlen, 
m ondja ezt: önzés, szeretet- 
lenség, embertelenség.

Az önzésnek, szeretetlenség- 
nek fagyasztó lavinájából csak 
néhány ujj nyúl a  magasba. 
Ö, ha valaki megfogná eze
ket a  kezeket! És kihúzná a 
m élységből! Ezért tan íto tt 
meg bennünket erre  a  lelkű
ié ire  U runk, hogy aki való
ban érzi: nem képes a szere- 
tetre, jóságra, — az kiáltson, 
vagy nyújtsa ki hangtalanul 
legalább kezét Öfeléje. Olyan 
A tyánk van, aki boldogan jön 
segíteni, ö  volt csak képes 
kihúzni a kapzsi, pénzéhes 
Zakeust a lavinából. A fa 
rizeus Pált, aki azt képzelte 
a lavina mélyén, hogy csak 
be kell ta rtan i a külsősége«

előírásokat, akkor rendben 
lesz minden.

Ha Ö ú jra  és ú jra  kiemel 
az önzés, gőg lavinájából — 
m ár ind ít is arra, hogy m á
soknak is megbocsássak, m in
denkit szeressek.

A zürichi templom k ijá ra tá 
nál, a  bronzkapun csodás 
dombormű van. Fent a király 
jóságosán nyú jtja  ki kezét a 
10 000 talentum m al csődbe ju 
to tt em ber felé. Egy-két lép
csővel lejjebb ugyanez az em
ber büszkén, haragosan utasít 
el egy előtte térdelő m ásik 
em bert. Jó  dolog lehet ezek
nek a zürichieknek kijönniük 
a templom, az úrvacsora áldá
sából és ránézniük erre  a 
képre. Isten bocsánata, szere- 
tete küld és visz bennünket 
másokhoz.

Ezt a m ondatot Jézus bi
zonyára azért kapcsolta „és”- 
sel a m indennapi kenyérhez, 
m ert a  m indennapi ételhez 
hozátartozik a  m indennapi 
bocsánat és szeretet is. Nagy 
kincs a lakás, egészség, csa
lád, állás, — de szeretet és 
bocsánat nélkül „sugárveszé* 
lyes” a levegő. Kenyér és 
nagy elrendeződés Isten felé 
és egymás felé. Csendes áh íta 
todba, m in t kedves harang
szó, konduljon bele az öröm
h ír Jézus által: ez m a is le
hetséges!

Görög Tibor

Lelkészbeiktatás Alsóságon
Az alsósági gyülekezetben 

Fehér Károly, volt csöngei le l
készt január 25-én ik tatták  be. 
Fehér Károly a  30-as években 
a  nagy nemesdömölki gyüleke
zetből önállósult Alsóság m á
sodik l-elkésze. Az esperes be
iktató beszédében 2 K orinthus 
5, 18—21 alapján beszélt a lel- 
készi szolgálatról, ahogy azt 
Isten követeként a  békességért 
m a teljesíteni kell.

Az új lelkész az óegyházi 
epistola alap ján  a  versenypá
lyán futó képéből indult ki. 
Annak a  reménységének adott 
kifejezést, hogy körülötte és 
szolgálata körül nem  „drukko
lok” állnak, jóindulatú vagy 
rossz indulatú kíváncsisággal, 
hanem  testvéri közösségben 
ad ja  m ajd  meg neki Isten az 
új kezdés ajándékát és lehető
ségét. Futása, illetve szolgálata 
nem  az egyéni teljesítm ényért 
van, hanem  a gyülekezet h ité
é r t  és reménységéért. A  rá  je l
lemző módon szólott Fehér Ká
roly az egyház átfogó, Krisz
tusban  gyökeredző valóságá
ról. A  lelkész szolgálata nem 
egy em ber maga-kifejezése. 
Mögötte egyénen-felüli áll. Az
zal kapcsolatban, hogy a be
iktatása nap ja egyben a gyü
lekezet templomszentelési em
lékünnepe volt, beszélt az egy

házalapító ősökről, m éltatta 
elődjének, Balázs Bélának, hű 
séges és elm élyült szolgálatát. 
Szólott arró l: milyen jelentős 
számára, hogy a M agyarorszá
gi Evangélikus Egyház közös
ségében végezheti a  szolgála
tát, abban az egyházban, 
am elynek az Isten megadta 
azt a lehetőséget, hogy a  szo
cializmusban szolgáljon a  hit 
szabadságával, a  szeretet kö
telezésével és felelősséggel.

Jelen  volt a  beiktatási ün
nepségen és köszöntötte az új 
lelkészt Berzsenyi J. Miklós 
egyházmegyei felügyelő, vala
m in t többen a  környékbeli 
gyülekezetek lelkészei közül. 
E lkísérte szeretett volt lelké
szét a  csöngei gyülekezet né
pes küldöttsége is.

Kem enesalján ez m ostaná
ban a  m ásodik lelkészbeikta
tás. Előző vasárnapon az egy
házmegye esperese az ostffy- 
asszonyfai gyülekezetbe ik ta
to tt be új lelkészt. Joób Olivér, 
volt meszlenacsádi lelkészt 
hívták meg az  ostffyasszony- 
fadak, akik az új lelkész édes
apját, aki m otorbaleset áldo
zata lett, néhány hónapi o ttani 
szolgálata a la tt megszerették. 
Ezzel a  meghívással enyhíteni 
igyekeztek a  váratlanul meg- 
árvu lt család gondján. Sz. L.

Duika Ákos:

MEGYEK BETHÁNIÁBA
Vérszító, parázna júdeai éjféL 
Dübörög az üst-dob, sír, dünnyög a  síp
— Magdolna hol vagy? Rózsába gázolhatsz...
Most bontsd meg a fátylad, oldd le sa ru id ....
Sugárzó csípőd fátyol se borítsa,
Táncolj! hisz az éjjel úgyis a  tiéd:
Borom, a  vérem, csókjaim, ezüstöm .. .
Teérted sikolt a síp, a  klarinét.

Keresi, ku ta tja  száz római íjjas —
— Keresteti Flaccus P ilátus fia —
Hol van az a fehér kalászhajú lány ma,
A legszomorúbb, legszebb, szőke hetéra? . ->
Vérszító parázna júdeai éjfél
Dübörög az üst-dob, sír, dünnyög a síp. —
— Az a  céda máshol táncolhat m a éjjel,
Cluvia há t oldd le te  a  saruid.

S m erre a  gyehennák felé visz az utca,
Sápadt mécses ég egy szoba szegletén 
Magdolna néz a kormos mécsvilágba, —
Sugaras szent árnyat ringat az a fén y .. .
— M irjam ...  öreg M irjam, tudod ma hol jártam ?
S m ért könnyes a szemem, — ugy-e nem  tudod?
Nem látsz táncolni soha, soha többet.
Fehér bokáimon selyem se suhog.

Eladsz holnap minden aranyat meg gyöngyöt, 
Elégeted m inden bűnös fátyolom,
Elmegyünk innen, el Bethániába 
Sarútlan, szegényen holnap hajnalon.
Követő árnyéka leszek m erre csak megy,
Megsiratom m inden céda éjjelem.
Az a szent, szomorú názáreti Em ber 
Fölem elt.. .  s am erre megy, — én követem.

A költő „Kallódó dallamok” címen megjelent kötetéből.

Ő, — ahogy ma látom
Neve: Názáreti Jézus.
Születési helye és ideje:

Betlehem, I. e. 7—4 között.
Szakképzettsége: épületbur

koló ács.
Állampolgársága: zsidó.
Anyjának leánykori neve:

Mária.
Apjának neve: Dávidi Jó

zsef (örökbefogadó).
Állandó lakhelye: Názáret —

Galilea megye.
Nem tudni, mi volt benne 

lenyűgöző. Talán nézése, vagy 
am iket mondott? Hiszen azzal 
az igénnyel beszélt, hogy ott 
Isten maga szól, ezért nyil
vánvalóan vagy tévedésében 
megszállott őrült, vagy igaza 
van.

Az utóbbiak m ellett vagyok.
Hozzátartozói ugyan kicsit 

bolondnak tarto tták , mások 
h ibban tnak . . .  és volt, akik 
ha egyszer találkoztak vele, 
BOLDOG em berek lettek.

Azóta is.
Ha m ásnak nem is, neki e l

hiszem, hogy van Atyaisten, 
még azt is, hogy érdemes sze
retni az em bereket s azt, hogy 
van értelm e az egésznek.

Nincs a  világtörténelem ben 
olyan em ber, akiről többet ír
tak, beszéltek, vitáztak volna. 
És ak it többen szeretnének. 
Pedig ki tudja, milyen volt.

VALÖSZÍNÜLEG szakállas 
volt, m in t m indenki akkori
ban,

— szandálban járt, ahogy a
többiek,
— fehér vászonból egybe
szőtt ruhát hordott,
— és József műhelyében 

dolgozott a rossz hírű  Galileá- 
ban. Aztán egy tucatnyi bará
to t gyűjtött maga köré, akik 
összedobták, am ijük volt s így 
éltek három  évig. Ha nem volt 
pénzük, vagyonosabb tisztelői
től elfogadtak tám ogatást. Ha 
m eghívták egy-két napra, 
többnyire eleget te tt és ott 
maradt.

Szeretnék én is vele együtt 
lenni, m ert nagyokat tudott 
beszélgetni. Hallgatni is, ha 
kellett. Meg aztán azért, m ert 
a rem énytelen eseteket szeret
te, de u tá lta  a m egjátszást és 
a nagy szövegeket. Sohasem 
beszélt nagyképű szónoki fo
gásokkal, hanem  komolyan és 
derűvel. Nyugodtan és tárgyi
lagosan. Többnyire történetek

kel és képekkel fejezte ki 
m ondanivalóját, ami forradal
mi és egyszerű volt, sokkal 
egyszerűbb, m int manapság a  
papok beszédei.

K onkrét volt és világos. 
Ezeket nagyjából leírták, em
lékezetből ugyan, de lehetőleg 
pontosan.

Bejárta hazája majd minden 
részét falvaktól az üdülőhelye
kig, volt külföldön is és több 
nyelvet beszélt. Ha lett volna 
újság, olvasta volna s a  TV-t 
is nézné, m ert érdekelték az 
em bervilág dolgai.

Olyan volt m int mi, csak 
rendesebb. Ugyanakkor valami 
egészen MÁS is. Minőségileg! 
Olyan, m int Isten, aki úgy 
megszerette az embereket, 
hogy eljö tt ide h írt adni az 
irreális valóságról.

Ezt sokáig nem tudták  ki
bírni, m ert lehetett benne va
lami idegesítő azoknak, AKIK 
érdekből és felszínesen éltek,

— jobban bíztak a  gyűlölet 
erejében, m int a  szellem fe
szültségében,
— elnyom ták a kisebbeket 
és irtóztak az igazságtól.
Így aztán elfogták és halálra 

íté ltették  Öt — istenkárom lá
sért!

ÜGY TÖRTÉNHETETT*
hogy az akasztóiét végigcipel- 
tették  vele a  főváros utcáin a  
vesztőhelyig;

— megástak o tt egy félmé
teres gödröt;
— közben a  földre fektetett 
fára  rászegezték a tenyereit 
és rüsztjét;
— fölerősítettek még egy 
deszkát a  lába alá,, hogy 
testsúlya m iatt á t ne sza
kadjon a  tenyér, aztán az

egészet beleállították a gödör
be, s am íg néhányan fogták* 
hogy el ne dűljön, a  többiek 
visszahányták a földet és a fa 
aljánál megpúpozták. (volt, 
ak i közben röhögött). Néhány 
óra és el van intézve.

De úgylátszik mégsem lett 
elintézve, m ert m iután meg
halt és, eltem ették, elterjedt a 
hír, hogy mégis él. Valami 
történt, am ire ' még nem  volt 
példa. — Aztán egy idő múlva 
végleg eltűnt a,Földről.

. . .  És ki tudja m iért, de az 
biztos, hogy azóta lenyűgöz 
em berm illiárdokat.

M inket is.
Bízik László

ÜJABB SZENTTÉAVATÁSOK?
A róm ai Egységtitkárság el

nöke, Jan Willebrands bíboros, 
a  pápa személyes üdvözletét 
átnyújto tta  január 17-én az 
Anglikán Egyház érsekének, 
dr. R amsey-nek. Az utóbbi 
időben ugyanis m egrom lottak 
a  katolikusok és anglikánok 
ökumenikus kapcsolatai. El

sősorban azért, m ert a  pápa 
állítólag szentté akar avatni 
40 olyan angol „m ártírt”, akik  
a  vallásháborúk idején lelték 
halálukat. Heenan, angol kato
likus bíboros helyesli a szent
téavatást, az anglikán canter
bury-i érsek azonban veszé
lyesnek tartja .

Dávid király tánca
—  Beszélgetés egy érdekes könyv szerzőjével — -

Kevés könyv van, am elyet ennyire megelő
zött volna a híre. Most jelent meg a  M agyar 
Tudományos Akadémia kiadásában, — angol 
nyelven. Régészek, teológusok, műkedvelők és 
m űértők szám ára egyaránt izgalmas a  ta rta l
m a és a  — története.

A tudós szerző, dr. B. Thomas Edit, a  Ma
gyar Nemzeti Múzeum osztályvezetője, egyhá
zunk kedves ismerőse. Vidéki lelkészeink előtt 
is ism ertette m ár az ariánus kereszténység ha
zai nyom ait; az elm últ tanévben pedig az

egyháztörténeti tanszék m eghívására színes 
diaképekkel kísért előadást ta rto tt a  szemi
nárium  hallgatóinak Pannónia ókeresztény 
emlékeiről. ,

Most múzeumi dolgozószobájában keressük 
fel a  neves archeológust.

— Mi indította arra, hogy a tán
coló Dávidról könyvet írjon?

— Egy m árványasztal.. .  A svájci állam ta
nács egyik tagja, dr. Ferucció Bolla luganói 
ügyvéd vette meg nem rég egy ascónai régiség- 
kereskedőtől. O tt áll lakásán, egy kandalló 
előtt.

— Milyen eredetű ez a márvány- 
asztal?

— Egyiptomi. De azt senki sem tud ta meg
fejteni, ki az a mezítelenül táncoló férfi, aki

valam it ta rt a  bal kezében, és egy nagy kőgo
lyó van a jobb vállán. Azt sem, hogy m it áb
rázolnak a  többi figurák.

— És kinek ju to tt ez eszébe, hogy 
egy magyar régészhez forduljon?

— Hans Jucker berni professzornak, aki 
olvasta egy ókeresztény asztalokról ír t régeb
bi értekezésem et az Akadém ia Kiadó „Acta 
Antiqua” című idegennyelvű folyóiratában. 
Megadta címemet az asztal eredete felől nála 
érdeklődő dr. Rosembaum ascónai műkereske
dőnek, aki azután fényképfelvételt m ellékel
ve, tőlem kért szakvéleményt.

— Mi adta a megfejtéshez a kul
csot?

— A sémita típusok felismerése. Ezzel meg
indult a  logikai következtetés. H a sém iták: 
zsidók. Ha zsidók, úgy az ábrázolás tárgyát az 
Ószövetségben kell keresnünk. M ajd felvető
dött a  kérdés: ki táncol az Ószövetségben? Ez 
ad ta meg közelebbről a helyet: Sámuel 2. 
könyvének 6 fejezetét. Emlékeztem, hogy Dá
vidról — hiszen a bal kezében parittya van! — 
egy különös történetet jegyeztek itt  fel.

— Körtáncát a frigyláda körül?
—• Igen. Dávid király életének ez az epizód

ja  úgylátszik senkinek sem ju to tt eszébe a kép 
láttán. Pedig pontosan megfelel a fenti ige
hely elbeszélésének. A filiszteusok feletti győ
zelmei után Dávid Jeruzsálem be hozatta az 
Isten ládáját. Egy b ika és egy hízott borjú 
feláldozása után — erre is u ta l az asztal dí
szítése — örömrivalgás és kürtzengés közben 
„teljes erejéből” táncolt a  király.

— Akkor s  női fej viszont M ikált
ábrázolja.

— Egész bizonyosan. Dávid első felesége 
Saul leánya v o lt  Feljegyzi az idézett igesza
kasz, hogy éppen az ablakon nézett ki — bi
zonyára erre  utal a jelenet — am ikor m eglát
ta a „magát szolgái előtt féleszű em ber m ódjá
ra  mutogató” férjét.

— Az Ószövetség új fordítása 
csakugyan így mondja.

— Igen. És éppen ez ad ta  nekem  a bizo
nyosságot, hogy helyesen fejtettem  meg a 
rejtvényt. Mikál „m egutálta szívében” Dávi
dot, az pedig m egvetette őt. Nem is lett gyer
mekük soha Salámon tudvalevőleg Betsabé- 
tól született.

— Lám, a régészek is hasznát ve
szik a bibliaismeretnek.. .

— De még mennyire! Azt is ki kellett ku
tatnom, hogy a leölt borjú m ellett az áldozat
hoz szükséges olajbogyók láthatóak az asztal 
szélén, levelestől. — De még az irodalom tör
ténetet is segítségül kell hívnia a  régésznek! 
M ert azt m ár nem bibliából, hanem  az apok
rif zsidó irodalomból tudtam  meg, hogy m iért 
olyan nagy a Dávid vállán lévő kő a bal ke
zében lévő parittyához képest. Az eredetileg 
normális m éretű követ egyes források szerint 
röptében növelték nagyra az angyalok, más 
verzió szerint két angyal alakította á t érc
tömbbé, hogy biztosan megölje Góliátot. Ez a 
gondolat valószínűleg belejátszott a  dombor
mű készítésébe, ami annál érdekesebb, m ert 
az élő legenda ilyen képi ábrázolása eddig 
egyedülálló.

— Mikor készülhetett a márvány- 
asztal?

— A sok évtizede vándorló, egyedülálló 
műtárgy a 2. vagy 3. századból való. Ebből a

korból a régészet néha .feltár ugyan asztaltö
redékeket vagy peremszegélyekét, de egész 
asztalok komoly ritkaságszám ba mennek. Ez 
a  70 cm átm érőjű asztal pedig ezenfelül még 
teljesen ép is.

— Mit tudunk még meg az érde
kes könyvből?

— Amellett, hogy részletesen leírom és meg
határozom az asztalt, — egy lugánói fényké
pész felvételeivel illusztrálva — bizonyítom 
szárm azását és tájékoztatom  az érdeklődőket 
eredeti használatáról A zsidó sátoros ünnepe
ken ugyanis perem ének díszítetlen részére- 
rak ták  a hívek áldozati adom ányaikat. Ezen
kívül fakszimilében — hasonmásban — köz
löm a héber, görög és latin bibliai szövegeket, 
hogy ezzel is alátám asszam  a faragványok ér
telm ének helyes megfejtését.

— Még egy utolsó kérdés: alá le
het-e tudományosan támasztani azt 
a feltevést, hogy az asztalt áldozati 
célokra használták?

— Alapos u tán járás u tán  ez is sikerült. Lu- 
gánóban alkalm am  volt a  reliefet alaposan 
szemügyre venni az új tulajdonos lakásán. 
Ekkor vettem  észre, hogy a szürkés m árványt 
egy rozsdaszínű folt tark ítja . Hogy az áldoza
ti nyomok feltételezését bizonyítani tudjam , 
anyagm intát vettem  a lapról és vegyelemez- 
tettem  az Igazságügyi Orvostani Intézetben. 
A vizsgálat sikeres volt: k im utatta, hogy a 
folt klorofil, mely növényi eredetű szennye
zésre utal, és hemoglobin, — vér m aradványa. 
Egyiptom földjén élt zsidó közösség készít
hette tehát az asztalt, kultikus használatra.

Lapunk olvasói nevében is köszönjük Tho
mas Editnek ezt az érdekes beszélgetést. Kí
sérje sok siker és öröm további munkásságát, 
ö rü lünk , hogy kutatásainak eredményeivel 
egyre szélesebb körben ism erkedhet meg a 
világ, és örülünk annak is, hogy Tudományos 
Akadém iánk új kiadványa tovább tágítja az 
emberiség történetéről szerzett ismereteinket.

dr. Fabiny Tibor



Haladás és akik fékezik
(Folytatás az 1. oldalról)

az egyház útjának meg nem 
látása, a kapitalista társada
lomhoz való külső és belső kö
töttség — voltak azok az okok, 
amelyek ehhez a retrográd ma
gatartáshoz vezettek.

AZ EGYHÁZ PRÓFÉTAI 
SZOLGÁLATÁNAK félreérté
se volt a másik gondolatcso
port, amely ebbe az összefüg
gésbe tartozott.

Eszerint az egyház prófétai 
szolgálata főleg negatív formá
ban jelentkezik, az egyháznak 
kötelessége tiltakozni minden 
ellen, ami a fennálló intézmé
nyek vagy meglevő eszmei tar
talmak ellen irányul. Az egy
ház bírói székből ítélkezik, 
vagy páholyból kritizál, vagy 
világ feletti fölénnyel kitanít. 
Az egyház prófétai szolgálatát 
az állammal szemben úgy ér
telmezték, hogy a számonkérés, 
a tüntetés, tiltakozás és a szo
cializmus felé haladás akadá
lyozása az egyház feladata.

Eltévesztett hang
Nyilvánvaló, hogy eltévesz

tett volt a hang, helytelen a 
magatartás, elhibázott a lépés. 
Egyházunkat nem lehet elszi
getelni magyar népünk között. 
Nem lehet vallásos indoklást 
adni ahhoz, hogy ne vállal
juk a nemzetünk elé tűzött 
feladatokban való mindenna
pos és mindenkire kötelező 
helytállást. Kegyes általános
ságokkal nem helyettesíthetjük 
azt a konkrét tanítást, amelyre 
népünknek az országépítés köz
ben, a társadalmi átalakulás 
közben, s az egész világra ki

terjedő háborús feszültségek 
feloldására irányuló küzdelem 
közben szüksége van. Isten fel
szabadít a múlthoz kötöttség 
kísértései alól, és kegyelmesen 
vezet minket utunkon, amelyet 
a szocialista társadalom kere
tei között jelölt ki. Mindnyá
junk Istentől rendelt feladata 
a szocialista perspektívára be
rendezett egyházi élet kimun
kálása. Isten maga vezeti igé
jén keresztül népét, amelyben 
a Jézus szeretetével szolgáló 
egyház útját mutatta meg.

A „föld alatti egyház” 
jelszava

AHOL AZ ANTI KOMMU
NISTA PROPAGANDA képle
tét állítják az egyház legdrá
gább kincse, az evangélium he
lyébe, ott beszélnek „föld alat
ti egyházról”, „hallgató egy
házról”, „mártír egyházról”. A 
„föld alatti egyház” azt a tit
kos egyházat jelenti, amely 
nem tud nyilvánpsan fellépni, 
vagy pedig tele van ellenséges 
magatartással, s  ezért illegális 
formában létezik. A „hallgató 
egyház” az a megfélemlített 
egyház, amely nem akar és 
nem mer beszélni. A „mártír 
egyház” vértanúságra kész 
emberekből áll, akik halálra 
szán tan várják sorsukat.

Nyilvánvaló, hogy ezek a 
kifejezések propagandaszerűek, 
s nélkülöznek minden igazsá
got Különösen is így van ez 
hazánkban, ahol minden va
sárnap négyszáz evangélikus 
lelkész összesen ezer helyen 
hirdeti nyilvánosan és szaba
don Isten igéjét.

Napjaink dolgai
Jézu sk a?” — Nem! Jézus!

A Népszabadság január
25-i számában Vitányi Iván 
érdekes kérdést vetett fel: 
kiktől kapják a gyermekek a 
karácsonyi ajándékokat, á 
szülőktől, , rokonoktól, ismerő
söktől vagy — a Jézuskától? 
Véleménye meglepő, mert he
lyénvalónak tartja azt a fel
fogást, hogy Jézuska hozza az 
ajándékokat. A cikkben indo
kolja is véleményét. Öröm
mel állapítjuk meg, hogy a 
cikkíró a kérdésben türelmes, 
tisztelettel és nyugodtan szó
lal meg. A cikk tartalmának 
egy részével mi is egyetér
tünk, más részét viszont nem 
helyeseljük.

Annak a tételnek, hogy az 
ajándékokat Jézuska hozza, 
alábbiak a fő indokai. 1. Jé
zuska személyének emlegeté
se még nem nyit utat a vallá
sos nevelésnek. 2. A gyerme
keknek ajándékozó kis-gyer- 
mek Jézuska még nem azo
nos a keresztyénség Krisz
tus-képével. „Jézuska kedves, 
derűs, pogány istenség — 
Krisztus mítosza, a kereszt
halállal való megváltás esz
méje viszont borzalmas és 
gyönyörűséges.” A Jézuska- 
képből még nem lesz Krisz
tus-kép, annak kialakulása a 
későbbi serdülőkori neveléstől 
függ. 3. A cikkíró azt taná
csolja, hogy a mai gyermek 
is élje át aZ első fázist, ami
kor a gyermek számára nem 
választódott ketté teljesen a 
valódi és a mesevilág. „És 
miért ne Jézuska realitása le
gyen az egyik első „áldozata” a 
valóságkereső rohamnak, ami
kor leválasztják a mesét a va
lóságtól és amikor borzasztó 
gyönyörűséggel súgják meg 
egymásnak, mi minden nem 
létezik abból, aminek létezé
sében eddig hinni tu d tak ? ... 
Ilyen módon Jézuska mese- 
mivoltának felismerése a val
lásos hit ellen is dolgozhat 
(ha nem követi később erős 
vallásos ráhatás).” 4. A szer
ző szerint „ . . .  korántsem árt, 
ha gyermekeink nemcsak tá
voli vallomásból ismerkednek 
meg ezzel a mítosszal, hanem 
valami keveset át is élnek be
lőle. Ha az emberiség olyan 
sokáig kibírta, nekik sem fog 
rövid időre megártani.” 5. „A 
mitológikus szemlélet leküz
désének a helyes útja nem a 
hagyományos mitológia sem
mibevevése, hanem tanítása, 
tanulása, sőt — olykor — él
ményszerű átélése. . .  Hogy le 
tudjuk győzni a mitológiát, 
tudnunk kell, hogy mit győ
zünk le.” És végül: 6. azt ál
lítja a cikkíró, hogy a vallá
sos tudat. . .  „némiképp egye
zik is az (európai) emberiség 
tudatával, amely kétezer évig

hitt, de most mar azon a pon
ton van, hogy abbahagyja”.

Egyetértünk  abban, hogy 
Jézuska emlegetése még nem 
jelent vallásos nevelést, hogy 
Jézuska nem egyenlő Jézus 
Krisztussal. Jézuskában nem 
ismerhető fel a mindenkiért, 
a gyermekekért is meghalt, 
bűntől tisztító Jézus Krisztus. 
Az ajándékozó Jézuska fo
galma, képe nem egyházi ere
detű és mi is számtalanszor 
igyekeztünk teológiailag is, 
pedagógiailag segítséget nyúj
tani a szülőknek az Evangé
likus Élet hasábjain is. Tesz- 
szük ezt éppen azért, hogy 
gyermekeinket megkíméljük 
minden csalódástól, amely Is
ten felé éppenúgy mutatkozik, 
mint a család, a szülők felé.

Éppen ez a fő kérdés, 
amelyben nem értünk egyet a 
cikkíróval, ö  nyilvánvalóan 
azt szeretné elhitetni a gyer
mekekkel, amelyről meg van 
győződve, hogy a Jézuska 
olyan mítosz, amelyből a 
gyermekeknek később ki kell 
ábrándulniok. A kiábrándulás
ra épített pedagógia semmi 
jóra, sőt szükségszerűen sú
lyos lelki konfliktusra vezet. 
Olyan példaképeket kell gyer
mekek és felnőttek elé állíta
ni, akikben nem csalódhat
nak! A keresztyénség nem 
Jézuskát, hanem Jézus Krisz
tust állítja oda, az Isten Fiát 
és az Ember Fiát, aki életé
ben, szavaiban és cselekede
teiben oda állt a kisember 
mellé, a beteg, a szomorú, az 
elhagyott, a társtalan mellé, 
hogy örömöt és életkedvet ad
jon annak, hogy visszaállítsa 
őt nemcsak a gyülekezet, ha
nem a társadalom, a nép 
hasznos, alkotó tagjai közé.

Ami pedig az európai em 
beriség vallásos tudatát ille
ti, a kétezer éves hitet, ame
lyet most már „abbahagy”, az 
a véleményünk, hogy a két
ezer év alatt is sokan voltak, 
akik nem hittek és a követ
kező kétezer év alatt is so
kan lesznek, akik Istenben 
hisznek.

Kitől kapja a gyermek a 
karácsonyi ajándékokat? Igen
is, a szülőktől, rokonoktól és 
barátoktól, akiket — hitünk 
alapján — így foglalunk össze: 
Istentől! Mi keresztyének há
lás szívvel köszönjük Isten
nek, hogy adja a családunkat, 
otthonunkat, munkaerőnket, 
egymás iránti szeretetünket, 
annak a melegségét, áldozat
ra való készségét és azt az 
örömöt, amellyel egymást 
megajándékozhatjuk. Ez a hi
tünk messze van minden me
sevilágtól, ez számunkra — 
realitás.
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Az azonban nem kétséges, 
hogy ettől az evangéliumot hir
dető, szolgáló egyháztól elsza
kadva, vannak egyes szemé
lyek, akik megpróbálják a ha
ladás fékezésének szerepét ját
szani, akik a nyugati antikom- 
munizmus szándékát veszik át. 
Kárt okoz az egyházunk ha
ladásával szembehelyezkedő 
magatartás, mert a meglevő 
eredményeket akarja háttérbe 
szorítani. Árnyékot akar vetni 
az egyház és állam kialakult jó 
viszonyára, a külföldi kapcsola
tokat leterheli, megszegényíti 
azt a bátor egyházpolitikai 
kezdeményezést, amely előlege
zett bizalmat nyújt olyanoknak 
is, akik még nem mindenben 
igazolták és bizonyították kellő
képpen egyházunk útjával való 
egyetértésüket. Ennyiben a 
közegyház ellen irányul ez 
a magatartás.

Egyházunk 
népének egysége

Egyházunk ma már nem ke
resi az új társadalmi fejlődés 
perspektívájában a maga útját, 
mert már Isten arra elvezetett 
bennünket. Fokozatosan erősö
dőben van a tisztánlátás a teo
lógiai felismerések elfogadása

tekintetében. Nincs bizonyta
lanság az alapvető teológiai 
kérdésekben. Ezekre külföldi 
testvéreink is felfigyelnek s el
ismeréssel fogadják el azokat. 
Ezek nélkül egyházunk nem
zetközi kapcsolata és tekinté
lye sem emelkedett volna arra 
a szintre, amelyen most áll.

EZEN AZ ÜTŐN JÁRUNK 
MA IS, amikor Isten azt a fel
adatot szánta egyházunknak, 
hogy megtalálja helyét ebben a 
hazában. Aki keresztyénnek 
vallja magát, annak életében 
nincs és nem is lehet lelkiisme
reti probléma egyházunkhoz 
tartozása és a szocialista hazá
hoz tartozása között, a teoló
giai és ideológiai különbség el
lenére sem. Mert a Jézus Krisz
tus érdeméért megigazuló em
ber hálából és teljes készséggel 
végzi a felebaráti szeretet cse
lekedeteit a munkahelyen, a 
társadalomban. Ez azt jelenti, 
hogy mi nemcsak a „békés 
egymás mellett élés” passzív 
viszonyában akarunk élni álla
munkkal. Mi az együttmunkál- 
kodás aktív viszonyával akar
juk segíteni azt a társadalmi 
fejlődést és haladást, amely a 
népet tette az ország gazdájá
vá. amely a béke megvédéséért 
küzd. amely a népek barátságát 
tekinti céljának.

D. dr. Ottlyk Ernő

Ot teológus-ösztöndíjat létesített 
a Tolna—Baranyai Egyházmegye

Püspökeink a gyülekezetek 
vezetőihez írt januári körle
velükben azt kérték, hogy az 
egyházmegyék (esperességek) 
létesítsenek ösztöndíjakat az 
Evangélikus Teológiai Akadé
mia hallgatói számára, első
sorban a Teológus Otthon el
látási díjainak fedezésére. Az 
egyházvezetőséget e  kérésnél 
az vezette, hogy a jövendő 
lelkészek tanulását segítse, 
anyagi terheiken könnyítsen. 
Államunk az állami egyete
meken és főiskolákon létesített 
nagyszámú és magas ösztön
díjak adományozásával e  te
kintetben is messze elöljár.

Már a püspöki körlevél ki
adása előtt is — évek óta — 
vannak gyülekezetek, amelyek 
az egyházvezetőség felszólítá
sa nélkül is adtak egyes teo
lógusoknak segélyeket, pl. Bu
dapest—Budavár, Pécs és má
sok. Sőt vannak egyházme
gyék is, melyek jó lépéseket 
tettek ebben az irányban. 
Most azonban arról van szó, 
hogy fogjanak össze az egy
házmegyék és valamennyi biz
tosítson legalább 1—1 ösztön
díjat teológusaink számára. 
Egy teljes ösztöndíj összege 
évi 3800 Ft.

Örömmel adjuk hírül, hogy 
a Tolna—Baranyai Egyházme
gye gyülekezetei nem 1, ha
nem 5 (!) ösztöndíjat létesí
tettek, ami azt jelenti, hogy 
évi 19 000 Ft-ot készek adni 
öt olyan teológusnak, akik je
les vagy jó rendű tanulók. 
Mivel az egyházmegyében két 
évszázaddal ezelőtt kitűnő 
munkát végzett Szeniczey Bá
rány György, az alapítványt 
róla nevezték el.

Érdemes felfigyelni arra, 
hogy az az egyházmegye hoz
ta létre ezt a nagv alapít
ványt, amelynek lélekszáma 
a második világháborút köve
tő német nemzetiségű lakos
ság kitelepítése következté
ben a felére csökkent, és 
amelynek éppen ennek követ
keztében valamennyi egyház
megyénél több gondja van az

egyházi épületek rendben tar
tásával, a gyülekezetek össze
vonásával. Külön is meg kell 
említenünk néhány gyülekeze
tét, melyek elöl járnak az ösz
töndíjakra való felajánlások
kal. Bonyhád 5000, Paks 4000, 
Pécs 3000, Majos 800, Vasas 
700, Egyházaskozár 700, Ke- 
szőhidegkút 500, Györköny 
500, Szekszárd 500 Ft-ot aján
lott fel. Ezeket az összege
ket a gyülekezetek évenként 
fizetik.

A Tolna—Baranyai Egyház
megye azt kívánja, hogy azok 
a teológusok — vagy leg
alább azoknak egy része —, 
akik igénybe veszik az ösz
töndíjakat, legkevesebb 5 esz
tendőt szolgáljanak majd 
mint megválasztott lelkészek 
az egyházmegye gyülekezetei
ben.

Ebből az egyházmegyéből 
jelenleg 4 teológus tanul a 
Teológiai Akadémián.

Érdemes elgondolkodni azon, 
hogy míg egyes egyházme
gyék és gyülekezetek tervsze
rűen gondoskodnak arról, 
hogy gyülekezeteikből teoló
gusok kerüljenek ki, és ezek
nek a tanulását anyagilag is 
segítik, más egyházmegyék és 
gyülekezetek erre nem fordí
tanak kellő gondot. Egyes 
gyülekezetek csak azzal sze
retnek törődni, hogy „min
denkitől függetlenül ők vá
laszthassák meg a lelkészei
ket”, sőt még a segédlelké
szek kinevezésébe is szeret
nének beleszólni, azzal azon
ban már kevesebbet foglal
koznak, hogy legyenek is teo
lógusok, és ezek ne küzd je
nek anyagi gondokkal. Vagyis 
vannak „fogyasztó” egyház
megyék és gyülekezetek és át
adják a „termelés”-t mások
nak.

Szívből köszöntjük a Tolna 
— Baranyai Egyházmegyét és 
gyülekezeteit. Legyen áldás 
vállalkozásukon! Tapasztalják 
meg sokszorosan Isten ..szám
tan ját” : az kap a legtöbbet, 
aki önfeláldozóan ad !

ÁLDOTT NAPOK
Áldott a nap, amely elmúlt, 
áldott az is, amely eljő, 
és a ma is, még ha néha 
takarná is sötét felhő.
Nincs sötétség, ha van remény, 
s hited erős, szíved tiszta, 
áldás lehet minden napod; 
indulj, ne félj, ne nézz vissza.

Gyarmathy Irén

BLAKE FŐTITKÁR ÉS A NIGÉRIAI KORMÁNY
Dr. Eugene Carson Blake, az 

Egyházak Világtanácsa főtit
kára örömét fejezte ki, hogy a 
nigériai kormányfő, Yakuku  
Gowon, az a parancsot adta 
hadseregének, hogy kímélje az 
ibó lakosságot. A Nigériai Szö
vetségi Köztársaság kormány
főjéhez intézett táviratában 
többek között ezt mondja:

„Az Egyházak Világtanácsa 
tudatában van annak a fele
lősségnek, mely az új helyzet

ben az ön  kormányára há
rul. . .  és hálóval értesült ar
ról, hogy ö n  az emberi élet 
megkímélésére adott paran
csot és minden lehető eszköz
zel gondoskodik a hajléktala
nokról, élelemről és gyógysze
rekről. Meggyőződésem, hogy 
az ön  békességre kész maga
tartását az ibók iránt... min
den békeszerető ember úgy ér
tékeli, hogy van okunk a  re
ménységre.”

A  m e g é r te t t  i s t e n t i s z t e l e t

I s t e n t i s z t e l e t  —  m i  a z ?
Keresztyénségünknek, a gyü

lekezet életének erről a leg
elemibb, talán legközismer
tebb megnyilvánulásáról sze
retnénk néhány héten át ol
vasóinkkal beszélgetni: az is
tentiszteletről. Templomozó, 
vasárnapról vasárnapra hű
ségesen istentiszteletre járó hí
veink számára, úgy tűnik, ma
gától értetődő a felelet. Az 
istentisztelet a keresztyén 
gyülekezet vasárnapi-ünnep
napi összejövetele. Nincsen itt 
semmi kérdezni-, értenivaló, 
mindnyájan jól tudjuk, miről 
van szó. Persze azért, mert 
akad némelyekben ilyen fel
fogás, még nem bizonyos, 
hogy így is áll a dolog. Sok
szor úgy van, hogy a legis
mertebbnek tűnő, legmegszo- 
kottabb, magától értetődő dol
gokat éppen ezért nem értjük. 
Mert soha nem gondolkoztunk 
el róluk, nem is próbálkoz
tunk elmélyedni a megérté
sükben — hiszen, véljük, 
úgyis értjük őket. Így van ez 
az istentisztelettel is.

Nem mindenki számára 
azonban ilyen magától érte
tődő, vagy legalábbis annak 
látszó, valami az istentisztelet. 
A gyülekezetek fiatalabb tagjai, 
s néha a már nem egészen 
fiatalok is, idegenül érzik  
magukat a templomban. Né
ha maga a templom, annak 
berendezése, s az is, ami ott 
történik, régiesnek, az élettől 
távolállónak tűnik számukra. 
Mintha egy más világba ke
rülnének, amikor belépnek a 
templom ajtaján. Pontosab
ban nem érzékelik a kapcso
latot, az összefüggést a ket
tő, a „kint” és a „bent” kö
zött. Ügy érzik, hogy a hét
köznapi élet valóságát kint 
kell hagyniuk a templomajtó 
előtt, mint egy lehúzott sá
ros cipőt, mielőtt belépünk a 
„tisztaszobába”. Pedig talán 
éppen a m indennapok égető 
kérdéseire szeretnének fe le 
letet kapni ott „bent”. De va
jon kapnak-e? S ha nem 
kapnak, ha csalódnak, cso
dálkozhatunk-e, ha elmara
doznak az istentiszteletről.

M ilyen legyen hát az isten- 
tisztelet, hogy olyan legyen, 
amilyennek lennie kell? Ez a 
kérdés egyre inkább foglal
koztatja az egész világ ke- 
resztyénségét. Az Egyházak

Világtanácsának legutóbbi 
uppsalai nagygyűlésén is ez 
volt az egyik főtéma. S a v i
lág minden táján, a különböző 
keresztyén felekezetek gyüle
kezeteiben az istentiszteleti 
élet új formáival kísérletez
nek. Persze nem egyszerűen 
a forma kérdése az, amiről 
itt szó van. Bár néha a for
ma sok mindent jelezhet. 
Amikor például katolikus 
atyánkfiái — mert náluk is 
izgalmas kérdéssé vált az is
tentisztelet —, az  ̂oltárt a 
templom közepébe tették, ez 
a formai változás nagyon je
lentős. Mert azt mutatja, hogy 
ami az istentiszteletben törté
nik, az azf egész gyülekezet 
dolga, Isten ott akar lenni 
egészen népe között.

Az istentisztelettel kapcso
latban elég sok félreértés okoz 
zavart és nehezíti a megér
tést. Vessük csak fel a kér
dést: miért is járnak a hívek  
az istentiszteletre? Egyik leg
gyakoribb válasz: prédikációt 
hallgatni. S néha. nagyobb 
gyülekezetekben, ahol több 
lelkész szolgál, vagy nagyobb

városokban, Budapesten, ahol 
több evangélikus gyülekezet is 
van, egy névvel válaszolnak: 
azért, hogy meghallgassam X. 
Y-t. Ez a válasz arról árul
kodik, hogy az illető egy — 
talán számára rokonszenves 
—, embert akar meghallgat
ni. Tehát esetleg annak érde
kes, szellemes gondolataiban 
gyönyörködni. Pedig az is
tentiszteletben nem embert, 
„papot”, „egyházi szónokot” 
kell hallgatnunk, hanem Is
ten igéjét. Emberi szóban az 
ő  szava keres bennünket. Azt 
is elárulja azonban a fenti 
felelet, hogy aki így gondol
kodik, az puszta tétlen „hall
gatónak”, tehát „közönség
nek”, publikumnak tekinti 
magát; Márpedig az istentisz
teletben az egész gyülekezet
nek tevékenyen kell részt 
vennie. A téves nézetet mu
tatja az efféle — sajnos szin
tén eléggé elterjedt —, be
szédmód is: „ma X. Y. lelkész 
tartja  az istentiszteletet”. Bi
zony nem a lelkész tartja, ha
nem Isten maga cselekszik az 
istentiszteletben gyülekezeté
vel, s az egész gyülekezet fe
lel Urának énekben és imád
ságban. Így fogalmazta ezt 
meg egyszer utolérhetetlen 
egyszerűséggel és világosság
gal Luther: A z istentisztelet
ben Urunk szól hozzánk igé
jében és szentségeiben, s mi 
válaszolunk neki énekben és 
imádságban.

Néha azt a választ halljuk 
erre a kérdésre: miért me
gyünk istentiszteletre? — 
hogy: Kikapcsolódni a hétköz
napokból. Nos, ez a válasz 
azt mutatja, hogy nem vá
runk mást az istentisztelettől, 
mint egy kis változatosságot a 
hétköznapok szürkesége után. 
Esetleg éppen el akarjuk fe
ledni mindennapi gondjain
kat, feladatainkat. Pedig az 
istentisztelet nem elandalíta
ni akar, elzsongítani, mint 
valami kábítószer, hanem in
kább felébreszteni, józanná, 
bölccsé és bátorrá, erőssé és 
örvendezővé tenni, hogy fe l
készüljünk feladatainkra. Is
ten nem azt akarja, hogy el
feledkezzünk gondjainkról, ha
nem, hogy azokat a Ö ha
talmas kezébe tegyük le, bi
zalommal, s tőle várjunk meg
oldást, reménységet.

Mert — s ez a döntő —, 
nemcsak a keresztyének va
sárnapi összejövetele istentisz
telet, hanem annak kell lenni 
egész életünknek. Annyit ér a 

vasárnapi istentisztelet, 
amennyit segít abban, hogy 
egész életünkkel szolgáljunk 
Istennek, — mondotta ko
runk egyik neves hittudósa. 
Az istentiszteletben azt kell 
megtanulnunk, hogyan élhe
tünk Istennek tetsző életet. S 
ez az élet az egész Biblia 
egybehangzó tanúsága szerint 
a felebarát, a másik ember 
javát szolgáló élet, a szeretet 
gyakorlása az emberek között 
való forgolódásunkban.

Isten nem „vasárnapi ke
resztyéneket” akar, vagyis 
nem hetenként egy-két órá
ra tart igényt az életünkből, 
hanem azt kíván i a, hogy egész 
életünkkel, minden szavunk
kal. cselekedetünkkel neki 
szolgáljunk. Erre a szolgálat
ra kell felkészítsen a hívők 
összejövetele, a vasárnapi is
tentisztelet is. Hogy ez ho
gyan történhet, arról a továb
biakban lesz szó.

Dr. Groó Gyula

ÖKUMENIKUS HÍREK
A z  uppsalai székesegyházat 

renoválják és belül részben át 
is alakítják. A renoválás költ
ségeit mintegy 18 millió svéd 
koronára becsülik.

Koppenhágában az egyik 
templomi istentiszteleten tün
tetett 18 dán egyetemi hallgató 
az ellen, hogy a legtöbb ke
resztyén emt>er passzív maga
tartást tanúsít a vietnami há
ború kérdésében. Az ifjak til
takozó dalokkal szakították 
félbe az istentiszteletet és röp
lapokat osztottak szét az em 
bereknek. Tiltakozásuk befeje
zése után együtt vettek úrva
csorát a gyülekezettel.

A  spanyol protestánsok 
most tarthatták meg 1934 óta

első, a spanyol protestantiz
mus kezdete óta negyedik 
kongresszusukat Barcelonában.

A kongresszus fő témája ez 
volt: „Egység, szolgálat és bi
zonyságtétel”. A kongresszus
nak több mint 1500 lelkész és 
laikus résztvevője volt, a Spa
nyol Evangélikus Egyház, a 
Spanyol Baptista Unió, a Re
formátus Püspöki Egyház és 
az Evangélikus Szabadegyhá
zak rendezésében. Előadások 
hangzottak el többek között a 
keresztyén egység kérdéséről, 
valamint ezekről a témákról: 
„A Biblia a második reformáció 
fundamentuma” és „A feltáma
dásról szóló bizonyságtétel”.

BECKMANN PÜSPÖK NYUGALOMBA VONUL
A Rajnai Evangélikus Egyház 
püspök elnöke, D. ár. Beck
mann  professzor bejelentette, 
hogy 1971-ben nyugalomba vo

nul, miután akkor tölti be 70. 
életévét. Utódát a kővetkező 
évben fogja megválasztani az 
egyház zsinata.



Elküldve ni egész földre
Jel 5, 1—8

Egymás után nyitom fel a különböző nyelvű és korú Bibliá
kat, ahogy keresem a mai vasárnap igéjének üzenetét. S ezzel 
máris örömmel állapítom meg, milyen közel jött térben és idő
ben az ige befejező részében leírt ünnepi hálaadás. Hiszen ki 
tudja hirtelen megmondani, — egy legfrissebb statisztikát, 
vagy jelentést kellene megnézni — hogy hány népnek, nemzet
nek, törzsnek a nyelvén hangzik ez a boldog köszönet: megvál
tottál m inket. Amit ott a teljességrejutás dicsősége ölel körül, 
az itt valósul meg az évek és évezredek lepergésében, de ma 
is.

Ez az ige másik ajándéka: erőforrás a mára. Az alap lete
tetett. Krisztus meghalt bűneinkért, de feltámadt megigazulá- 
sunkra Győzött „a Juda törzséből való oroszlán, a Dávid gyö
kere” és a megváltás teljességét győzelemre viszi. Ki akadá
lyozhatja meg, hogy megtisztítsa, megszentelje és örök örömé
be részesítse választottait? Ki akadályozhatja, hogy üdve a föld 
szélső határáig terjedjen? Ki akadályozhatja, hogy a ma még 
sokszor egymással szemben álló népeket, nemzeteket és törzse
ket egymás mellé állítsa a béke, a szeretet, az összetartozás, a 
közös boldog jövő egységébe? Ő ad erőt választóttainak napról 
napra, hogy ezt az egész emberiséget egybeölelő szolgálatot 
bátran és boldogan vállalják a maguk feladatának.

A z imádságok hangja ezért nem oszlik szét a semmibe. Meg
hallgatja. megtisztítja és megáldja az, aki úgy szerette és 
szereti az embert. Ezért, amikor érzem gyengeségemet a kí
sértésekkel szemben, amikor megfáradtam szeretetben szol
gálni a körülöttem élőknek, amikor még kevésnek érzem a jó- 
akaraíú küzdők táborát az önzés és pusztítás megdöbbentő 
tombolásával szemben, akkor hozzá kell mennem, akinek volt 
és van ereje és szeretető győzni, ö  ad erőt, hogy ne csak sírni 
tudjak a gonoszság, önzés, irgalmatianság, gyűlölet, kegyetlen
ség láttán, hanem cselekedni.

Leikéből ad részt, hogy hirdessük az emberiség összetartozá
sának és közös boldog jövőjének evangéliumát. Leikéből ad 
részt, hogy e küldetésben mindent megtegyünk, ami a mi 
időnkben hívőnek és egyháznak, népnek és emberiségnek fela
datul adatott. Lelke által megsokszorozza és az egész földre 
széttölti az embermentő szeretet erőit.

A  megváltás győzelmi éneke is hangzik már. A visszavert 
kísértések, a megfékezett gonosz indulatok feletti győzelem, a 
béke és szeretet erőinek térnyerése, a jóért végzett közös szol
gálat gyümölcseinek jó íze hálaéneket fakaszt. S ez a hálaének 
mindig erősebb lesz, amíg be nem tölti az egész mindenséget. 
S mi ezt az éneket, annak énekeljük földön és mennyben, aki 
a legnagyobb áldozatot hozta azért, hogy az ember, a törzsek, 
népek és nemzetek élete boldog, megelégedett és céljára talált 
legyen földön és mennyben.

Mezősi György

I M Á D K O Z Z U N K
Néked zeng a hálaének a szívekben és ajkakon Jézus, Isten 

Báránya, mert elveszed bűneinket, megújítod életünket és meg
szerződ őrök boldogságunkat

Köszönjük, hogy szereteted erejét naponként tapasztalhatjuk 
igédben, és áldásaidban. Köszönjük, hogy megváltó munkád 
jeleit a jónak és igaznak, a békésnek és emberségesnek győ
zelmében újra és újra felismerhetjük.

Kérünk Lelked által tégy boldogító munkád részeseivé. Adj 
jó felismeréseket, helyes döntéseket és cselekedetre kész erőt, 
hogy jól tudjunk szolgálni az általad szeretett és életre meg
váltott emberiségnek.

Ajándékozz meg a bizonyossággal, hogy munkádat teljes
ségre viszed és kegyelmed által tagjai lehetünk az örök életre 
megváltottak kórusának, ámen.

Kedves Kata Nővér
így ismerte őt a győri gyű- példás, a mulasztást, ha-

lekezet, a Szeretetház lakói és 
ezen túlmenően az országos 
diakóniai élet minden isme
rője.

A győri evangélikus Szere- 
tetházban dolgozott, mint 
gazdasági vezető. Bibliai ér
telemben sáfárja volt a reá- 
bízottaknak.

1910-ben kezdte szolgálatát, 
és folytatta megszakítás nél
kül 1970. év január hó 14- 
én bekövetkezett halála nap
jáig. Nyugodtan mondhatjuk 
róla, hogy megszakítás nélkül. 
Harmadik műtétje után mond
ta csak: „fáradt vagyok, nem 
csinálom tovább”, de a kö
vetkező mondata már így 
hangzott: „Mariska nénivel is 
tenni kell valamit, hogy mi
előbb kórházba kerüljön . . .  a 
tetőt is meg kell javítani, még 
mielőtt az esőzések megjön
nek . . . ”

Nem volt nagy termet, de 
nagy volt ön- és mások fe
gyelmezésében. Rendszeretete

LUTHERÁNUSOK
ANGLIÁBAN

A Lutheránus Világszövet
ség 1968-ban csak 16 000 luthe
ránust tartott számon Nagy-Bri- 
tanniában. Ez a szám azonban 
az elmúlt két esztendőben 
évenként 11 százalékkal emel
kedett, amint ezt a nemrégen 
Londonban megjelent könyv: 
„Nagybritannia Lutheránus 
Egyházának Története” tanú
sítja

— F IA T A L  é r te lm is é g i h á z a s p á r  
(le lk ész  le á n y a )  a lb é r le ti  s zo b á t 
k e re s  B u d a p e s t  te rü le té n . „ S z e re 
t e t ” je l ig é re  a  k ia d ó h iv a ta lb a .

— K IS  ORGONA e lad ó , h a t  r e 
g isz te re s , p e d á lo s . h a n g sz e rc se re  
fo ly tá n  a lk a lm i á ro n , tö b b  éves  f i
z e té s i k ed v ez m é n n v e l. F e lv ilág o s í
tá s  E v a n g é lik u s  L e lk é sz i H iv a ta l. 
"B udapest V . D e á k  t é r  A,

nyagságot nem ismerte. Pél
damutató, hűséges szolgáló 
leánya volt a diakóniának, 
végezte az öregek, betegek, 
árvák közti munkát. Örömét 
lelte, amikor diáklányaiban 
papnét köszönthetett.

Igéből élt, örülni tudott egy- 
egy mondatnak is, mely a ke
gyelem igéjét hirdette.

Mórocz Katalin földi ma
radványait 1970. évi január 
hó 19. napján helyeztük örök 
nyugalomra a győri közteme
tő sírkertjében levő diako
nissza-sírboltban. A gyász- 
szertartást — kívánságára — 
Sümeghy József vadosfai lel
kész végezte.

Munkálkodjék közöttünk 
példája, találjon sok köve
tőre! Neki pedig a kegyelem  
Istene adjon örök üdvössé
get! Ahogy hangtalanul el
tűnik az ember, ragyogjon 
Isten dicsősége!

Id. Dorn Vilmos

E V A N G ÉL IK U S EL ET
A M ag y a ro rsz á g i 

E v a n g é lik u s  O rszág o s  E g y h áz  
S a jtó o s z tá ly á n a k  la p ja

S z e rk e s z ti :  a  s z e rk e s z tő b iz o tts á g  
F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  k ia d ó :

D . K o ren  E m il
S ze rk e sz tő ség  é s  k ia d ó h iv a ta l :  
B u d ap e s t. V III., P u s k in  u . 12.

T e le fo n : 142—074 
C s e k k s z á m la s z á m : 20.412—v m .  
E lő fiz e té s i á r :  egy  é v re  90,— F t 

Á ru s ít ja  a  M ag y a r P o s ta  

In d e x  25 211

70.0074
A th e n a e u m  N y o m d a  B u d a p e s t 

R o tác ió s  m a g a sn y o m á s

F e le lő s  v e ze tő :
Sopron i B éla igazgató

Istentiszteleti rend
B udapesten , 1970. m árcius 1-én

D eák té r  de. 9. (úrv.) d r. H a
fe n s c h e r  K á ro ly , d e . 11. (ú rv .) D. 
K á ld y  Z o ltán , d u . 6. d r .  K é k én  
A n d rá s . F a s o r  d e . fé l  10. (ú rv .) 
S z irm a i Z o ltán , d e . 11. (ú rv .) D. 
K o ré n  E m il, d u . 5. s ze re te tv e n d é g -  
s é g : cjj*. H a fe n s c h e r  K á ro ly . D ózsa 
G y ö rg y  ú t  de . fé l 10. (ú rv .) D. K o
ré n  E m il. Ü llői ú t  24. de . fé l 11. 
K a rá c s o n y  S á n d o r  u . de . 9. K ákó- 
czi ú t  57/b. de . 10. (sz lo v ák ) A ra d i 
A n d rá s , d e . 12. (m a g y a r) . T h a ly  
K á lm á n  u . 28. de . 11. (ú rv .) , de . 11. 
d u . 6. K ő b á n y a  d e . 10. (ú rv .) 
V eö reö s  Im re . U tá sz  u . de . 9. (ú rv .) 
S ü lé  K á ro ly . V a jd a  P é te r  u . de . fé l
12. (ú rv .) V eö reö s  Im re . Z ug ló  de. 
11. (ú rv .) B íz ik  L ászló . R ák o s fa lv a  
d e . 8. B o ro s  K á ro ly . G y a rm a t u. 
de . fé l 10. B íz ik  L ászló . F ó ti ú t  de. 
11. V áci ú t  d e . 8. F r a n g e p á n  u . de . 
fé l 10. Ú jp e s t de. 10. B lázy  L a jos . 
P e s te rz s é b e t d e . 10. V irá g h  G y u la . 
S o ro k s á r  Ú jte le p  d e . fé l 9. V irágh  
G y u la . P e s tlő r in c  de. 11. M atu z  
L ászló . K is p es t de . 10. K is p es t W e- 
k e r le te le p  d e . 8. P e s tú jh e ly  de. 10. 
S c h re in e r  V ilm os. R ák o s p a lo ta  
ftfA V -telep  d e . 8. R á k o s p a lo ta  K is-

— Bojt 3. vasárnapján a* 
oltárteritő színe: lila. A dél
előtti istentisztelet oltár! igé
je: Lk 11, 14—28; az igehirde
tés alapigéje: Jel 5, 1—9.

— A KELET-BÉKÉSI ÉS 
NYUGAT-BÉKÉSI EGYHÁZ
MEGYÉK lelkészi munkakö
zösségei február 19-én Békés
csabán tartották együttes ülé
süket. Az ülésen tájékoztató 
előadást tartott D. Káldy Zol
tán püspök, a Déli Evangélikus 
Egyházkerület püspöke. Áhí
tattal Fábry István, előadással 
Ha.la.sy Endre és Bodrog M ik
lós szolgált.

— KELENFÖLD. A gyüle
kezet Németvölgyi úti kápol
nájában a böjti időszakban 
minden szerdán este fél 6 óra
kor böjti istentiszteletet tar
tanak, amelyeknek összefogla
ló címe: „A keresztfa oltárán”.

—  S Z A B V A S - Ü J T E M P L O M .  
A  gyülekezet február 8-i sze- 
retetvendégségén Táborszky 
Lázló „Testvérek között Finn
országban” címen tartott elő
adást. A műsor keretében 
énekkel szolgált Táborszky 
Lászlóné, a Szarvas-Üjtemp- 
lomi énekkar finn énekekkel 
és a presbiteri kvartett ének
számokkal tette gazdagabbá a 
műsort.

— A SOMOGY-ZALAI 
EGYHÁZMEGYE lelkészi 
munkaközössége január 27— 
28-án Gyenesdiáson tartotta 
ülését. Madarász István  igeta
nulmányt, Pintér János, Szi- 
mon János és Teke Zsigmond 
előadást, Sárkány András állí
tatott tartott. Lágler Béla es
peres úrvacsorát osztott és be
számolót tartott.

te m p lo m  de. 10, d u . 3. R á k o s s z e n t
m ih á ly  de. fé l  11. K a rn e r  Á goston . 
S a sh a lo m  de. 9. K a rn e r  Á g o sto n . 
M áty ásfö ld  de. fé l 11. C in k o ta  de . 
fé l 11, d u . fé l 3. K is ta rc s a  d e . 9. 
R ák o s c sa b a  de. 9. B ék és  Jó zse f. 
R ák o sh e g y  de. 9. R á k o s lig e t d e . 10. 
R á k o s k e re s z tú r  d e . fé l  11, d u . 3.

B é c s ik a p u  t é r  de . 9. (ú rv .) R e- 
zessy  M ik lós teo l. szu p p l.,  d e . 11. 
(ú rv .) M ad o csa í M ik lós, du . 6. R e- 
z essy  M ik lós te o l. T o ro ck ó  té r  de . 
fé l 9. (ú rv .) S z ita  I s tv á n n á . Ó b u d a  
d e . 9. F ü lö p  D ezső , de . 10. (ú rv .) 
F ü lö p  D ezső. X H . T a rc s a y  V ilm os 
u . d e . 9. C sen g ő d i L ászló , d e . 11. 
C sen g ő d i L ászló , d u . fé l  7. R u ttk a y  
E lem ér. P e s th id e g k ú t  de. fé l  11. 
R u ttk a y  E lem é r. K e len fö ld  de. 8. 
(ú rv .) B en cze  Im re . de . fé l 10. 
B en cze  Im re , d e . 11. (ú rv .) B en cze  
Im re , d u . 6. d r .  R ezessy  Z o ltán . 
N ém etv ö lg y i ú t  d e . 9. (ú rv .) R e
zessy  Z o ltán . A lb e r tfa lv a  d e . 7. V I- 
s o n ta i  R ó b e r t. N a g y té té n y  de, fé l  9. 
V iso n ta i R ó b e r t. B u d a fo k  d e . 11. 
V iso n ta i R ó b e r t. C s illag h eg y  de. 
fé l 10. C sepel d e . fé l 11 (ú rv .) .

— BÉKÉSCSABA. A gyüle
kezet február 4-i szeretetven- 
dégségén Cserháti Sándor sze
gedi lelkész „Ha előre tekin
tünk” címen az egyház jöven
dőjével foglalkozó előadást tar
tott

— SZEGED. A Drotestáns 
gyülekezetek közösen tartott 
egyetemes imahetének offertó- 
riumát a kisteleki református 
gyülekezet sándorfalvi templo
mának rendbehozatalára aján
lották fel, melynek összege 
3000,— forint volt.

— HALÁLOZÁS. Dr. Man-
ninger Rezső kétszeres Kos- 
suth-díjas ny. egyetemi ta
nárt, a Magyar Tudományos 
Akadémia tagját nagy részvét 
mellett temették el a Farkas
réti temetőben. Az egyházi 
szertartást a budavári gyüle
kezet lelkésze végezte.

— Pohánka Ödön ny. evan
gélikus lelkész, hosszú, küz
delmes', de nagy türelemmel 
viselt szenvedés után február 
13-án Budapesten csendesen 
elhunyt. Temetése február 19- 
én volt a csővári evangélikus 
templomból a gyülekezet és a 
környező gyülekezetek nagy 
részvéte m ellett „Én vagyok 
a feltámadás és az élet; aki 
hisz énbennem, ha meghal is, 
él”.

— L E L K É SZ I H IV A TA L O K  F I 
G Y EL M É BE ! P a d o k b a  35X35 cm  
IV, cm  v a s ta g  k é k  sz iv a c sü lő k e  d a 
r a b ja  IS,— F t. H u z a t n é lk ü l. Ig é n y  
s z e r in t  m in d e n  m é re tb e n  a já n la t  
a la p já n  P V C -h u z a tta l. M ag á n o so k 
n a k  is . K é sz ítő :  K A R G E R  K . J Ó 
Z S E F  m ű a n y a g fe ld o lg o zó . B u d a 
p e s t  X IV . I lk a  u .  51. T e le fo n : 212— 
453.

„ A z  e m b e r n e k  F i a  n e m  
a z é r t  j ö t t ,  h o g y  n é k i  s z o lg á l
j a n a k ,  h a n e m , h o g y  ő  s z o lg á l
j o n  é s  a d j a  a z  ő  é l e t é t  s o k a 
k é r t .”  (M t 20, 28).

VASÁRNAP. — „Boldogok, 
akik hallgatják az Istennek 
beszédét és megtartják azt” 
(Lk 11, 14—28) Egy vita végén 
jelentette ki ezt Jézus. Rágal
mazták. Ördög cimborájának 
mondták. Tették ezt akkor, 
amikor éppen egy néma ajkát 
szólásra nyitotta. Ö az embert 
emberré válni segíti. Gát
lásainkból, ördögi megkötö- 
zöttségeinkből old fel, amikor 
megszólít. Bilincseim pattan
nak szét. Nem maradhatok né
ma, ha szava szól. Szívem 
megrendül, mert boldogan ér
zi: erősebb, nagyobb ő, mint 
a lelkemet megszállva tartó 
sötét erők. Amikor szavát 
megértem, Isten ujja érint. 
Micsoda hatalommal van fel
ruházva! Mégsem uralkodik 
rajtam. A tékozlás erőit töri 
meg. Azokon uralkodik. Ne
kem szolgál.

H É T F Ő . — „A ti hitetek re
ménység is legyen” (1 Pt 1,18— 
21) A reménység azt is jelenti, 
hogy érdemes küzdeni, érde
mes dolgozni, érdemes tiszta 
szívből szeretni, érdemes bá
tornak lenni. Ilyen remény
ség mindig az erős hitből szü
letik meg. Erős hitem pedig 
azért lehet, mert a világ nem 
eladó. Isten megfizetett érte, 
s benne értem is. Övé vagyok. 
Lehet, néha úgy érzem, hogy 
csak a pénz beszél és semmi 
más nem számit. A pénz meg
vált és üdvözít. Ez már re
ménytelenség. Sürgősen Jé
zusra kell gondolnom, s II. 
Rákóczi Ferenccel együtt így 
énekelnem: „A keresztfán
drága árom, Oltalmamat tő
led várom.”

K E D D . — „Verjétek le a 
port lábaitokról” (Mk 6, 7— 
13) Ez nem a bosszúállás vala
mely kegyes fajtája. Annak 
éppen ellentéte. A szolgáló 
életformát nem koronázza 
mindig feltétlenül siker. Sze
retetem sokszor közönybe, el
zárkózásba, ostoba félreértésbe 
ütközik. Nem kell nagy kér
dést csinálni belőle. Felejtsem 
el nyugodtan a rossz benyomá
sokat. Ne dühöngjek, ne szit
kozódjak, ne botránkozzak. A 
kellemetlen emléket seperjem  
le magamról, mint a port. Do- 
hogással nehezteléssel csak az 
ördögöket piszkálom fel kör
nyezetemben. Ellenkezőjére 
adott felhatalmazást tanítvá
nyainak Jézus. Arra, hogy a 
gyógyulást és megtisztulást se
gítsék elő szolgálatukkal. 
Pénznél, jólétnél, biztonságér

zetnél nagyobb hatalommal 
ruházza fel egyházát. Az evan
gélium drága kincsét bízza reá.

SZERDA. — „Aki legna
gyobb közöttetek, olyan legyen 
mint aki legkisebb; és aki fő, 
mint aki szolgál.” (Lk 22, 24—
30) Jézus nem a hatalom gya
korlásától tiltja itt tanítványa
in, hanem a dölyfösségtől, úr- 
hatnámságtól, elnyomástól. 
Néki is van hatalma. Sőt: né
ki adatott minden hatalom 
mennyen és földön. Mégis 
olyan ő miközöttünk, mint aki 
szolgál. Ha követem, én is ré
szesülök hatalmában, de nem 
azért, hogy hiúságomat és ag
resszív ösztöneimet kielégít
sem. Szolgáló életformára kap
tam felhatalmazásomat.

CSÜTÖRTÖK. — „De 6
megdorgálván, nem engedé 
őket szólani” (Lk 4, 38—44) 
Jézus nemcsak a némák ajkát 
tudja felnyitni, hanem a mel
lette hangoskodó lármáját is 
el tudja némi tani. Miért teszi? 
Azért, mert néni szorul han
goskodásra, de azért is, mert 
szolgáló szeretete annyira von
zóvá teszi, hogy állandóan szo
rongatják kérésükkel betegek, 
bajban levők. Sokszor mene
külnie kell előlük. Ismerem-e 
ezt a Jézust? Péter apósa iga
zán ismerte. Amikor Jézus 
szolgálatában részesült és azt 
megértette, szolgálatkész em
berré válik.

PÉNTEK. — „Nem azért 
írom ezeket, hogy megszégye
nítselek titeket” (1 Kor 4, 9—16) 
A korintusi keresztyének meg
gazdagodtak, biztonságban ér
zik magukat. Az apostol ezt 
nem irigyli tőlük, örü l a fel
lendülő, mozgalmas gyülekeze
ti életnek. Csak ne »feledjék a 
korintusiak, hogy mindezt az 
apostolok fáradságos, küzdel
mes, sokszor szidalmazott szol
gálatának köszönhetik. Ma is 
egyikre több teher jut, az el
ső vonalban küzd, a másik in
kább a teherhordozás és küz- 
deíém eredményeit élvezi. Ez 
csak akkor baj, ha megfeled
kezünk egymásról. De akkor 
nagy baj.

SZOMBAT. — „A vér jelül 
lesz nektek a házakon, ame
lyekben ti lesztek.” (2 Móz 12, 
3—14) Néha előbb látjuk meg 
az árnyékot és csak azután azt 
a személyt, aki az árnyékot 
veti. így vagyunk ezzel az 
ószövetségi történettel is. Azért 
kedves, sokatmondó számunk
ra, mert Jézusban tedjesedett 
be. Az ő vére most már nem
csak jel, mint ahogy a bárány 
vére jel volt Mózes idejében. 
Jézus vére új szövetség vére: 
szabadulásom, oltalmam zálo
ga.

Benczúr László

A z események azzal kezdőd
tek, hogy 1944. decembere ele
jén magyar tüzérség szállta 
meg a csepeli lelkészlakást, 
m inket pedig kilakoltattak. A  
tem plom  tornya lett a m egfi
gyelőállás és a közeli téren ál
lították fe l az üteget. Egy lo
vas szekéren elfért m inden, 
ami akkor fontosnak látszott, 
s azzal indultunk Budára, a 
Csörsz utca 1-be, a harmadik 
emeletre, ahol is volt a FE- 
BÉ-nek egy „védett” lakása, 
azaz a lakással együtt járt 
egy tábla magyar, svéd és 
orosz nyelven, amely szerint 
a Svéd Vöröskereszt és a K i
rályi Követség oltalma alatt 
állunk, feleségem, két kis 
leányom, továbbá Palotay 
Gizella diakonissza főtestvér 
Nyíregyházáról és „kis G izi”, 
a növendék.

December 10-én „üzenetet 
kapott” a ház, állítólag vala
honnan Nagytétényből: egy 
orosz ágyúgolyó bevágott a 
harmadik emeletre és ott 
szétvert egy lakást. Közben  
kijártam  még Csepelre kerék
páron, az utolsó istentisztele
tet karácsony első ünnepén  
tartottam  délután 3 órakor. 
Meg is húztuk a nagyharan
got. be is m érték valahol Tö
kölön és félóra m úlva a kör
nyékre potyogtak az aknák. 
Karácsony másodnapján a 
Csörsz u. 1. lakói, 144 ember, 
levonultak a pincékbe, s ve
lük m i is. Voltak közöttünk  
katonaszökevények, bujkáló  
nem árják, valódi és álneve
tek, újságírók, kereskedő, 
hentes, nyug. katonatiszt, ter
hes anya. egy m indig maga 
elé beszélő, félbolond idős 
asszony, no meg H, E. ba-

rátunk, élő anekdotagyűjte
mény, aki a legválságosabb 
helyzetre is tudott egy-egy 
rem ek viccet, Isten fizesse 
meg!

A  pince előtere lett a kony
ha, m int m indenütt akkor más 
bérházakban. Sokáig még fe l
fe lfu to ttunk  az emeletre, hol 
ruháért, hol ennivalóért, hol 
a fürdőkádban tartalékolt le
vesvízért. Késői délutánonként 
m indig volt egy időszak, am i
kor csend volt a környéken, 
m ert a háborúnak is van m e
netrendje, s olyankor egy fia 
talember az A var utcai fron
ton, egyetlen egy melódiát 
zongorázott, Sinding Tavaszi 
zsongását. Ez lett életének 
utolsó dallama . . .

A  környéken nem  volt más 
lelkész. A  pincében december 
31-én, du. 5 órakor tartottuk  
az első protestáns istentiszte
letet, de azon mások is részt 
vettek. A  gyertyák bágyadtan 
lobogtak, a pince népe az 
élet és halál véres találkozá
sait élte át szinte minden  
percben. A  Dunántúli énekes
könyvből, a reformátusok zsol- 
táros könyvéből választottunk  
énekeket, olvastam egy sort, 
utánam énekelték furcsa szag
gatott módon, de ezen nem  
akadt fenn senki. Január 1-én 
és 6-án, vízkereszt ünnepén, 
m ajd 7 -én, vasárnap is volt 
istentisztelet, sőt aznap dél
után már az A var utca 2. 
alatti pincébe is meghívást 
kaptam, az 1. sz. pavilonba. 
A ttó l kezdve pincéről pincére 
jártam , sorra került a Csörsz

u. 3. és 15. és 23., és 24, a 
Győri út 10. és 12. és 24, Avar  
u. 2. és 23., a Táltos u. 7/9., 
Otthon u. 36., s ezeken a he
lyeken attól kezdve ism étlőd
tek  az istentiszteletek. A  pin
cék tem plom okká váltak. Elő
került a katolikus „Szent vagy 
Uram” énekeskönyv is és o 
szenvedésben, az azonos sors
ban emberek százai számára 
m egszűntek a dogmák és rí
tusok, és megszületett az élő 
ökumenizmus, m inden fe lté 
tel nélkül. Megszűnt a vasár
nap és hétköznap különböző
sége is, alkalmas lett m inden  
nap és m inden óra, az idő 
m indenkit sürgetett.

Nem kell azt gondolni, hogy 
a környék bérházainak m in
den lakója szívesen vette az 
igeszolgálatot. A k i közönyös 
volt, az félreállt, s nemegyszer 
belenótáztak a részegek o ke
gyes zsolozsmákba. Lehet, 
hogy a gyülekezet tagjai kö
zött olyanok is voltak, akik  
varázsos védelm et kerestek  
magukban a közösségben, de 
hiszem, hogy sok-sok imádság 
akkor volt igazán igazi, nem  
félelem ben született, hanem  
hálaadásból.

Január közepétől már m in
den este volt pincénkben há
zi áhítat, de már előbb kér
ték, hogy tartsunk úrvacsora
osztást is. 1944. december 31. 
és 1945. február 18-a között 
hét úrvacsorái istentiszteletet 
tartottunk, s úrvacsorához já
rult 75 református. 45 evan
gélikus és 2 katolikus testvé
rünk.

A  temetés is sorra került. A  
lakók egy része ásta a sírt, 
más része faragta a koporsót 
ládából, teknőből, szekrényből 
és amikor véget ért a szertar
tás, elvégeztük a behantolást 
is. A z Avar u. 2-ben egyik es
ti áhítaton körülálltunk egy 
ágyat, amelyben egy idős asz- 
szony már alig lélegzett, s a 
„Szelíd szem ed . . . ” dallamá
val búcsúztunk tőle, másnap 
reggelre meghalt. Egyik tem e
tés után stólát is kaptam, kris
tálycukrot és egy tele tál ló
húst. A  cukor uborkásüvegben  
volt. Tem ettünk egyszerre ket
tő, máskor egyszerre három  
halottat is, ismeretlen ném et 
katonát, házbeli ismerőst és 
szomszédokat. De volt há
rom keresztelés is. A  harma
dik már február 18-ára esett, 
már szív tuk  a szabad levegőt, 
s jó barátaim hív tak  a IV. 
Béla utca 7. alá. A  kis D. Éva 
bölcsője egy cukrosláda volt, 
a szülésnél az apa volt a bá
ba. (Ma már Éva is anya va
lahol Drezda közelében . . . )

A Csörsz utca 1. táján per
sze már nyoma sincs annak, 
ami akkor volt. Néha elm e
gyünk arra, kergetni az em lé
keket, s akkor felvillannak a 
rém ek félelm etes képei. 
Ugyan merre vannak az ak
koriak? A z  bizonyos, hogy 
amikor m int csepeli lelkész a 
környéken m egtettem  azt, amit 
kellett és lehetett, nem gon
doltam, hogy az volt a beve
zetése budai lelkészi szolgá
latomnak. De még bizonyo
sabb, hoqy Annak a vezetése 
alatt állunk, A kinek  igéje 
pincékben és dómokban  
ugyanaz: a kiáltott Szó az — 
ÉLETRŐL. Yárady Lajos

Templom a pincékben
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Önfeledten örvendezve
Régi hagyomány szerint böjt Krisztus Urunk szenvedésére 

való emlékezés időszaka. S m ivel Krisztus Urunk értünk és he
lyettünk járta végig a szenvedések útját, böjt egyszersmind a 
bűnbánat és a szomorúság időszaka lett. Hamvazó szerdával 
véget ért a farsangi vigalom, böjtben tilos volt a lakodalmasko
dás, s nemcsak az oltár öltözött a bűnbánat színébe, hanem  — 
még gyermekkorom idejében is — az istentiszteletre feketébe  
öltözött a hívők serege. Böjtben elném ult a zeneszó, nem  illett 
örvendezni, vigadni, a szomorkodás szinte kötelező volt.

Ma már persze kevesen gondolnak erre a régi hagyományra, 
azonban sok keresztyén gondolkodásában még ma is kísért az a 
felfogás, hogy az igaz keresztyén élet ilyen örömtelen, bűnbá
nattal és szomorúsággal teli élet, hogy a keresztyén ember nem  
örülhet igazán az életnek, mert az élet tele van bűnnel, am ely
nek eredménye csak szenvedés és böjti kálvária.

Pedig, hogy böjtnek és a keresztyén élet lényegének ez tel
jes félreértése, m i sem bizonyítja jobban, hogy az egyház böjt 
derekán beiktatott egy vasárnapot, am it Laetare vasárnapjá
nak, azaz az örvendezés vasárnapjának nevezett el. S ezen a 
vasárnapon olyan igék szólalnak meg, am elyek arról beszélnek, 
hogy az igazi böjtnek, az igazi keresztyén életnek nem  a szo
morúság az igazi jellem zője, hanem ellenkezőleg az önfeledt 
örvendezés.

Krisztus Urunk az önfeláldozó szolgálat útját nem  úgy járta 
végig, hogy állandóan az ú t nehézségeit mérlegelte, s azon szo- 
morkodott, hogy m iért is kell neki m indezt vállalnia, hanem  
csak arra gondolt, hogy önfeláldozó szolgálata gyümölcseként 
emberek újulnak meg, s találnak újra haza az atyai házhoz, s 
szívük m egtelik boldogsággal, békességgel és örömmel. S m i
közben csak erre gondolt, m egfeledkezett az ú t nehézségéről, 
s az ő szíve is m egtelt igazi örömmel. Olyan ez, m in t a vajúdó  
asszony öröme, aki nem  a vajúdás fájdalmaira gondol, hanem  

• arra, hogy ember születik a világra. Heti igénkben pedig Jé
zus a földbehulló búzaszemhez hasonlítja magát, amelyből csak 
úgy sarjad ú j élet, s úgy terem gazdag gyümölcsöket, ha vállalja 
az elrothadást önként és örömmel.

S ha Krisztus Urunk ilyen örvendezéssel m unkálta üdvössé
günket, m iért kellene nekünk  szomorkodnunk, amikor erre em 
lékezünk? N em  akkor em lékezünk szenvedéseire méltóképpen, 
ha őszintén tudunk annak örülni, hogy Jézus önfeláldozó szol
gálatának’ eredm ényeként m i is ú j em berekké ■ tehetünk, s m in i 
ő, m i is tudunk önfeledt örvendezéssel szolgálni?

' M ert ez az önfeledten örvendező szolgálat nem  elérhetetlen  
példakép csupán, amire em lékezhetünk, vagy am it megcsodál
hatunk, hanem a hit által a mi életünkben  is megvalósulhat. 
Jézus önfeláldozó szolgálatának az a legáldottabb gyümölcse, 
hogy a m i életünk is hasonló lehet az ő áldozatot örvendező 
szívvel vállaló, szolgáló életéhez. S  az igazi keresztyén élet je l
lemzője éppen az, hogy ilyen önfeledt örvendezéssel tud szol
gálni. N em  a szolgálat nehézségét, terheit méregeti, hanem arra 
gondol, hogy szolgálata nyomán mosoly fakad, hogy a körülötte 
élő embereknek örömöt szerezhet, s így a szolgáló keresztyén  
élet is megtelik boldog örvendezéssel.

ö rö k  kísértésünk, hogy szolgálatunk közben önmagunkkal 
vagyunk elfoglalva. A z t fontolgatjuk, hogy m i kasznos és mi 
kárcs, mit érdemes tenni, vagy m it nem. S m ivel a szolgálat — 
természeténél fogva — m indig áldozathozatallal jár, nem  tud
juk  vállalni a szolgálatot, vagy ha vállaljuk is, kényszeredetten  
tesszük. Ezért hiányzik szolgálatunkból az önfeledt öröm, s 
ezért nem  terem szolgálatunk igazi, jó gyümölcsöket.

A z önmagát önként és örömmel feláldozó Jézus meg akar sza
badítani bennünket az önm agunk körül való forgolódástól, s 
fel akar szabadítani az örvendező szolgálatra, hogy felszaba
dultan, örömmel tud junk szolgálni. Meg akar szabadítani ben
nünket attól, hogy állandóan csak önm agunkkal foglalkozzunk, 
s a magunk erőtlensége és gyengesége helyett lássuk meg a 
szolgálatunk nagyszerűségét és Krisztus Urunk nagyságát, hogy 
így önfeledten tud juk magunkat szinte belevetni a szolgála
tunkba. Fel akar bennünket szabadítani szolgálatunk széles ho
rizontjának a meglátására is, hogy ne csak az üdvösség és a lelki 
élet kérdéseivel legyünk elfoglalva, vagy ne csak a karitatív  
díakóniában serénykedjünk csupán, hanem lássuk meg a körü
lö ttünk élő emberek, népünk és az egész emberiség égető prob
lémáit, s önfeledten, örvendező szívvel tegyünk meg m inden  
tőlünk telhetőt e problémák megoldására.

Így nem  lesz számunkra teher a másokra figyelő, fegyelm e
zett élet sem a családban, sem a munkahelyen, vagy éppen a 
villamoson, sem az, hogy például jó szívvel vállaljuk a társa
dalmi m unkát, am ikor járdát kell építeni, vagy árkot ásni a 
víz bevezetéséhez. így nem  lesz számunkra kérdés, hogy van-e 
közünk mindahhoz, ami például Közel-Keleten, vagy V ietnam 
ban, vagy bárhol a világon történik. M ert Krisztus Urunk pél
dájából és erejéből m erítve önfeledt örvendezéssel tud juk vál
lalni a szolidaritást, nemcsak családunkkal, gyülekezetünkkel 
vagy népünkkel, hanem az egész emberiséggel. S ekkor értjük  
meg csak igazán, hogy a keresztyén élet nem  böjti szomorkodás, 
hanem az áldozatot vállalni tudó szolgálatból fakadó boldog ör
vendezés. Dr. Selnteczi János

ÖKUMENIKUS TEOLÓGIAI FAKULTÁS LÉTESÜL 
HOLLANDIÁBAN

Az eddig Amersdorfban ön
állóan működő »katolikus pa
pi szeminárium az utrechti 
Protestáns Fakultáson folytat
ja működését önálló ókatoli
kus részlegként. Ugyancsak 
hozzákapcsolják az utrechti 
fakultáshoz a baptista szemi
náriumot és az utrechti római 
katolikus teológiai főiskolát is.

Az érdekelt teológiai intéz
mények megállapodtak ugyan
is abban, hogy az utrechti pro
testáns Teológiai Fakultást 
ökumenikus Teológiáé Fakul«

fássá fejlesztik ki, ahol speci
ális előadásokon és gyakorla
tokon kívül közös előadások 
lesznek. A  holland oktatás
ügyek minisztériuma helyesli 
az intézményeknek ezt az ösz- 
szevonását és szerinte megfe
lelő számú római katolikus, 
egy «katolikus és egy baptista 
tanszéket is létesítenek az új 
Fakultáson.

Szakértők szerint azonban 
csak pár év múlva kerülhet 
sor a  különböző teológiai in- 
tésn én yek  teí jes egyesítésére.

Egyházunk útja és teológiája

1. Teológiai örökségünk és új feladataink
Világháború előtti öröksé

günk az a krisztocentrikus 
teológia, amely az élő Jézus 
Krisztust állítja középpontba. 
Az idősebb nemzedék jól em
lékszik arra az élményre, 
amelyet a 20-as években a 
teológiai újraeszmélkedés je
lentett.

Barth Károly és a dialekti
kus teológia megmutatta, hogy 
az egyház Istennek a Jézus 
Krisztusban adott kinyilatkoz
tatásából él. Nem kultúrmun
ka a feladata, és nem világ
nézetet kell terjesztenie, ha
nem hirdetnie kell Krisztus 
evangéliumát. Megindult a 
reformátorok tanulmányozá
sa is, és az újság örömével 
szívtuk magunkba az eleven

bizonyságtételt Jézus Krisz
tusról. Az új reformátori teo
lógia mellett, sokszor vele 
együtt érvényesült a konfesz- 
szionális teológia, amely a 
hitvallásos. teológia felújítá
sán dolgozott, és a gyüleke
zeti élet megelevenítésére tö
rekedett a reformáció litur
giái, énekes és imádságos ha
gyományainak felhasználásá
val. Krisztocentrikus volt a 
húszas évek végén megindult 
és egyre terjedő evangelizá- 
ció is, amely részben angol
szász, részben északi hatások 
alatt állt, de magyar terüle
ten jelentékeny mértékben 
beépült a gyülekezetek és az 
egyház életébe.

A  háború előtti teológiai és

Gyülekezet a Krisztus nyomában
Igaz Jézus ígérete: „Ahol 

ketten, vagy hárman . . . ” De 
ez a Jézus követőket gyűjt, 
akik követik őt a szolgálat út
ján. Az egyház, a gyülekezet, 
keresztyének közössége, akik 
Krisztus szavának hallására 
jönnek össze. Ennek azonban 
egy másik oldala is van: ösz- 
szegyűjtve Krisztushoz, hogy 
aztán meghallják Uruk szol
gálatra küldő szavát: vissza a 
világba. Blumhardt mondotta: 
„A keresztyéneknek kétszer 
kell megtérni: Egyszer bű
neikből Jézus Krisztushoz, s 
azután vissza kell térniük a 
világhoz”, szolgálni a bűnbo
csánatot kapott ember örömé
vel. Félő, hogy ml még nagyon 
sokszor csak az „első megté
résen” vagyunk túl. S mi ma
gunkra maradtunk gondjaink
kal, az „egyház életét és létét” 
féltő kishitűségünkkel, vagy 
„egyháztervező gőgös elbiza
kodottságunkkal”, s Jézus, aki 
állandóan munkálkodik, to
vább ment már, mert ő enge
delmes szolgákat keres és hív 
el. Az egyháznak nem csupán 
saját békességét kell keresnie, 
hanem a másik emberre is, 
annak konkrét szükségleteire 
is tekinteni keli. Nemcsak 
Krisztushoz kell a keresztyé
neknek térni, hanem a világ
hoz is. Keresztyénnek lenni 
azt jelenti: testvéri szolidari
tásban élni az emberekkel, 
azok minden örömével, vagy 
gondjaival. Az egyház felada
ta, s  benne minden keresztyé
né is a maga helyén, a maga 
lehetőségei keretén belül mun
kálkodni azoknak a világ
struktúráknak a megváltozta
tásán, amelyekben az embe
rek csak rabszolgaként, embe
ri méltóság nélkül élhetnek.

Krisztus szeret ete késztet 
arra, hogy hírt mondjunk en
nek a  világnak a golgothai 
váltságáról. A  Krisztus szere- 
tete készteti a keresztyéneket 
arra is, hogy munkálkodjanak 
a hideg és meleg háborúk le
küzdéséért, a gyarmati népek 
felszabadításáért, az általános 
és teljes leszerelésért, Európa 
békéjének és biztonságának 
megteremtéséért, stb. A  
Krisztusra figyelő egyház tö
rődik, sakkal többet törődik, 
mint a múltban — az embe
ri jogok védelmezésével, a 
szociális igazság előmozdításá
val, szerte ezen a világon. Is
ten iránti szeretetünk a fele
barát iránti hűségünkben és 
szeretetünkben lesz konkrét 
valósággá. Úgy, ahogy Luther 
mondja: „Az én jó Atyámnak, 
aki engem fölös jókkal ingyen 
eühalmozott, megteszek én is 
önként, szabadon és irigyen 
mindent, ami neki tetszik és 
leszek a felebarátaim iránt én 
is keresztyén, mint Krisztus 
irántam lett és nem teszek 
egyebet, csak amiről tudom, 
hogy nekik szükséges, hasznos 
és üdvösség®.”

A Szentlélek munkája nyo
mán mindig látható gyüleke
zet jön létre. A gyülekezet 
mindig látható emberek kö
zössége, akikre üzenetet bízott 
az Isten, akik küldetésben 
vannak. Emberek, akik az élet 
hétköznapjaiban, megszokott 
szürkeségében élik — nem a 
saját önző énjük —, hanem a 
krisztusi indulattal megtöltött 
és meghatározott emberek éle
té t  A gyülekezet lényégé, tar
talma az, hogy ott az a Jézus 
él és cselekszik tovább, aki 
feltámadott

A gyülekezetei létrehívó és 
megtartó Űr nem csupán a ve
le  való közösségre hívta el a 
gyülekezetét, hanem, hogy kö
zösséget vállaljon a világgal, 
a mellette élő társadalommal. 
A Jézussal való igazi közössé
get soha nem lehet elválaszta
ni az emberekkel való közös
ségtől. A  gyülekezetét nem  
töltheti be más indulat, mint 
ami Jézust betöltötte: a szol
gáló szeretet indulata. Az a 
gyülekezet, amelyik a világ 
felett uralkodni akar, ítélkez
ni kíván, vagy gyámkodni 
óhajt, nem Krisztus indulata 
által meghatározott gyüleke
zet.

A gyülekezet életén és bi
zonyságtételén keresztül min
den ember előtt nyilvánvaló
nak kell lenni, hogy a világ 
Isten szeretetének a tárgya. A 
világ a maga mikro- és mak- 
roorganizmusaiva! együtt, a  
csodálatos természeti kincsei
vel, s a bűnös emberrel együtt. 
Isten szeretett világa. A föld 
nem a sátán világa, vagy a. 
testben járó emberi élet bör
töne. Isten akarata az, hogy az 
általa teremtett világban bol
dog, örvendező emberek élje
nek.

A gyülekezet nem csupán 
él, hanem árasztja is a szere- 
tetet az őt körülvevő világ fe
lé. Értelmetlen annak a gyü
lekezetnek az élete, amelyik 
elrejti, magába zárja azt, amit 
Krisztustól kapott. Hamis an
nak a gyülekezetnek a szere- 
tete, amelyik csak a gyüleke
zeten belül élők felé tud a 
szeretet elkötelezéséről. Kell, 
hogy a gyülekezet szolgálata, 
amit a világért végez, munkál
ja az ember igazi emberségé
nek helyreállítását. A  gyüle
kezetnek látó szeretettel kell 
az őt körülvevő világban mun
kálkodni.

Minden emberben Isten lép 
elénk. Isten igazi tisztelete 
mindig az emberi élet és mél
tóság tiszteletben tartásán mér
hető le. A világ nyomorúságát, 
bajait nem annyira gondolko
dásunkkal kell a gyülekeze
tekben firtatni, hanem inkább 
munkálkodni, hogy azok a fe
lelős szeretetből fakadó tevé
kenység által légy őzessenek.

Nagy István esperes® saék- 
faglalójábólo

kegyességi irányzatok tehát 
eltérték egymástól, sőt sok
szor élesen szemben álltak 
egymással nem egy kérdésben. 
De abban a tekintetben meg
egyeztek, hogy szinte kivétel 
nélkül valamennyi kriszto
centrikus volt. Ezt a teoló
giai örökséget tovább vittük 
a felszabadulás után, és nem 
a magunk erejével, hanem Is
ten kegyelméből töretlenül 
őrizzük mind a mai napig. 
Sem egyházi életünket, sem  
tológiánkat nem tudjuk el
képzelni a nélkül a hit nélkül, 
hogy az élő Űr Jézus Krisz
tus a mi Urunk és Megvál
tónk.

Mégsem voltunk készen teo
lógiailag arra a forradalmi át
alakulásra, amely 1945 után 
következett. Hazánkban addig 
olyan elmaradott polgári-feu
dális rendszer uralkodott, 
amelynek nem volt párja Eu
rópában. Ezért a felszabadulás 
után nemcsak a háborús ro
mokat kellett eltakarítani, ha
nem új társadalmi rendet is 
kellett felépíteni, amely 
egész népünknek megadja a 
felemelkedés lehetőségét.

Teológiai örökségünk alap
ján nyilvánvaló volt, hogy 
egyházunknak az új viszo
nyok között is egyháznak, 
Jézus Krisztus egyházának 
kell lennie. De az már nem 
volt ilyen világos, hogy ez 
hogyan lehetséges egy olyan 
társadalomban, amelynek él
harcosai és építői nem vall
ják magukat keresztyének
nek. Nemcsak az okozott ne
hézséget, hogy egyházunk 
tényleges szervezete és éle
te mélyen összenőtt a régi 
renddel, és fel kellett szaba
dulnia a polgári-feudális kö
töttségektől. Problémát oko
zott az is. hogy a Jézus Krisz
tusra való teológiai koncent
rálódás többnyire beszűkü
lést is jelentett az egyház sa- 
iátos területére és a lélek 
üdvösségére. Egyházunk tehát 
inkább fel volt készülve ar
ra. hogv magába zártan vagy 
talán úi környezetével szem
ben biztosítsa és élje a ma

ga életét, mint arra, hogy 
részt vegyen népünk társa- 
dalomápitő munkájában. De 
a feladat kikerülhetetlenül ad
va volt számunkra. Felele
tet kellett kapnunk és ad
nunk arra, hogy Jézus Krisz
tust, aki tegnap és ma és  
mindörökké ugyanaz, hogyan 
hirdessük és kövessük az új 
történeti helyzetben.

Egyházunknak ebben az új 
helyzetben jóformán töretlen 
úton kellett járnia. Hamar 
kitűnt, hogy zsákutcába vezet 
minden olyan kísérlet, amely 
elmúlt idők tapasztalatait vagy 
külföldi egyházak elgondolá
sait akarná rámásolni a mi 
viszonyainkra. Az új hely
zetben új feleleteket keres
tünk, és eközben fejlődött és 
alakult egyházunkkal együtt 
teológiánk is. Voltak teoló
giai felismeréseink, amelyek a  
megváltozott világban szűk
nek vagy hiányosnak bizo
nyultak. Más felismerések a 
feledés homályából bukkan
tak fel, és egyszerre világí
tani kezdtek űtünkön. Néha 
előre kellett lépnünk, és me
net közben tusakodtunk jobb 
és teljesebb teológiai felisme
résért Ennek következtében 
az elmúlt negyed évszázadban 
olyan mélyreható és széles kö
rű teológiai munka folyt egy
házunkban, amilyenre nem  
volt példa történelmünkben. 
Így alakult ki egy olyan teo
lógiánk, amelynek sajátosait 
hazai veret* vaun, amit úgy 
jellemezhetnénk, hogy tuda
tosan lutheri alapokra épül, 
de nem konzervatív konfesz- 
szionalista jellegű, hanem ép
pen a lutheri alapoknak meg
felelően nyílt a mell világ kér
dései irányában. Teológiánk 
krisztocentrikus örökségünket 
érvényesíti az új helyzetben, 
amikor arra ad indítást, hogy 
az élő Jézus Krisztus élő egy
házaként végezzük az igehir
detés és a szeretet szolgálatát 
népünk és az emberiség ja
vára. Ezt a teológiánkat Is
mertetjük ebben a sorozatban.

Dr. Prdfcle Károly

EVANGÉLIKUS EGYSÉGTÖREKVÉS NYUGAT
NÉMETORSZÁGBAN

Az a tény, hogy a Német 
Demokratikus Köztársaságban 
élő evangélikus keresztyének 
az elmúlt évben megalakítot
ták új egyházi szövetségüket 
és ezzel kiváltak a nyugat-né
metországiakkal eddig közös 
egyházi szervezetből, a Német- 
országi Evangélikus Egyházból 
(EKD), egyre sürgetőbbé teszi 
a nyu gat-németországi evan
gélikusok számára, hogy az ed
digi szétszakadozottságukat a 
tartományi egyházakra stb., 
feladják és valamilyen egysé
ges Evangélikus Egyházat hoz
zanak létre a Német Szövetsé
gi Köztársaságban.

Már az 1988 decemberében 
elhunyt dr. W. Sucker püspök, 
aki Niemöller Márton utóda 
volt a Hessen-Nassaui Tarto
mányi Egyházban, javasolta., 
hogy valamiféle Evangélikus 
Zsinatot kellene létrehozni, 
mely a hitvallások külön
bözősége ellenére most már 
lehetővé tenné az egység létre
jöttét. Legújabban F. Barth , 
darmstädti lelkész és tanár 
szólt hozzá ehhez a kérdéshez. 
és sürgeti a döntést a Sucker 
püspök fölvetette irányban, 
mert véleménye szerint ez a  
megoldás előbb vagy utóbb el
odázhatatlanná válik.

DIAKÖNIAI OSZTÁLY AFRIKÁBAN
Az összafrikai Egyházi Kon

ferencia diakóniai osztályt lé
tesített, amelynek az a felada
ta, hogy megszervezze és koor
dinálja az afrikai országok 
egyházainak a segélyprogram
ját és gondoskodjék az Egy
házak Világtanácsa ökumeni
kus segélyprogramjának a  re

alizálásáról is. Az Egyházak 
Világtanácsa 40 millió nyu
gatnémet márkát irányzott elő 
az afrikai szükségprogram le
bonyolítására. Ebből 24 milliót 
máris fölhasználtak az általá
nos program keretében, 8 mil
liót pedig Biafrában (Nigériá
ban).

ALEXANDRIÁBA HÍVTAK ÖSSZE 
AZ ORTODOX ZSINATOT

I. Athenagoras konstantiná
polyi pátriárka — egyetértés
ben a többi ortodox egyház 
vezetőivel — Alexandriába 
hívta össze az 1961 óta terve
zett zsinatot Alexandria 
ugyanis a keleti keresztyénség 
második legnagyobb központ

ja. Az 1972—73-ra tervezett 
zsinat előkészítése máris el
kezdődött s ennek ortodox 
szempontból ugyanolyan nagy 
jelentősége lesz, mint katoli
kus szempontból * Második 
■Vatükáná Zamatnak.



Beágyazottan
Megnézheti magát az a kollektíva, amelynek tagjai hangu

latuk és egyéni kedvük szerint „dolgoznak”, nem pedig úgy, 
mint akik be vannak ágyazva valamilyen szolgáltatási folya
mat rendszerességébe. Nyilván megvan minden munkának a 
belső logikája, amelynek az élet emberibbé tételét kell cé
loznia. Ennek megfelelően alakulhat ki jól a lebonyolítási 
mechanizmus, a gyakorlat. Ebben az egyéni kezdeményezés 
és főleg taláiékonyság direkt nélkülözhetetlen (a lendületről 
és lelkiismeretességről nem is beszélve), de ha ez az egyéni 
elem „kilóg a sorból” és tetszőleges magánszerepet kezd ját
szani, akkor az felbillenéssel fenyegeti a közösséget.

CSAK KÖZÖSSÉGBE ÁGYAZOTTAN ÉLHETÜNK NOR
MÁLISAN! Általános igazság ez, vastörvény, s  akik nekimen
nek, összezúzódnak.

Nemegyszer hangsúlyozza ezt Pál apostol, 1 Kor. 10,24 és 
Fii. 2,4 mellett a legszélesebb értelemben Rm. 15,2-ben: 
„Mindegyikünk felebarátjának kedvezzen, annak javára, épí
tésére éljen.” S hogy ennek az elkötelezettségnek  nem lehet 
vége a gyülekezet határánál, arra jellemzésként elég talán 
Fik 4,8-ra és Rm. 13,3-ra utalnunk, arról nem is beszélve, 
hogy Jézus a föld  sójaként és a világ  világosságaként bízta 
meg övéit felelős szolgálattal. Hiszen a teremtésnek Rendje 
van: szent összehangoltsága, akció-ritmusa; ez lényegében a 
szeretet-törvény. Aki ezt nem teszi lényének alapelemévé, az 
úgy jár, mint a lovának mozgásritmusát át nem vevő lovas: 
előbb csak ingadozik, aztán meg kirepül a nyeregből.

KONCENTRIKUS KÖRÖKBEN képzelhető el ez a többrétű 
beágyazottság. Legbelül Istenre kell behangolódnunk lelki
világunkkal, érzületünkkel, cselekvőkészségünkkel, hogy sa
ját indulataink, vágyaink, félelmeink fel ne dúljanak s al
kalmatlanná ne legyünk arra, hogy egészséges személyiséggé 
fejlődjünk, mert a saját belső világával „jó viszonyban” le
vő szilárd egyéniség a legszűkebb kör a középpont körül. 
Ezért nélkülözhetetlen megfelelő mértékben rendeződnünk 
„befelé”, mert ennek híján „kifelé” sem lehet igazán jó ha
tású az életünk.

A  házasság és a család a következő kör. Ez az emberség 
gyakorlati alapvizsgája, mely egész életstílusunkra döntően 
hat. Aki „magányos vadászként” megy a házasságba, az be 
van biztosítva csalódásra. Rendkívül fontos a családi légkör: 
m it él át, mit „tanul” benne a felnövekvő gyermek. Talá
lóan állapítja meg M akarenko: „Ha a fiatalember nem sze
rette szüleit, társait és barátait, sose fogja szeretni meny
asszonyát és feleségét.” A család jelentősége óriási, de nem
csak egyénileg, hanem a nagyobb közösségek szempontjából 
is!

„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll” — írta annak idején 
'Vörösmarty. Nincs olyan keresztyén, aki ennek komolyan 
vételére ne lenne éppen hitben — s persze emberileg is — 
elkötelezve. De ezt sem értelmezhetjük ködös általánosság
ban. Lássuk csak világosan és konkrétan: előttünk a szocia
lista társadalom áll, sőt , mi élünk benne, a világnak azon a 
pontján, melyet úgy hívnak, hogy Magyarország. S hogy jól 
tájékozódjunk alapmagatartásunkat illetően, eszméltető ar
ra gondolnunk, hogy Pál a fenti idézett igéket olyan keresz
tyénekhez intézte, akik nem keresztyén többség környezeté
ben éltek, s őket nem behúzódásra, elzárkózásra biztatta, ha
nem felelősséget hordozó, szolgáló életre, „só-magatartásra”, 
hogy szeretetenergiáiktól ízt kapjon az élet s  mind gazdagabb 
tartalmat.

Átfogóbb körökre, földrész- és világnagyságrendben is ér
vényes ez. Ma a nemzetek úgy vannak egymás mellett a „ki
csivé vált” világban, mint egy városka házai és utcái. S nem
zetközi egyházi szervezetek világosan látják és vallják, hogy 
komoly részünk van a felelősségben és teendőkben elsősor
ban a világbéke megőrzésére, de általában olyan légkör ki
alakítására, amelyben érvényesülhet az az igazság, hogy a 
nem zetek sem csupán önm agukért vannak.

A világ sorsa nagymértékben függ attól: mennyire sike
rül legyőzni a „kisközösségi elhatároltságot” a  nagyközös
ség javára. S valahányszor mi keresztyének arra eszmélünk, 
hogy Isten mindent átfogó szeretetébe van beleágyazva az 
életünk, akkor ez azt a fölemelő lehetőséget is jelenti, hogy 
családunknak, egyházunknak egyre táguló körein belül, kü
lönféle nagyságrendű beágyazottságainkban bizonyítsa meg 
magatartásunk elkötelezettségünket embertársaink javára.

Bodrog Miklós

A holtaknak tiszteletül — az élőknek figyelmeztetésül
A figyelő arcokon a megha-

tódottság, a részvét, a döbbe
net keveréke ül, amikor az 
előadó és a dokumentumok 
felelevenítik a fasizmus ki
alakulásának és rémtetteinek 
eseményeit. Minden érző em
beri szív gyorsabban ver, s 
érzi, hogy sajog még ma is a 
fasizmus által ütött seb az 
emberiség testén.

Az Evangélikus Teológiai 
Akadémián vagyunk a szoká
sos keddi FÓRUM-on. A Fó
rum Akadémikum még 1963— 
1969-es tanévben alakult. Az 
a feladata, hogy a hallgatók 
önképzése intenzívebbé vál
jék a nem teológiai szakterü
leteken is. Hiszen nem lehet 
jó lelkész az, aki csak a teo
lógiai szaktudományokban 
jártas. A világ ma égető 
problémái és tudományos 
szakterületek általános kérdé
sei, gyakorlati, erkölcsi prob
lémák kerülnek elő neves or
vosok, jogászok, szociológusok 
előadásaiban. Olykor a hallga
tók dolgozzák fel a napirend
re tűzött témákat. Erre első
sorban akkor kerül sor, ami
kor valamilyen eseménynek 
az évfordulója van. Így em
lékeztünk meg február 17-én 
a fórum keretén belül a fa
sizmus kialakulásáról, és a

ma is fenyegető neonáci ve
szélyről.

Lehel László III. évfolya
mos hallgató előadásának köz
pontjában a buchenwaldi kon
centrációs tábor előtt álló 
emlékmű felirata állt: „A hol
taknak tiszteletül — az élők
nek figyelmeztetésül”. E mon
dat egyszerűsége igazán vá
doló valósággá akkor válik, 
amikor az ember belép a kon
centrációs tábor területére és 
a tettek dokumentumai meg
világosítják az európaj és vi
lágtörténelemben 25 évvel ez
előtt végbemenő szörnyűsége
k et

Megszólaltak a fasiszták ál
tal elüldözött Peter Weiss 
szavai, aki a frankfurti 
Auschwitz-per anyagát ötvözte 
magas hőfokú, megrázó ver
ses drámává.
„24 óra alatt 
több mint 30 ezer ember 

égett el.
1944 nyarán
amikor az elégetések a leg

nagyobb számot érték el 
naponta 20 ezer embert 

semmisítettek meg.”
A fasizmus térhódításának 

oka összefüggött a világgaz
dasági válsággal. A kivezető 
utat a német monopóliumok 
olyan kormányzási formában

keresték, amely a nyílt dik
tatúrát a modern kapitaliz
mus viszonyai között nélkü
lözhetetlen tömegbázissal ké
pes párosítani. Ennek megva
lósítására a nemzetiszocializ
mus volt a legideálisabb — élén 
Adolf Hitlerrel.

A náci párt a tömegek nem
zeti érzelmével és a szocia
lizmus iránti vonzódásával 
visszaélt. Azoknak a monopó
liumoknak a korlátozásáról 
beszélt, amelyek éppen eszkö
zül használták fel a nemzeti
szocializmust. A tömegeket 
így félre tudták vezetni. A há
borúba belehajszolva a kon
centrációs táborok borzalmai
nak is eszközei lettek.

Most 25 év után borzasztó 
visszagondolni arra, hogy az 
épülő, szépülő Budapestnek 
csaknem 30 ezer lakóházát, 
tették részben vagy teljesen 
tönkre a háború borzalmai. 
Nem beszélve a középületek, 
a pályaudvarok, a hidak, a 
kórházak, és az iskolák tönk
retételéről, az egész ország 
és az emberiség nagy család
jában okozott mérhetetlen

károkról. Az emberi életnek 
nincs értékmérője.

Végül befejezésként a refe
ráló teológus emlékeztetett 
arra, hogy alig 25 éve, hogy 
a „hitierek” világa elsüllyedt 
az emberiség ítélőszéke előtt 
és máris a nukleáris háborúk 
fokozódó veszélye miatt van 
feszültség. Vannak, akik nem 
tanulták még meg, hogy a 
történelem a hasonlóságok el
lenére sem ismétli meg ön
magát.

Ezt követően megemlékez
tünk még a vecsési templo
munk felrobbantásáról is, 
Győri János II. évfolyamos 
hallgató referátuma alapján. 
Jellemző, hogy az SS-alaku- 
latok vecsési templomrobban
tási akcióit, ők maguk film
re vették és Pesten úgy for
gatták le a szovjet csapatok 
elől menekülő németek, hogy 
„az oroszok igy robbantják fel 
a magyar templomokat”.

Figyelmeztessen bennünket 
Julius Fuciknak a siralom- 
házból küldött utolsó üze
nete:

„Emberek legyetek éberek!” 
Kalácska Béla

ANYÁM ÍGY ALTATOTT
Éj tengerén örvény a m é ly ...
S magányos utad se féltem én!
Akármi ver, akármi rent: 
nem éri el a te csöpp hajód.
Az élet tengerén van egy Sziget, 
honnan jössz? mi kerget? nem kérdi meg, 
csak befogad, csak nyugtot ad, 
ott még az árva is boldogabb!

Ma már tudod, van ily Sziget, 
mi viharod csendesíti meg, 
te légy a szél, mely útrakél, 
s titkát elmondja mindenkinek.
Láttad a Szemet, hol a fény terem, 
azóta fényt vet minden fénytelen, 
vakot kutass, annak mutasd:
Jézus az, Jézus a z . . .  Jézus az!

_____________ Esti Gyula

Kiss Zoltán énekművészről
írt hosszú cikket a Kotimaa. 
A budapesti Zeneakadémián 
folytatott taulmányait Helsin
kiben fejezte be, s  a finn rá
dióban, egyházi- és magán
hangversenyein megismert 
énekművész beénekelte magát 
a finn közönség szívébe. Kiss 
Zoltán a finn lapnak adott 
nyilatkozatában rámutatott ar
ra, hogy zenei működésében 
is hazája küldöttjének és kép
viselőjének tudja m agát Ezért 
támaszkodik műsoraiban és 
hanglemezfelvételein egyaránt 
Bartók és Kodály, népdalfel
dolgozásaira. A 16 éves korá
ban Sopronban háborús akna 
felrobbanásakor szemevilágát

vesztett Kiss Zoltán később 
Finnországban megnősült. 
Négy gyermekük született. 
Finn szokás szerint mindegyi
küknek több keresztnevet ad
tak. Merike Hajnal, Véli Tar- 
mo János, Aranka Marjatta 
Marianne és Ilona Talvikki. 
Gyermekeit a magyar apa 
finn nevükön becézi, a finn 
anya magyar nevükön. A négy 
gyermekben a jövő családi vo
nósnégyes körvonalai bonta
koznak.

Kiss Zoltán énekművész 
Helsinkiben a nyolcvan évet 
betöltött dr. Kiss Jenő ny. teol. 
professzor fia.

Az én ikonom
Ortodox vendégem volt, aki 

még sohasem járt evangélikus 
ember otthonában. Íróasztalom 
fölött észrevette a falon a fe
születet. Elgondolkozva nézett 
rá, majd ezt kérdezte:

— Ez a ti ikonotok?
— Nem. Nekünk nincs iko

nunk — mondottam. De ké
sőbb nem hagyott nyugton a 
megjegyzés. Felelnem kellett 
önmagámnak is, mit is jelent, 
mire is figyelmeztet lakásom 
falán a kereszt?

Mindenekelőtt naponta fi
gyelmeztet hitem forrására,

Krisztus váltsághalálára. Az
tán megtanít imádkozni. Nem 
szövegre tanít. De ha türel
metlen vagyok, vagy elkesere
dett valami miatt, figyelmeztet 
a mindig járható útra: az 
imádságra. Megtanít mások 
szenvedését észrevenni és a 
magamén túljutni. Saját ke
resztemet segít hordozni, hogy 
az ne legyen se túl nehéz, se 
túl könnyű. Végül figyelmez
tet, hogy meghalljam az evan
géliumot, az örömhírt akkor is, 
ha nem nyitom fel a  bibliá
mat. Sana,

SCHÖNHERR A NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁG NEMZETKÖZI JOGI ELISMERÉSE 

MELLETT
M arxisták és keresztyének

együttm űködésének a további 
elmélyítése szükséges az új 
esztendőben adódó feladatok
nak a megoldása érdekében. 
Ez volt a témája annak a ta
lálkozásnak, amelyen január
12-én a kelet-németországi 
Frankfurt tanácsának az újévi 
fogadásán az Odera menti 
Frankfurt körzetének egyházi 
tisztségviselői és a Nemzeti 
Front képviselői vettek részt 
Jelen volt D. A lbrecht Schön- 
rerr is, a Berlin-Brandenburgi 
Egyház püspöke, a Német De
mokratikus Köztársaság Egy
házszövetségének az elnöke.

A  beszélgetés folyamán 
Schönherr állást foglalt amel

lett, hogy a Német Demokrati
kus Köztársaság is élhessen 
azzal a  lehetőséggel, hogy ott 
is kivegye részét a nemzetkö
zi problémák megoldásából, 
ahol erre eddig nem volt mód
ja. A  nemzetközi kérdésekkel 
kapcsolatban állást foglalt 
amellett, hogy vessenek véget 
a vietnámi háborúnak és ad
ják vissza a vietnámi nép ön
rendelkezési jogát, történjék 
meg az NDK nemzetközi jogi 
elismerése és a Közel-Keleten 
szűnjék meg a háborús tűzfé
szek az ENSZ határozata alap
ján. Elítélte egyúttal Izrael 
folytonos agresszióját az arab 
államok ellen.

. . .B O L D IZ S Á R !
Böjtben nem  szoktunk karácsonyról Írn i

Hogy most mégis ezt teszem, annak egy ú j
ságcikk az oka. A  N é p sza v a ” napilapunk feb
ruár 6-i számában egy rövidke cikk jelent 
meg. Címe: „Gáspár, M enyhért.. .” A  szerző 
elmondja, hogy karácsonyi postájának rende
zése során egy Am erikából kapott képeslapra 
le tt figyelmes. Valami nem  tetszett rajta. He
lyesebben: valaki hiányzott róla. A  képen a 
betlehemi jászolbölcső látható, benne a „kis 
Jézussal”. M ellette áll Mária és József. A  böl
cső előtt pedig ott térdelnek a napkeleti k i
rályok, koronával a fejükön. Im ádják a világ 
Megváltóját. De csak ketten! A  harmadik k i
rály hiányzik! Vajon m iért?

A  cikk  szerzője bizonyára nem  tudakolta  
m eg sem a kép rajzolójától, sem a képet sok
szorosító nyomdától, hogy m iképpen is történt 
ez a tévedés. S  bár valóban nehéz elképzelni, 
hogy véletlenről van szó, számára nem is ez a 
fontos. Felfedezte ugyanis József A ttila  „Bet
lehemi királyok” című bájos versében, hogy a 
harmadik király, Boldizsár, „szerecsen király” 
volt, azaz néger. A  jelképes vagy közvetlen  
összefüggés kézenfekvő és világos. Ez a hiá
nyos lap abból az Am erikából jött, ahol a 
négerek újra meg újra brutális üldözés áldo
zatai lesznek, ahol elkeseredett társadalmi és 
politikai harcot kell v ívn iuk  azért, hogy 
egyenjogú em bereknek és állampolgároknak 
tek in tsék  őket. A  cikkíró így értékel: „Nem 
véletlen hagyták le a béke és szeretet keresz
tény  ünnepére nyom ott üdvözlőkártyáról, a 
tiszta fehér fajra oly kényesen vigyázó A m e
rikában Boldizsárt, a niggert, aki ugyan m el
lesleg Isten fiá t imádó uralkodó volt, de még
iscsak fekete, s ezt a bűnét, úgy látszik A m e
rikában m ég a biblia kedvéért sem tudják  
megbocsátani.. .  Gyilkosság ez is. Martin L u
ther King után most Boldizsárt likvidálták.”

Így igaz. Es nekünk keresztyéneknek m ély
ségesen szégyenkeznünk kell azért, hogy ez a 
„Boldizsárt likvidáló” lelkűiét m indig újra 
olyan népeket ke-.-ít hatalmába, am elyek ke
resztyénnek vallják magukat. A , 25 év előtti 
nőm éi JuaMlgydrak*!, a vietnám i tömegmé

szárlások, a négerüldözések mögött ugyanaz 
a lelkűiét tombol. Egy azonban bizonyos: ez a 
lélek nem  Jézus Krisztus lelke! Éppen ellen
kezőleg: ugyanez a lélek gúnyolta a keresz
ten kínlódót is.

*
Karácsonytól való búcsúzásként kérdezzük  

meg: k i is volt ez a Boldizsár tulajdonkép
pen?

A  „háromkirályok” története (M áté 2, 1— 
12) már sok vitára adott alkalmat az újszö
vetségi tudósoknak. Van aki jelképes értelmű 
legendának tartja az egész történetet, ami 
tehát valójában sohasem történt meg, csak ki
fejezésre akarja ju tta tn i Jézus születésének 
világraszóló jelentőségét. Mások viszont, bár 
elismerik, hogy az elbeszélés módja népies, 
meseszerű (különösen a 9. vers: „a csillag.. .  
előttük m ent addig, amíg m egérkeztek és 
megállt a hely fölött, ahol a gyerm ek volt”), 
mégis a történet magvát valóságos eseménynek 
tartják s ezt tudományos csillagászati adatok
kal, sőt századunk elején felfedezett, kora
beli babiloni és egyiptomi csillagászati fe l
jegyzéseket tartalmazó leletekkel tám asztják  
alá. Jézus születésének valószínű évében 
ugyanis, Kr. e. 7-ben, ritka  csillagászati je 
lenség történt: a Jupiter bolygó a Szatur
nusz bolygóval a Halak csillagképében talál
kozott. Ezt a ritka jelenséget jegyzik fe l a ré
gi leletek. Számításai alapján ugyanerre az 
eredményre ju to tt Kepler is, a híres prágai 
csillagász, 1606-ban. A z  ókori csillagászok 
azonban nem  elégedtek meg a csillagvilág 
törvényszerűségeinek puszta megállapításával, 
hanem azokhoz az emberiség sorsára vonat
kozó, vallásos értelmezést fűztek. Így a Ju
piter bolygó a világ legfőbb uralkodójának a 
csillaga volt. A  Szaturnusz — keleti felfogás 
szerint — Palesztina csillaga. A  Halak csil
lagképe pedig a végső időnek, s  „világ vé

gének” a jelképe. A  három együtt tehát azt
jelentette: a csillagok találkozásának évében 
megjelenik a végső idők nagy uralkodója Pa
lesztinában! — A  „háromkirályok” is éppen 
ezzel a hírrel érkeztek Jeruzsálembe.

M indez persze nem  bizonyítja a történet 
valódiságát. De lehetségessé és a mai ember 
számára is elképzelhetővé teszi. S ennyivel 
meg kell elégednünk. Nyilván Máté evangé
lista sem tudta ellenőrizni a történet hűségét 
kb. 80 évvel később, amikor ezt a történetet 
átvette a Jézusra vonatkozó hagyományból és 
beleillesztette könyvébe. A  többi evangélium
ban nem  olvasunk erről az eseményről. Má
ténak viszont azért volt fontos ez az epizód, 
m ert m indjárt evangéliuma elején elmondja  
vele azt, ami a későbbiek során m ajd még 
jobban világossá lesz: a Messiást, akit Isten  
Izraelnek küldött, Izrael nem  fogadta be, de 
befogadták és im ádták a pogányok! Jézus 
ügyét nem  buktathatta meg saját népének hi
tetlensége és kem ényszívűsége még nagypén
tekkel sem, m ert Isten húsvétkor közbeszólt és 
ú j népet gyűjtött Krisztusnak  a pogányok kö
zül.

Félelmesen időszerű üzenet ez ma is. Vajon a 
mai világkeresztyénség sok sürgés-forgásából, 
egész nagyszabású apparátusából nem szo
rul-e ki éppen ö , akit az istálló szegénysé
gétől Pilátus bitófájáig egyértelműen és tö
retlenül a személyválogatás nélküli, m inden
kit megajándékozni kész szeretet vezetett?! 
Nem vált-e számunkra Jézus neve megüre
sedett jelszóvá, am it cégérül írunk kapunk  
fölé anélkül, hogy meggondolnánk, k i volt és 
kicsoda 6 valójában?! A  világ ún. keresztyén  
népeit nem  mozgatja-e belülről már régóta 
Krisztus Lelke helyett a jeruzsálemi írástudók 
meddő tudálékoskodása és Heródes hatalom
féltő, ölni is kész indulata?! Nem vagyunk-e 
már réges-régen kívül azon a „szegény istál
lón”, ahoi a nagy őrömmel örvendező „három-

királyokí* előkelő, flnny&skodó Igények és
fenntartások nélkül leborultak? !Va jón nem  
Jézus szegény istállójának szaga ém elyít-e 
bennünket, fehérbőrű keresztyéneket, amikor 
gőgös öntetszelgéssel le fitym áljuk a „szagló 
bőrű,, színeseket?! Számba véve a történelem  
számba veendőit, éppen a m i korunkban lesz 
egyre kikerülhetetlenebb a kérdés: nem égett- 
e ki, nem  bukott-e meg sokszorosan a „sá- 
padtarcúak«’ keresztyér.sége?!

Jézus ügye nem  bukik meg! Isten már ed
dig is gyűjtögette és ezután is gyűjteni fogja 
a Boldizsárok, a színesbőrűek népét. De m i 
lesz veled „Jeruzsálem, Jeruzsálem”?l

*
Máté szerint a „háromkirályok” nem kirá

lyok voltak, hanem keleti bölcsek, mágusok. 
Tulajdonképpen babiloni csillagászok. Csak a 
középkori keresztyénség fantáziájában változ
tak királyokká, valószínűleg Zsolt. 72, 10 és 
Ézsaiás 60, 6 alapján. Máté azt sem közli, hogy 
hányán voltak. Csupán a háromféle ajándéK- 
ból (arany, tömjén, mirha) következtettek  
ugyancsak a középkorban arra, hogy hárman 
lehettek. Ekkor adtak nevet is nekik (Gás
pár, M enyhért, Boldizsár) és a róluk készült 
festm ényeken ekkor kezd ték Boldizsárt néger 
királyként ábrázolni. Később a babonás ke
gyesség még sírjuk helyét is tudni vélte. Elő
ször Konstantinápolyban, majd Milánóban és 
végül Kölnben „őrizték” és tisztelték csont
jaikat.

Boldizsár, a „szerecsen király” tehát soha
sem ” élt. A  fantázia szülötte. De mégis Jé
zusban való h itünk teljes meggyőződésével 
egészítjük ki a „Népszava«’ cikkének címét 
Boldizsár nevével. Mert, bár Boldizsárt a fan
tázia szülte, azoknak, akiket jelképez, a szí- 
nesbőrűeknek  — m inden ellenkező híreszte
léssel és képeslapokkal szemben  — ugyanany- 
nyi helyük van a betlehemi jászolbölcső és 
a golgotái kereszt körül, m int bárki másnak.

És jöhet idő, amikor talán meg is fordul a 
„háromkirályok” névsora: Boldizsárral kezdő
dik« Dóka Zoltán



„Ki tudja, hogy van J. né
n i?” — „M ár jobban, de még 
nem  kelhet fel. Szeretne úr- 
vacsorázni és kéri, hogy ma is 
imádkozzunk érte.” — M ár egy 
hete nem láttam  itt azt az új 
testvérünket, aki karácsonykor 
volt itt először.” „Nagyobb la 
kás kellene az Annuskáéknak,” 
».Szóljanak be a  Vas Gereben 
utcába, hogy megkezdődött a 
konfirmációi előkészítés.”

A tem plom ajtón belül kis 
csapat veszi körül az istentisz
te le tre  érkező le lkészt Az e l
lesett m ondatok a  köztük le
folyt beszélgetésben hangzot
tak el.

De ki az a J. néni, meg az 
Annuska, az új testvér, meg 
akik  a  Vas Gereben utcában 
laknak? S hogy kerül ide a  
tem plom ajtón belülre a néni 
betegsége, az Annuskáék la
kásügye? S a lelkészen kívül 
m iért gondja másnak, hogy ki 
akar úrvacsorázni, konfirm álni 
és a  többi?

*
Úton vagyok. Örömmel ál

lapítom  meg, hogy a  nagyvá
rosi templom reggeli istentisz
teletén részt tudok venni, m i
előtt tovább visz az út. Milyen 
jó, hogy testben távol, most 
lélekben mégis egy lehetek az 
otthoniakkal, méghozzá itt  a  
mi tem plomunkban, a  testvér 
gyülekezetben. A padokban 
szétszórtan emberek, távol 
egymástól. Ahogy beülök a  
padba, valaki arrébb húzódik 
a  pad másik szélére.

Vajon az a férfi, aki két va
sárnappal ezelőtt olyan össze- 
roskadva ü lt a néptelen karza
ton egymagában, m iért sietett 
úgy el, m ikor a kántorunk 
megszólította?

Az istentiszteleten részt le
het venni úgy, m int egy szín
házi előadáson. Csak a  produk
ció érdekel. — Ebben az eset
ben teljesen lényegtelen, hogy 
van-e más is ra jtam  kívül je
len az eseménynél, vagy kaik 
azok, akik körülöttem  ülnek s 
még kevésbé, hogy mi van ben
nük, velük és körülöttük.

A legtöbb em bert m a is a 
találkozás vágya hozza el a 
templomba. Együtt Vetini Isten
nel. Az imádság drága lehető
ség, m ert elm ondhatom  Neki, 
am i a  szívemet nyom ja: gond
jaim at, próbáim at, vétkeim et 
és m ulasztásaimat. Amikor a 
hálaadás hangjai szállnak fel, 
o tt van az én köszönetem is a 
vett áldásokért. Az igehirde
tésben. pedig választ kaphatok 
égető kérdéseimre, gyógyírt se
bemre, ú tm utatást kétségeim
ben.

De am ikor így együtt vagyok 
Istennel az istentisztelet óráján 
nem  ugyanez történik-e a töb
biekkel? Gondolhatom-e, hogy

A megértett istentisztelet

MI
Isten csak velem foglalkozik? 
Nyilván nem. Ez m áris össze
kapcsol a  többiekkel. Im ádsá
gom a  mi imádságunk, hála
adásom a mi hálaadásunk és 
az igehirdetés m indnyájunk 
szám ára tartogat m ondaniva
lót. Hogy mindnyájan Hozzá 
jöttünk, mindnyájan Vele be
szélünk s ő  mindnyájunkkal 
beszél, meghatározza összetar
tozásunkat.

Vajon a  gyülekezet tagjai 
közül az, aki hasonló próbán 
m ent át, nem tud-e az igén tá 
jékozódott tanácsot adni szá
m om ra? — Lehet, hogy egy 
másik m ár felism erte a hála
adás tárgyát, am it én  még nem 
vettem  észre. Mások talán  m ár 
jobban látják, m erre indít az 
ige, m in t am ennyit én  megér
tettem . — A gyülekezet többi 
tagjával vállalt összetartozás 
hasznomra válhat és megfor
dítva én is használhatok má
soknak. Érdemes elolvasni, m it 
í r  P ál apostol a  róm ai gyüle
kezetnek levele első részének
11—13. verseiben.

De még több közünk van 
egymáshoz, ha Jézus nevében 
vagyunk jelen az istentiszte
letben. ő  a  benne hivőket tes
tének tagjaivá avatja. Ez az 
em berileg alig kifejezhető egy
ség, am it Pál a  korintusiakhoz 
ír t első levele 11—13. részei
ben fejteget bővebben, nem 
em beri döntés, vagy igyekezet 
eredménye, hanem  magától a  
Krisztustól terem tett valóság 
és ajándék. Néhány következ
tetés ebből: Hitéletem nem 
függetleníthető a gyülekezeté
től, az egyházétól, a ma élő ke- 
resztyénségétöl. Ami őket fog
lalkoztatja, előreviszi, vagy 
há trá lta tja  kikerülhetetlenül az 
én ügyem is. H itéletemnek egy
be kell hangolódnia az egész 
tevékenységével, vallástételem - 
nek összhangban kell lennie az 
egész közösség tanúskodásával.

Hitből folyó döntéseim és cse
lekedeteim azonos ism ertető- 
jeleket kell, hogy viseljenek az 
egész döntéseivel és megnyi
latkozásaival. Ha ez nincs így, 
az irán t lettem  engedetlenné, 
aki a benne hívőkben jeleníti 
meg m agát a  világban.

Nagyon kifejező, ha azt 
m ondjuk: részt veszünk az Is
tentiszteleten, a  gyülekezet éle
tében. M ert valóban annak kell 
történnie, hogy az egésznek 
juttatott ajándékokból és fel
adatokból, örömökből és ter
hekből, ki-ki az Istentől ren
delt mérték szerint átveszi és 
vállalja a ráeső részt. Ezt te r
mészetesen csak akkor tudjuk 
megtenni, ha az a  szeretet hat 
á t bennünket a közösség iránt, 
am it attól kaptunk, aki az 
egésznek létrejöttéért, felépü
léséért és kiteljesedéséért a 
legtöbbet m egtette; életét adta 
érte.

Az egy test valóságából, a 
szeretet term észetes részt vál
lalásából következik az, am it 
P ál így ír  le: ha szenved egy 
tag, vele együtt szenvednek a 
tagok mind. ha megbecsülés
ben részesül egy tag, vele 
együtt örülnek a tagok mind.

így  ju tunk vissza most ahhoz, 
am it jelezni szerettem volna a 
cikk elején. így lesz közüggyé 
az egyes ember ügye. De nem 
csak a gyülekezeten belül!

P ál az első korintusi levél
ben az em lített részeknek szin
te bevezetéseként ír ja  egy 
olyan összefüggésben, amely 
zsidókra és görögökre, hívőkre 
és hitetlenekre egyaránt tekin
tettel van: „nem keresve a  m a
gam javát, hanem  a többségét, 
hogy m egtartassanak.” (I Kor 
10, 33) Az istentiszteleten részt
vevő gyülekezet, am elyet 
Krisztus igéjével, Leikévé!, sze 
retetével testévé ava t szeretet- 
közösség az egész világ javára, 
megtartására. A rra rendelte
tett, hogy a Krisztus követésé
ben (11, 1) felvegye, közüggyé 
tegye az egyes em ber és az 
egész emberiség javát, életben 
tartását, boldogulását, haladá
sát és célhoz jutását. Részt ve
gyen m indabban az útkeresés
ben és jó törekvésben szolgáló 
szeretettel, am i ezt célozza.

Ez az jelenti, hogy az isten- 
tisztelet és közösségépítés nem 
rekedhet meg a templomajtón 
belül, hanem  a kapott erővel, 
szeretettel és útm utatással k i
lép a m indennapi életbe és az 
emberiség egész közösségére 
tekintő folyamatos istentiszte
letté lesz. Erről m ég részlete
sebben szólunk később.

Mezősi György

Albrecht Goesi

A GYERTYA
Testvér, m ért vágynál m ásra
m int szelíd világolásra:
sötétet oszlatni, m int vékony gyertyaszál.
Virág, állat s a csillagok 
nem  ism ernek ily szolgálatot.
Em berré egyedül az avat, 
ha égve-égeted önmagad.
Földre hull, m in t őszi rő t levél 
állat, virág, s a  csillagok.
De rendelve önként szolgálni — testvér: 
az ember! — te és én vagyok.

Fordította: Asztalos Sándom c

MÉG KORAI — MONDJA A VATIKAN
A V atikán most újból meg

erősítette azt a  tilalm át, hogy 
római katolikusok együtt ú r
vacsorázzanak protestánsok
kal. A vatikáni Egységtitkár

ság nyilatkozata szerint még
semmi eredm ényt nem hoztak 
azok a  megbeszélések, am iket 
a nyugati nem  katolikusokkal 
folytattak ebben a  kérdésben.

REFORMATUS EGYETEMES EGYHÁZI GYŰLÉS 
HOLLANDIÁBAN

A hollandiai Református 
Egyház egyetemes egyházi 
gyűlést ta r t Driebergenben m á
jus 16-tól 18-ig. Azt akarják  
elérni ezen a  gyűlésen, hogy 
m inden egyháztag hozzászól

hasson az egyházi élet kérdé
seihez. Példaképnek a  ném et- 
országi Egyházi Napokat és
a római katolikus egyháznak a 
lelkész zsinatát tekintik.

John Milton: Elveszett Paradicsom
Fordította: Jánosy István

Magyar Helikon. 1969. Európa Könyvkiadó
Nagyszerűen szerkesztett könyv.
Aki több, m int fél évszázaddal ezelőtt ol

vasta Jánosi Gusztáv fordítását (Olcsó könyv
tá r  1890), igen-igen nagy várakozással vette 
kezébe e könyvet. Nem utolsósorban a  for
dító személye miatt. S itt rögtön jegyezzük 
fel, hogy Jánosy István, m int evangélikus lel
kész és m in t a  klasszika-filológia tudósa, gö
rög-latin szakos tanár, kiválóan alkalm as volt 
e  nagy és jelentős m ű lefordítására.

Jánosy István előtt nem csak Jánosi Gusztáv 
kisérleteztett e nagy eposz lefordításával, ha
nem  sokan mások is hazánk fiai közül. J á 
nosy István azokról az elődeiről ír, akik an 
gol szöveg alapján végeztek fordítási kísérle
teket. így Arany János, Babits Mihály, Tóth 
Árpád, Szabó Lőrinc. Az itt nevezettek, mind 
az angol szöveg alap ján  végezték fordítási 
m unkájukat. Szigeti Jenő kézirati tanulm á
nyában ism erhetjük meg azokat a  kísérlete
ket, am elyek a  XVIII. században jelentek 
meg, de jobbára francia átfordítások alap
ján  készültek. E kiadványok közül legjelesebb 
Bessenyei Sándor fordítása, amely Kassán 
1796-ban jelent meg. Ugyancsak Szigeti ta 
nulm ányából tud juk  meg azt, hogy a békési 
keresztyén közösségek körében igen kedves és 
sokat olvasott volt ez a  fordítás.

Milton könyvének előszavában írta  egykor: 
„kiszabadulván a Rím gyötrelmes köteléké
ből”. Ez érteti meg Jánosy fordítását. Az ol
vasó ne várjon frappáns verssorokat a  fordí
tásban. Versszerű a  forma, de mégsem csu
pán vers. Jánosy István nagy előnye m inden 
fordító elődjével szemben az, hogy benne él 
a  Bibliában és sa já t szavai szerint is, az 
Ószövetség zamatos m agyar nyelvén készítet
te  el fordítását. Ez te tte  művét nagyszerűvé, 
olvashatóvá, értékessé és a teológus világos 
áttekintésével kerü lte  ki azokat a  teológiai 
nehézségeket, amelyekkel fordító társai nem 
tud tak  megküzdeni.

Az Elveszett Paradicsom tém ája a  Bűnbe
esés. I—XII. fejezet. Felmagasodik e m ű
ben az Atyával harcoló Sáitán. Kiemelkedő 
rész a III. könyv, am elyben az A tya és Fiú 
párbeszédét ism erhetjük meg.

E könyvet úgy kell olvasni, hogy élőbb meg 
kell ismerkedni Szenczi Miklós kiváló tanu l
mányával, Jánosy vallomásával s csak ezek 
megismerése és megértése u tán  kell a  költe
mény olvasásába belekezdeni.

Szenczi magyarázó tan ítása után nem  azo
nosíthatjuk m agunkat a m agyar közvélemény 
XVIII. századi meggyőződésével, hogy e  köl
temény kizárólagosan teológiai mű. A rról is 
meg kell győződnünk, hogy csak kisebb m ér
tékben tekinthető kegyességi iratnak. Valami
kor lehetett építő jellegű is. 1667-ben jelent 
meg, Cromwell bukása után. Milton, aki leg- 
lelkeseb híve volt Cromwellnek, ebben a  m ű
vében, annak kifejezetten vallásos tárgya 
ellenére sok tekintetben az angol történelem  
legizgalmasabb fejezetének hatása a la tt bizo
nyos m értékig allegorikusán írta  meg költe
ményét.

Jánosy István nagyszerű fordítói m unkát 
végzett. Műve élvezetes, bér nem  mindig 
könnyű olvasmány. A XVII. század gondola
ta it érthetően szólalatatta meg a  XX. század 
nyelvén. Jánosy fordításával Milton feléledt 
tetszhalálából s  Jánosy szerint ő a  jövő köl
tője.

A fordító gyönyörű önvallomását olvashat
ju k  az utolsó fejezetben: Milton börtönében 
címmel. Ebből értesülhet az olvasó arró l a 
gyötrelemről, am ellyel egy ilyen kolosszális 
m ű lefordítása jár, de m egism erhetjük J á 
nosy István eddigi nagy fordítási m unkássá
gát is. Ezek a  következők: Aischilos öt d rá
m ája, Platón Állama, K eller Zöld H enrikje 
(éppen most ünnepli a  világ e szerző 150. 
születésnapját) és kb. 9000 sor a  R ám ájána és 
M ahábharáta m űvekből

A magyar olvasóközönség négy nagy evan
gélikus költő m unkásságát kísérheti figyelem
m el Ezek: Garay Gábor (Édesapja a Protes
táns Szemlében ír t verseket a  harmincas 
években Marconnay Tibor néven), Jánosy 
István, Váci Mihály és Weöreos Sándor. Mind
annyian végeztek kpltői fordításokat is és k i
váló önálló versei Kikei gyönyörköd tettek el 
minkéi,

Gandy László

LESZ BÁTORSÁG 
HOZZA?

A Németországi Evangélikus 
Egyház zsinatának m ájusban 
tartandó stu ttgarti ülésén, le 
kell vonnia annak a konzek
venciáit, hogy a  Ném et De
m okratikus Köztársaságban az 
evangélikus egyházak önálló 
Egyházi Szövetséget létesítet
tek az elm últ évben és így az 
eddigi össznémet evangélikus 
egyházi szervezetnek (EKD) 
megszűntek o tt az intézményei, 
ill. hivatalai. A W ürttem bergi 
Tartom ányi Egyház alelnöke, 
az EKD tagja, D. dr. Rudolf 
Weeber jelentette ezt ki. Hozzá
tette, hogy az NDK egyházai 
azért léptek erre az útra, m ert 
így sokkal jobban tud ják  figyel
m üket koncentrálni sa já t vi
láguk egyházi feladataira. Ezen 
az alapon a  nyugat-ném etor
szági egyházaknak is alapos 
szervezeti m egújításra van 
szükségük, ha teljesíteni akar
ják küldetésüket sa já t környe
zetükben — tehát a  nyugat
ném et társadalom ban.

Utal dr. Weeber arra , hogy 
1945-ben alakult meg az össz
német evangélikus egyházi 
szervezet (EKD), am ely — vé
leménye szerint — nem  „res
tau rá lta” ugyan a  m últat, de 
„m egújulást” sem eredm énye
zett, ahogyan sokan várták  tő 
le.

A mi vélem ényünk szerint 
az EKD „sajnos csak” restau
rá lt és ezért kerü lt a  m ai sú
lyos problém ák elé.

ELLOPTAK EGY 
LUTHER-BIBLIÄT

A W ürttem bergi Biblia-tár
sulat stuttgarti múzeumából e l
lopták az t a Luther-Bibliát, 
amely 1534-ben j él én t meg 
Wittenbergbem és am elynek 
mai értéke kb. 5000 nyugat
ném et m árka. Ebből a  kiadás
ból legföljebb 10 m ásik pél
dány van még az egész v ilá 
gon.

A LUTHERÁNUS 
VILÁGSZÖVETSÉG 

FEJLESZTÉSI 
PROGRAMJA

A Lutheránus Világszövetség 
8 évvel ezelőtt kezdte ed fej
lesztési program jának megva
lósítását és ebben az elmúlt 
időszakban összesen 113,8 m il
lió m árkát fordított e rre  a  cél
ra. Ebben az évben 20 millió 
m árka az előirányzott összeg s 
ennek az összegnek nagyobbik 
része Svédországból és az 
NSZK-ból várható.

EGYHAZUNK ES A FELSZABADULAS
4. Az első reform gondolatok

A felszabadulás ténye új helyzetet teremtett egyházunk
ban. Elmúlt annak a veszélye, hogy a háború támogatásá
nak magatartását várták tőlünk, elmúlt annak is a veszé
lye, hogy a főúri egyházvezetés szempontjainak kellett helyt 
adni, az alapvető erkölcsi leterhelés veszélye megszűnt. Az új 
helyzetben új gondolatok támadtak. Természetesen az új hely
zet kezdetén álltunk akkor, ezért a frissen előjövő gondola
tok közül van, amit igazolt az idő, van, ami téves volt. Ak
kor sem lehetett a jövőbe látni teljes biztonsággal, noha a 
fejlődés iránya már látható volt.

Az első reformgondolatok abban a témakörben jelentkez
tek, hogyan lehet kijavítani azokat a hibákat, amelyek a Hor- 
thy-korszakban jelentkeztek.

Az 1867-es kiegyezés óta a ferenejózsefi korszakon át a 
Horthy-korszakig egyfolytában érvényes volt a magyar pro
testantizmus számára az amolyan másodosztályú államegyház 
képlete, amelyben az elsöosztályú államegyház a római kato
likus egyház volt. Már az első reformgondolatok is világosan 
látták, hogy ez nem folytatódhat. Az egyház és állam szét
választását 19i9-es alkotmányunk fogalmazta meg, de en
nek a szükségét már a felszabadulást követő években is le
hetett érezni. Még ebben az időben fennállt az egyház és ál
lam korábbi korszakokban kialakított viszonyának kerete, de 
már az első reformgondolatok annak lehetőségével is számol
nak, hogy új alapokra kell helyezni az egyház és állam viszo
nyát.

„Egyházunk jól teszi, ha Isten kezéből engedelmesen elfo
gadja azt az egyházformát, amelybe a történelem Ura vezeti, 
de maga nem nyúl bele önkényesen annak megváltoztatásába” 
— irta a Lelkipásztor című folyóirat 1947. áprilisi számában.

Teológiailag világos volt, hogy nem tanbeli reformra van 
szükség, nem kell megváltoztatni egyházunk ősi tanítását, ha
nem a magatartásnak, a gyakorlati életfolytatásnak kell meg
változnia.

„Tanácskozásaink tárgya nem lehet az egyház reformációjá
nak, hanem csak egyházi reformoknak a kérdése. Tanbeli 
reformra nincs szükség, mert a hitvallási iratainkban és a lu
theri teológiában lefektetett tanítás a világ evangélikus teoló
giai munkájában állandó kritikai vizsgálódás tárgya, s azt « 
vizsgálódás közben a Szentírással megegyezőnek találjuk és 
valljuk. Más kérdés, hogy az evangélikus keresztyén tant, az 
egyházunkban ma folyó tanítás nem mindig és nem min
denütt adja tisztán és hamisítatlanul” (Lelkipásztor, 1947. 
márc., 86. lap).

A korabeli gondolatokat átszövi az elmúlt idők hibái miatt 
érzett bűntudat. Ennek az erjesztő hatása feltétlen pozitív vo
nás volt abban a korban.

„Egyházi reformokhoz nem kezdhetünk őszinte bűnbánat 
nélkül. Az egyéni bűnbánat azonban nem jelentheti vétkek 
tusolását. Reformokhoz szükséges, hogy az Isten igéjéhez való 
hűtlenség és a közegyházi magatartásban tanúsított hibák 
őszinte bátorsággal, személyeskedés nélkül feltárassanak. A  
keresztyén szeretet nem bűnpártolás. Sokkal kevésbé lenne 
szükség most reformokról tárgyalni, ha mertünk volna egy
mással szemben őszintébbek lenni” (Lelkipásztor, 1947. márc., 
87. lap).

A reformok egyik része az egyházi szervezetre és az egy
házkormányzat felépítésére vonatkozott. Már ekkor felvető
dött a területi rendezések kérdése. A Horthy-korszakban az 
irrendentizmus miatt nem lehetett megváltoztatni az egyház- 
kerületek területének beosztását. Mereven ragaszkodtak egé
szen kis területű egyházkerületekhez akkor is, amikor az első 
világháború után az ország területe megváltozott. A nacio
nalizmus szempontjainak eltűnésével elhárultak az akadá
lyok a területi rendezések útjából. Az egyházkerületek és egy
házmegyék új területi beosztását zsinatunk 1952-es törvénye 
végezte el, de a gondolat már a felszabadulást követő évek
ben felvetődött.

Már 1946-ban kívánta egy győri lelkészértekezlet új zsinat
nak az egybehivását, hogy az egyházszervezet új kidolgozásá
nak feladatát végezze el. Már ekkor elhangzott a bírálat a ko
rábbi egyházi törvények világi gondolkodást, jogászkodást tük
röző voltáról. Kívánták, hogy valamennyi törvényünket vizs
gáljuk át teológiai szempontból. Ennek az igénynek majd ké
sőbbi zsinati törvényalkotásunk tett eleget.

A reformok nagy része olyan célkitűzésekre vonatkozott, 
amelyek a magatartás megváltoztatására irányultak.

„Vannak olyan reformkövetelések, amelyeknek megvalósítá
sához semmiféle törvénybeli vagy intézkedésben változtatás 
nem szükséges, csak a megadott egyházi törvények és meg
levő rendelkezések megtartása. Egyházi törvényeinkben az 
egyházi vétségek felsorolása oly kimerítő és alapos, hogy an
nak alapján meg lehetne tisztogatni lelkészi karunkat. Vannak 
olyan reformkövetelések, amelyeknek megoldása minden egy
házi törvénytől vagy rendelkezéstől függetlenül, egyszerűen 
önmagunktól függ.” (Lelkipásztor, 1947. márc., 89. lap.)

A dunántúli lelkészek 1946. nov. 20-án Győrött tartott gyű
lésükön kérték a püspököt, hogy az elodázhatatlanná vált őr
ség- és nemzedékváltást mozdítsa elő. Javasolták, hogy az es
peres mellé válasszanak tanácsadókat, s három hónapon be
lül tegyenek javaslatot az őrség- és nemzedékváltás szüksé
gessé vált eseteiről.

Az első reformgondolatok így fogták át egyházunk helyze
tének, szervezeti kérdéseinek, sőt személyi kérdéseinek az 
ügyét is. A változtatást mindenütt a javításnak, a másképp 
csinálásnak, a helyrehozásnak a szempontja hatotta át.

D. dr. Ottlyk Emó

HIVATALOS TÁRGYALÁSOK ROMÁVAL
Az anglikánok és reform á

tusok rövidesen hivatalos teo
lógiai tárgyalásokat kezdenek 
a  római katolikus egyházzal. 
A „Közös anglikán-katolikus 
Bizottság” első ülésére m ár 
sor is került január 9-től 15-ig 
Angliában, a  Református Vi
lágszövetség és a katolikusok 
képviselői pedig áprilisban 
akarnak  először találkozni Ró
mában.

M int ismeretes, a Lutherá
nus Világszövetség 1967 de
cembere , az Egyházak Világ
tanácsa maga 1965, a  Metodis
ta  Világszövetség pedig 1968 
szeptembere óta folytatnak 
párbeszédet Rómával. Az or
todox egyházak hivatalosan

még nem  folytattak ilyen pár
beszédet a Vatikánnal, de 
más form ában elég szoros 
kapcsolatban vannak egymás
sal, hiszen I. Athenagoras 
konstantinápolyi pátriárka és 
VI. P ál pápa eddig háromszor 
találkoztak egymással (1963- 
ban Jeruzsálem ben, 1967 jú 
liusában Konstantinápolyban, 
1967 októberében Rómában).

Az Egyházak Világtanácsa 
két evangélikus megfigyelőt 
küldött ki a januári és áprili
si párbeszédre. A strassburgi 
ökumenikus kutatóintézet pro
fesszorai közül dr. Günther 
Gassmann az angliai, dr. Váj
ta Vilmos pedig a  római meg
beszéléseken vesz rész t

VEGYESHAZASSÄG, ö k u m e n ik u s  e s k e t é s e k

Másfél évi szünet u tán  új
ból összeül március elején a 
nyugatnémetországi Evangéli
kus Egyházi Szövetség tan á
csának küldöttsége a Német- 
országi Katolikus Püspöki 
Konferenciával, hogy m egtár

gyalja a  vegyesházasságok és 
ökumenikus esketések tém á
ját. Evangélikus részről Dietz- 
felbinger püspök, Smidt or
szágos szuperintendens, Wöl
ber ham burgi és Beckmann 
düsseldorfi püspök a  tárgyaló 
bizottságok tagja.



Bőséges ajándék
Rm 5, 12—17

Hogy milyen nagy fordulatot je lent az egész emberiség szá
m ára Jézus Krisztus em berré létele, azt csak ennek a  két 
kifejezésnek a párhuzam ba állítása érzékeltetheti: kárhoztató 
Ítélet — igazzá nyilvánítás.

K risztusnak az em bervilág sorsába tö rtén t beavatkozása 
nélkül Isten részéről egyetlen következetes lépés várható: a 
kárhoztató ítélet kimondása és végrehajtása. Istennek így kel
le tt érvényt szereznie az igazságnak. Így kellett elégtételt 
vennie, fizetnie, m ert az em ber — az elsőtől elkezdve mind 
ugyanúgy — az ő tiltó ne parancsa ellenére mégis m egtette 
azt, am inek nem le tt volna szabad soha m egtörténnie áz em 
beriség történetében. Az Isten jóindulatának megkérdőjelezé
se, az Isten és ember, em ber és em ber harm ónikus közössé
gének és együttm unkálkodásának megbontása, az Isten által 
szeretetből terem tett élet megrövidítésében, vagy megsemmi
sítésében eszközként részvétel — ez a bűn, am ely m inden em
ber életében u ta t tö rt m agának a világba. — S am it keserű 
gyümölcsként vehetett és vehet az em ber: kiszolgáltatottság a  
bűn m indent elöntő áradatában ahogy ezt P ál plasztikusan 
bem utatja a levél első részének 28—32 verseiben —, a hiába
valóság gyötrő tapasztalása, am ikor helyreállítani, ú jra  ta r
talom m al eltölteni és eredeti értékére visszahelyezni szeretné 
az életet (Rm 7, 14—25), s a reménytelenség, hogy a bűn ál
tal elkerülhetetlenül elhatalm asodik a rothadandóság kórja, s 
végül a ra t a  halál.

Krisztus megjelenése, közbelépése, áldozata és győzelme 
m egálljt parancsolt énnek a  halálm enetnek. Az isteni irga
lom két erős szava ad m indennek új értelm et: a bűnös ne 
haljon meg, mégis éljen. Az új helyzet új lehetőséget ad az 
Isten jóindulatának megnyerésére, az Isten és ember, em ber 
és em ber együttélésére a szeretet közösségében, az élet ki- 
teljesedésére, boldogságára és örökké m egm aradására. A bűnt 
k iszoríthatja az em ber életében az igazság, az igaz emberség. 
O lyan erőt nyerhet az ember, am ivel megállhat a  bűn ára
datával szemben, sőt gátat vethet annak, a szeretet, béke és 
jóakarat gyakorlásával tartalmat és illő becsületet biztosít
h a t az em beri létnek, Isten szeretetének eszközeként gyó
gyíthatja a  bűn ütötte sebeket, küzdhet a betegség, szenve
dés, fájdalom, ínség legyőzéséért és biztosan rem élheti Isten 
halá l nélküli új világában való részesedését.

Mindez pedig azért lehetséges, m ert Isten a  K risztusban a 
kárhoztató ítéletet visszavonta és érte a bűnöst igaz ember
ként elfogadja. — A kárhoztató ítélet a Krisztuson csattant, 
a  felm entő öröm hír nekünk szól. Ez a böjtben ú jra  felcsen
dülő üzenet m egterm i-e életünkben a kapott szabadság és 
hála gyümölcseit? A bocsánatot, új lehetőséget, erőt, rem ény
séget bőségesen árasztó isteni kegyelem lendítsen bennünket 
ú jra  boldog és erőteljes szolgálatra a bizalom, a  béke, az élet, 
az igaz emberiség és a  jövőbe vetett remény bő szétáradá- 
sáért. M. Gy.

Nem félek
Csendes vasárnap délután. 

Barátok leveleit olvasgatom. 
Az egyik többek között ezt 
írja: Szegény ember, nincsen 
egyetlen barátja. A másik 
ezt: Neked sohasem kell fél
ned, neked mindig lesznek 
barátaid.

Két egyszerű kijelentő mon
dat. Mennyi sivárság árad az 
egyikből, milyen vigasztaló a
másikl

Sok barátom van. Szeretem
őket hibáikkal, erényeikkel 
együtt. Van, amelyik köze
lebb áll talán hozzám, mint 
bármelyik vérbeli rokonom. 
Szép, nehéz évek edzettek 
egy-egy barátságot acélossá; 
tettek bizonyították őszintesé
gét. Vannak közöttük olya
nok, akikben sohasem csalód
tam, vannak, akiket gyenge
ségük ellenére is szeretek. A 
barát is ember. Magunk is 
megtévelyedünk.

Sokat és könnyelműen 
használjuk a barát szót. Ma
gam is sokszor esem ebbe a 
hibába. Évek óta próbálom 
megfogalmazni: ki a barát? 
De ahányszor hozzákezdek, 
•mindig kicsúszik a toliam 
alól. Vagy több, amit róla 
mondok, vagy kevesebb. És 
most ez a két egyszerű kije
lentő mondat olyan szépen rá
mutat a lényegre.

Akinek nincsen barátja, az 
itzegény ember.

Akinek van barátja, annak 
nem kell félnie.

Jársz a világban barátot 
keresve és talán azt mondod, 
nem tálász. Nézz magadba, 
nem benned van a hiba? 
Nem azt várod, hogy mindig 
a másik adjon, mindig az jöj
jön eléd? Talán zárkózott 
vagy, s nincs ember, aki meg
oldhatná szavad, akinek őszin
tén kitárulkozhatsz. . .  A ba
rátnak száz arca lehet. Ba
rátod lehet egy gyermek, egy 
madár, egy kutya, akár egy 
kis papagály, vagy egy fe
hér egér is. Barátod lehet a

—  LELKESZI HIVATALOK F I
GYELMÉBE! P ad okba, 35X35 cm  X  
PA cm  vastag k ék  szivacsü lők e , da
rabja 15,— Ft. H uzat né lk ü l. Igén y  
szer in t, m in den  m éretben , a ján lat 
alapján , PV C -huzatta l. M agánosok
n ak  is . K észítő : KARGER K. JÓ
ZSEF m ü an yagfe ld o lgoző . B uda
p est, X IV ., Ilka  u. 54. T ele lő n : 212— 
453.

—ROZSA. B okor-, íu tó - , baba-
rózsa  k ivá ló  fa lté ib ó l árjegyzék et 
küld  PALKÓ k ertész . B udapest, 
X V ., C sillag íürt u . &

fa. Nem válaszol szavadra és 
mégis tudod, hogy szeret. Hi
szen évről évre gyümölcsöt ad. 
És hányfélét! — Barátod le
het a sok virág. Színt és il
latot kínálnak neked. Bará
tod lehet a patak. Hullámszó
val beszél hozzád, forró nyár
ban lehűt és hallgat, ha part
ján ülve éppen csendre vágysz. 
— Barátod lehet a szél, amely 
virágos ágakat ringat előt
ted, vagy leveleket táncoltat 
gyönyörködtetésedre. Estén
ként, ha magányosnak érzed 
magad, a füledbe suttog. Né
ha játszani hív, belekapasz
kodik a kabátodba, meg-meg- 
lök, mindig a nyomodban jár. 
Ebből is látszik, hogy ra
gaszkodik hozzád. — Barátod 
lehet egy pad, amelyen sé
táid alkalmával mindig meg
pihensz. Barátod lehet az er
dő, amelynek kiöntheted szi
vedet. — Barátod lehet egy 
könyv, amelyben mindig ta
lálsz újat, vigasztalót, örömet- 
hozót.

Néha nem tudod, ki a ba
rátod. Nézz körül, talán ép
pen ott áll melletted, csak 
sietsz és nem veszed észre. 
Ha úgy érzed, hogy a nagy 
világon egyetlen barátod 
sincs, akkor állj meg roha
násaid közepette, lassítsd le 
lépteidet, nehogy elrohanj az 
élet kínálkozó nagy alkalma 
előtt; igaz barátra találni.

. . .A  nap felé kell menni, 
az élet minden körülményei 
között is nap felé. Ez az a 
mondat, ami a legerősebben 
él bennem baráti beszélgeté
seinkből — olvasom az egyik 
levélben. — Mindig emlékez
ni fogok erre a mondatodra, 
mert ez tükrözi a  legjobban 
azt az optimizmust, amely 
annyira jellemző rád és amely 
erőt ad neked, hogy mindig 
újra tudj kezdeni. Köszönöm 
neked, ezt a mondatot és 
minden igaz, drága baráti sza
vadat.

. . .  Épül a kis házunk, 
amelyben mindig lesz a szá
modra egy szoba. . .  Amikor 
karácsonykor gyertyát gyúj
tunk, egy kis gyertya mindig 
a tied. . .  Az asztalunknál 
mindig lesz számodra egy 
hely . . .  A kenyerünk fele 
mindig a tiéd . . .

Baráti levelek. Olvasgatom 
őket és az alkonyatba hajló 
vasárnap délután benépesül 
igaz, tiszta vallomásokkal.

Gazdagnak érzem magam és | 
nem  félek. G yarm atit? Irén  I

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. m árciu s 8-áa

D eák tér  de. 9 (úrv) T rajtler Gá
bor, de. 11 (úrv) dr. H afen sch er  
K ároly , du . 5 dr. K ék én  A ndrás, 
du. 6 szeretetv en d ég ség : dr. .Kékén  
A ndrás. F asor  de. fé l 10 D . K oren  
E m il, de. 11. Szirm ai Z oltán, du. 6 
D. K oren E m il. D ózsa  G yörgy  út 
de. fé l 10 Szirm ai Z oltán . Ü llő i út 
24. de. fé l 11.. K arácson y  Sándor  
u. de. 9. R ákóczi út 57/b. de. 10 
(szlovák) Aradi A ndrás, de. 12 
(m agyar). T haly  K álm án u . 28. de.
11 F ran cisc i G uido, de. 11, du. 6 
F ran cisc i G uido. K őbán ya  de. 10 
S ü lé  K ároly . U tász u . de. 9 V eö- 
reös Im re. V ajda P éter  u . de. fé l
12 S ü lé  K ároly . Z ugló de. 11 (úrv) 
B oros K ároly , du. 4 ifj. szereCet- 
v en d égség . K ákosfalva  de. 8 B izik  
László. G yarm at u. de. fé l 10 (úrv) 
B oros K ároly . Fóti ú t de. 11. V áci 
út de. 8. F rangepán u . de. fé l 10. 
Ü jp est de. 10 B lázy L ajos. P ester
zséb et de. 10 V irágh G yula . Sorok- 
sár-ú jte lep  de. fé l 9 V irágh G yula. 
P estlőr in c  de. 11 M atuz László. K is
p est de. 10. K ispest W ckerletelep  de. 
8. P estú jh e ly  de. 10 S ch rein er V il
m os. R ákospalota  M Á V -telep  de. 8.

R ákospalota  K lsteraplom  de. 10, du.
3. R ák osszen tm ih ály  de. fé l 11 K ar
n er Á goston . Sash alom  de. 9 K ar
ner Á goston . M átyásfö ld  de. fé l 11. 
C inkota de. fé l 11, dü . fé l 3. K is- 
tarcsa  de. 9. R ákoscsaba  de. 9 B é
k és  József. R ák osh egy  de. 9. R ák os
liget de. 10. R ák osk eresztú r de. fé l 
11, du. 3.

B écsik ap u  tér de. 9 (úrv.) M ado- 
csa i M iklós, de. 11 (úrv.) Várady  
Lajos, du. 6 M adocsai M iklós. To- 
rock ó  tér de. 'fé l 9 V árady L ajos. 
Óbuda de. 9 F ú löp  D ezső , de. 10 
(úrv.) F ü löp  D ezső . X II., T aresay  
V ilm os u. 11. de. 9 R u ttk ay  E lem ér, 
de. 11 R uttkay E lem ér, du. fé l 7 
T akács József. B u d ak esz i de. 
8 T akács József. P esth id eg k ű t de. 
fé l 11 T ak ács József. K elen fö ld  
de. 8 (úrv.) dr. R ezessy  Z oltán, de. 
11 (úrv.) dr. R ezessy  Zoltán, du . 6 
B en cze  Im re. N ém etv ö lg y i út de. 9 
(úrv.) B en cze  Im re. N a g y té tén y  de. 
fé l 9 V isontai R óbert. K elen vö lgy  
de. 9. B udafok  de. 11 V isonta i R ó
bert. B udaörs du. 3 V isontai Róbert. 
C sillaghegy  de. fé i 10. C sepel d e . fé l 
11. du. 5 S zeretetven d égség .

I M Á D K O Z Z U N K
K risztusunk! Hálás szívvel magasztalunk, m ert em beri tes

tedben m agadra vetted a m inket fenyegető kárhoztató ítéletet. 
— Köszönjük, hogy m egszabadítottál a kiszolgáltatottság, h iá
bavalóság és reménytelenség fojtó áradatától és az élet kapuját 
tártad  ki előttünk.
^K érünk Téged Urunk, add erődet a  kísértésekkel szemben, 

töltsd meg életünket a szeretet, béke és jóakarat szent indula
tával, ad j győzelmet az emberi nyomorúságok elleni küzdel
m ünkben, segíts el az ú j élet örök világába.

Tedd Urunk békéssé, hasznossá és eredményekben gazdaggá 
az emberiség együttélését a Földön, hogy élvezhesse kegyelmed 
gazdagságát s elnyerhesse üdvözítő ígéreteid teljességét. Ehhez 
add nekünk szolgáló szereteted erejét, ámen.

„Mindig kell igazítani rajta, 
mint a régi orgonán ”

„Nem henyélni, m unkásságra 
h ívott Isten e v ilá g ra .. .”
— figyelmeztet m inket a 452. 
ének. M unka és élet összetar
toznak. Rossz m unka: kapu
nyitás a halálnak. A m unkát- 
lanság: része az elmúlásnak. 
Csak a  m unka biztosítja az 
é le te t Csak sok jó  m unka 
gazdagít bennünket. Így 
m ondja ezt G. Apollinaire: 
A hernyó c. versében:
„Gazdagságot csak m unka

hozhat
Szegény költők, dologra hát!
A hernyó robotolva gazdag 
pillangóvá lényegül á t ”

Hosszú az út, m ire az inas
ból m ester lesz. Addig sok 
inaspénzt lefizetsz. Tenyere
den sok hólyag tám ad, míg 
kéz és szerszám egym ásra ta 
lálnak. Évek m últán talán  
művésze is leszel a m ester
ségednek s kitüntetnek. Csak 
egyre vigyázz: — soha ne ne
vezd m agad: a m esterek mes
terének.

A mese szerint: „Jézus egy
szer a  földön jártában-kelté- 
ben betért egy faluba. A falu 
szélén rá ta lá lt egy kovácsmű
helyre, m elynek falán egy 
tábla volt, ezzel az írással: A 
m esterek mestere. U runk kí
váncsi volt erre  a gőgös em 
berre s jelentkezett nála inas
nak. A m ester felfogadta. Egy
szer lovat vezettek patkoltatni. 
Odaszólt a  m ester az inas
nak: csináld meg!

Jézus nekifogott. Lefűré
szelte a ló négy lábát, satuba 
szorította, levette a régit, 
letisztogatta s ráverte  az 
ú ja t  A lábakat sorra visz- 
gzavitte, megveregette a ló 
nyakát s a  lábak összeforr
tak. Ló és gazdája boldogan 
elmentek. U tánuk elm ent az 
inas is.

Nemsokára ú jra  lovat ve
zettek patkoltatni. Gondolta a 
mester, ha az inasnak sike
r ü l t  neki m ért ne. S neki
fogott, ahogy az inastól látta.

Hiába veregette s szőlítgatta, 
csak nem fo rrt össze a  négy 
láb. Gazdája átkozta a  mes
te rt s követelte a kárt. Felesé
gét az inas u tán  küldte, ak it 
a falu  végén még utol is ért. 
Az inas helyre hozta a hibát, 
m ajd így szólt a m esterhez:

— Gyere csak, vedd le  a 
táb lát s töröld le, am it rá ír
tál, s írd  rá  az ú ja t: Kovács
mester.”

Az „em ber gyereke” va
gyok s így tökéletes nem le
hetek itt  sohasem. H ibát vétek 
m induntalan s ezért mindig 
kell igazítani rajtam ,' m int a 
régi orgonán!

Egyszer azért mégiscsak le
hetek: tökéletes és szent, ha 
Uram  kézbe vesz, ahogy 
Franklin  Benjám in hitte ezt:

„Itt nyugszik a férgek m ar
talékául F ranklin  Benjámin 
nyomdász teste, m int valam i 
ócska könyvboríték, melynek 
a lapjai kiszakadtak, az a ra 
nyozása lekopott. De a m un
ka azért nem veszett el, m ert 
hitem  szerint ú jra  meg fog 
jelenni újabb és szebb kiadás
ban a  Szerző á lta l átnézve és 
k ijavítva”.

Hogy e h itünk valóra vá l
jék, folytassuk a megkezdett 
452. éneket s kérjük  a Szerzőt 
mi is:

„Add ő Uram, am íg élek,
legyek hasznos, m unkás lélek. 
Áldj meg kedvvel, értelemmel, 
hogy használjak életem m el: 
vigyem véghez jól m unkám at, 
várván Tőled ko ronám at”

József A ttila a  m unkát így 
határozta meg:

„Dolgozni csak pontosan,
szépen,

ahogy a csillag megy az égen, 
úgy érdemes.”

Dologra hát! Egyre szebben 
s jobban, hogy egyszer majd 
halljad: „Jól vagvon jó és hű 
szolgám . . . ” Hernád Tibor

e v a n g é l i k u s  e l e t
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A Keresztyén Békekonferen
cia nemzeti bizottsága január 
közepén ülést ta rto tt Kelet- 
Berlinben és m egválasztotta 
tisztikarát. A Bizottság elnöké
vé továbbra is dr. K. H. Bern
hard berlini teológai profesz- 
szort, helyettes elnökökké dr. 
D. Frielinghaus drezdai lel
készt és H. Mitzenheim gerai 
egyháztanácsost választotta 
meg a Bizottság. T itkár Carl 
Ordnung (Berlin) le t t  

A tisztújító ülés alkalmából 
fogadta a Bizottság tagjait 
Hans Seigewasser, az  egyházi 
ügyek állam titkára,

„Bizony, bizony mondom 
nektek: Ha a  földbe esett gra- 
bonamag el nem hal, csak egy
m aga m arad; ha pedig elhal, 
sok gyümölcsöt terem .” (Jn  12, 
24)

VASÄRNAP. — „Jézus azért, 
am int észrevette, hogy készül
nek jönni és el akarják  őt ra 
gadni, hogy királlyá tegyék, is
m ét visszavonult a  hegyre egy
magába.” (Jn 6, 1—15) Vágya
im eszközévé szeretném tenni 
sokszor én is Jézust m int az 
az ötezer férfi, aki kenyércso- 
da lá ttán  k irállyá ak a rta  őt 
tenni. Mennyi keserűség szár
mazott m ár ebből. Talán Judás 
is azért vált árulóvá, Péter is 
azért tagadta meg Jézust, m ert 
rájöttek, hogy nem lehet őt 
eszközként felhasználni önös, 
vagy szép elképzeléseink meg
valósítására. Ilyenkor az t hisz- 
szük, benne csalódtunk. Nem 
igaz. M agunkban csalódtunk. 
Azért u tasítja  vissza az á lta 
lunk  szám ára felkínált koro
nát, mert a  m acáét hordozza. 
Érettünk. Tövisből.

HÉTFŐ. — „Az az Isten dol
ga, hogy higyjetek abban, akit 
ő küldött.” (Jn 6, 22—29) Jézus 
nem irigyli tőlem, ha életszín
vonalam  emelkedik. Ő maga is 
hozzájárult ahhoz, hogy a  ke
nyérrel m egelégített ötezer 
férfi életszínvonala em elked
jék. Mégis többre van szüksé
gem. Szükségem van arra, 
hogy el ne veszítsem életem  
értelmét. H itre van szükségem. 
M agára Jézusra. Milyen jó, 
hogy ő ezt tudja. Maga Isten 
is azon fáradozik, hogy belás
sam, higgyem ezt. Vigyáznom 
kell, hogy m ire teszem életem 
ben a  hangsúlyt!

KEDD. — „Én vagyok az 
életnek kenyere.” (Jn 6, 30— 
35) Ebból következik, hogy a 
m indennapi kenyér lényegte
len, megvetendő földi dolog? 
Ellenkezőleg. Az következik, 
hogy kész vagyok verítéke? 
m unkát végezni a  m indennapi 
kenyérért. Kész vagyek fára
dozni azért, hogy a m indenna
pi kenyérből m ásnak is jusson. 
Az „életnek kenyere” taníto tt 
meg m inket a m indennapi ke
nyér megbecsülésére, am ikor 
így b iztatott im ádságra: „Mi 
a ty á n k . . .  add meg nekünk 
ma.” Odaadó m unkám nak, a 
másik em ber boldogulását elő
segítő, azért áldozatot is válla
ló igazságérzetemnek Jézus az 
éltető kenyere. Titkon, lá tha
tatlanu l belőle és általa  él a

világ. H it által m ár mos* éraé>- 
kelhetek ebből valamit.

SZERDA. — „Nem vagy
messze az  Isten országától.” 
(Mk 12, 28— 34) Ezt mondta 
Jézus egy írástudónak, aki az 
ő közelében felismerte a  szere
tet kettős parancsának mély 
értelm ét. Nem szabad lebecsül
nöm a  felismerés, az érteiim  
belátás jelentőségét. Jézus kö
zelében megvilágosodik érte l
mem. Belátok dolgokat. Igazat 
adok neki. Ilyenkor nem  va
gyok messze Isten országától, 
végtelen szeretetének erős vá
rától. Ebbe az erős várba azon
ban be kell lépnem. Hinnem 
kell. Különben csak elm életté 
finomul felismerésem. A hit ad 
erőt a felismerésnek megfelelő 
tettekhez.

CSÜTÖRTÖK. — „Ez az a
kenyér, am ely a  mennyből 
szállott a l á ” (Jn 6, 47—59) Jé
zus is kenyér. Életet ad, m int 
a  m indennapi kenyér. De más 
kenyér. Ö nam  az én m unkám  
és erőfeszítésem eredménye, 
Nem em beri megvetésből nőtt 
ki. Mennyei kenyér. Mégis az 
enyém. Ingyen kenyér. Azért 
lehet az enyém, m ert „úgy sze
re tte  Isten a világot, hogy az 
ő egyszülött F iát adta.” Kegye
lemkenyér. A rra adatott, hogy 
egyem, hogy erőt, életet bizto
sítson. M egtöretett számomra. 
„Add, hogy halálod ára ra jtam  
ne vesszen kárba.”

PÉNTEK. — „Ha a földbe
esett gabonamag el nem  hal, 
csak egymaga m arad.” (Jn 12,
20— 26) Jézus azt akarja, hogy 
kövessem, hogy vele járjak. 
Nem akar egyedül lenni. Ve
lem  akar lenni. Ha vele va
gyok, átveszem az 5 életstílu
sát. Egoizmusomnak meg kell 
halnia. Nem foglalkozom any- 
nyit önmagámmal. O tt leszek 
ahol ő van. Egészen a világban, 
az em beri bajok és feladatok 
sűrűjében, testvéreim  között; 
és egészen Istennél.

SZOMBAT. — „Aki elkül
dött engem velem van.” (Jn 8,
21— 30) Jézus nem akar nélkü
lem lenni. Isten nem akar Jé
zus nélkül m aradni. Jézus ve
lem  van. Isten Jézussal van. 
Ez az ő titka. Benne találko
zunk egymással: <3 a szent Is
ten és én a bűnös ember. Ez a  
találkozás Jézus életébe került. 
Ez a találkozás számomra éle
te it szerzett. ..Soha én ezt nem 
tudom meghálálni. Jézusom.”

Benczúr László

— Böjt 4. vasárnapján az ol
tárterítő színe: lila. A délelőt
ti istentisztelet oltári igéje: Jn 
6, 1—15; az igehirdetés alap-

I igéje; Rm 5, 12—17.

— A BÄCS-KISKUN EGY
HÁZMEGYE lelkészi m unka- 
közössége február 11-én Kis
kőrösön ta rto tta  ülését. Görög 
Tibor esperes írásm agyaráza
ta  után Káposzta Lajos, Sár
kány Tibor, Jeszenszky Tibor 
és Ponicsán Imre ta rto tt elő
adást.

— A NÓGRÁDI EGYHÁZ
MEGYE lelkészi. munkaközös
sége február 26-án Balassa
gyarmaton ta rto tta  ülését. Ú r
vacsorát osztott Németh Géza. 
Esperesi tájékoztatót Gartai 
István esperes, előadást 
Schultz Jenő. Sztehló Mátyás 
és Gerhát Sándor, korreferá
tum ot Rónay Zoltán és Gartai 
István esperes tarto tt.

— KELENFÖLD. M árcius 7- 
én, szombaton délután fél 6 
órakor szeretetvendégség lesz 
a gyülekezetben, amelyen 
Túrmezei Erzsébet verseiből 
ad elő.

— EGYHÄZASDENGELEG.
Február 8-án istentisztelet ke
retében ik ta tta  be tisztségébe 
Garami Lajos lelkész a gyüle
kezet új felügyelőjét, Mlinár- 
csek Józsefet, és új gondno
kát, Mosonyi Mártont. Egyben 
köszönetét fejezte ki a gyüle
kezet Gyalog János volt felü
gyelőnek és Jakus János volt 
gondnoknak 10 évi hűséges és 
odaadó szolgálatáért.

— OROSHÁZA. A február 
22-én ta rto tt szeretetvendég- 
ségen Brebovszky Gyula 
csorvási lelkész „Jónás böjt
je” címmel ta ro tt előadást

— PILIS. A gyülekezet feb
ruári szeretetvendégségén D. 
Koren Emil esperes ta rto tt 
képekkel és egyházi zenével 
illusztrált előadást a finn 
egyházról, s a  finn—magyar 
egyházi kapcsolatokról.

— FASOR. M árcius elsején 
szeretetvendégség keretében 
dr. Hafenscher Károly lelkész 
ta rto tt előadást a svéd egy
házról a  m últ év végén te tt 
háromhónapos tanulm ányút- 
jának  tapasztalatai alapján.

— HÁZASSÁGI ÉVFOR
DULÓ. Szikói Sándor ny. fő- 
bányam ester és felesége, sz. 
Krieger Erzsébet, lapunk hű
séges olvasói, ötven évvel ez
előtt kötöttek házasságot Sal
gótarjánban. A jubiláló há
zaspárt — családjuk jelenlé
tében — február 14-én a kis- 
terenyel tem plom ban áldotta 
meg G artai István esperes. 
„Áldjad én lelkem az U ra t ..

— HAZASSAGKÖTÉS. Dr.
László Ferenc és Sáfár Zsófia 
február 14-én Szegeden házas
ságot kötöttek. Az esketést 
Sáfár Lajos gyomai lelkész, a 
menyasszony édesapja végez
te.

— HALÁLOZÁS, özv. Bar
tók Mihályné, sz. Gyebnár Er
zsébet odaadó, önfeláldozó 
szeretettel végzett m unka 
után 73 éves korában Aszó
don elhunyt. „M ert az én 
Igám gyönyörűséges, és az én 
terhem  könnyű”.

— Baranyi Pál életének 
86-ik évében, nagy szenvedés 
után feb ruár 17-én elhunyt. 
Temetése február 27-én volt 
a  rákoskeresztúri köztemető
ben.
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A Szolga nem kiáltoz
az én szolgám , m eg tartom  é t,

v á la s z to tta m , b e n n e  g y ö n y ö rk ö d ik  lelkem, 
t e lk e m e t  a d ta m  ő re á , 
tö rv é n y t  ő v isz  a p o g á n y  n é p e k h e z , 
friem k iá lto z , n e m  em e li fö l s za v á t, 
n e m  h a l la t ja  h a n g já t  a z  u tc á n .
T ö r t  n á d s z á la t  n e m  zú z  össze , 
h u n y o rg ó  m é c sb e le t n e m  o lt ki* 
tö rv é n y t  ig a z á n  6  v isz .

flEsaiás 12, 1—3)

Tört nádszál, hunyorgó mécses — s  gyengeség, az értékte
lenség, a haszontalanság képei. G yerm ek is félredobja, a meg
roppant nádat, se sípot, se nyílvesszőt nem  faraghat már belő
le. Hunyorgó mécsest bosszúsan koppantják el, k i ülne könyv  
mellé sápadt világánál.

K i nem  érezte már közülünk magát így valaha: megrop
pant nád, hunyorgó mécses vagyok csupán. Mire vagyok jó, 
kinek kellek még, veszi-e hasznomat valaki? Talán így töp
rengett tarzuszi Pál is, Damaszkusz után, egy szétesett élet
terv omladékán. Feladat, cél, felelősség terhe néha megrop- 
pantja a legerősebb vállakat is. Kétség kúszó árnya belopja 
magát a leglángolóbb lelkekbe is. Jól csináltam, hol hibáz
tam, m ikor tévedtem  el? Világítanom kellett volna, s magam  
sem  látok, erősségül rendeltettem , * aki rám támaszkodott, 
csak a kezét sebezte fel.

Böjti önvád, böjti keserűség, b ö jti bűnbánót. K i emeli fe l a 
tőprengőt, a vívódót, az elesettet? K inek kellenek nádszál- 
töredék, hunyó-mécses é le tek?

A  Szolga emel fel, 6 nyúl utánam szelíd irgalom m al A  ti
tokzatos Valaki, akit a próféta Szolgának nevez. Nem kiseb
bítés e cím, hanem viszonyt jelöl. Ma e szónál valam i inas- 
félére gondolunk, s társadalmunkból, hál’ Istennek, kikopott ez 
u jelenség, a m indig csak m ásokat kiszolgáló, hajlongó komor
nyik, a cseléd. Pedig it t  nem  erről van szó, egészen másról. 
A z ö testam entom  korában, s m ég azután is sokáig, a fe je 
delm ek szolgájuknak szólították hadvezéreiket, állam férfiai- 
kat. A  m iniszter — latin eredetű  — szó is szolgát jelent, s ma 
magas tisztséget jelöl. A  „szolga” a viszonyt jelöli, ami vise
lőjét árához fűzi. Feltétlen engedelmesség, korlátlan bizalom, 
rendíthetetlen hűség: ezek a szolga jellemzői. Ilyen az a Va
laki, akiről Isten azt mondja: Íme, az én szolgám! Kire gon
dolt a próféta, am ikor ezt leírta, a Szolga képét megrajzolta, 
nem  tudhatjuk bizonyosan ma már. Csak annyi bizonyos, hogy 
«z a kép az Ű jtestam entom  felől nézve senkire nem  illik  úgy, 
m in t Jézus Krisztusra. Oróla szólt égi szózat keresztelésekor: 
Ím e szeretettem, akiben gyönyörködöm, őbenne lakozott te l
jességgel Isten Lelke. S  ő volt engedelmes mindhalálig; sem 
m it nem  tett magától, hanem csak am int az A tya  parancsolta. 
A z ö hite és hűsége nem  rendült meg soha, egy pillanatra sem, 
még a kereszt elhagyatottságában sem. Szolga volt a szó ere
deti, és bibliai-ókori értelmében: választottja, bizalmasa, te lj
hatalmú megbízottja, helyettese és helytartója, képének vise
lője, s szavának hirdetője az Atyának. Magasabb tisztség, fe l
ségesebb hivatás nem  volt az övénél.

S  éppen ezért — nem  ennek ellenére! —, volt Irgalmas szí
vű, gyengéd és türelm es végtelenül. Díszéiről gyű jtö tt magá
nak asztaltársakat, a m egvetetteket és kitaszítottakat hívta la
komára, halászok, vám szedők le ttek  tanítványai. Szenvedélyes 
szeretettel kereste és vonta magához a repedt nádszálakat, hu 
nyorgó mécseseket, — Zákeust, s a samáriai asszonyt, M átét és 
Magdolnát. Igazságot hozott és szerzett az elnyom ottaknak, a 
kisem m izetteknek, Isten országának ú j rendjét hirdette, ahol 
az utolsókból lesznek elsők, Isten szeretetét prédikálta és élte 
minden embernek, faji, nem zeti, vallási különbség nélkül; ke
resztjét egy afrikai segített vinni, s az első pünkösdi prédiká
ció hallgatóiból ma kitelne egy ökum enikus kongresszus.

S  m indezt az alázat mozdulatával, halk szóval, a hajléktalan  
vándortanító szürke, poros köntösében tette. N em  adott ki 
hangos proklamációkat, s nem  követelt jogokat. Nem  kiálto
zott, s nem  csinált reklámot magának, nem  kereste a főhelye
ket, s megmosta tanítványai lábát.

M indezzel nekünk adott példát, tanítványainak m utatott utat. 
K eresztyénnek lenni; K risztus-követés. A kkor jár az egyház 
Krisztus nyomában, ha az ézsaiási Szolga magatartásában él. 
Ha az ö irgalmasságával keresi a szolgálat lehetőségeit „törött 
nádszálak és hunyorgó mécsesek’’: szenvedők és kizsákm ányol
tak, elnyom ottak és megalázottak között. Ha nem  akar „népek 
tanítója” lenni, de népek igazáért száll síkra, s ebben társá
vá, segítőjévé lesz m indazoknak, akik ezért m unkálkodnak  
A  Szolga nem kiáltoz; Jézus népe nem  igényeket támaszt, ha
nem  felelősséget vállal és áldozatot. Azzal a feltétlen  hűséggel, 
engedelmességgel, ahogyan ezt Ura cselekedte. így járunk böjt 
útján. M ert ez a Szolga útja, — a szolgálat útja.

D r . G ro ó  G y u la
■ II .  » ■  i i     P i r i m  M II I I I  l  - m i  

KELET-NÉMET EGYHÁZI KÜLDÖTTSÉG 
GENFBEN

A Német Demokratikus 
Köztársaság Evangélikus Egy
házi Szövetségének küldöttsé
ge járt Genf ben január utolsó 
hetében D. Schönherr berlini 
püspök vezetésével. Február 9- 
én az Egyházak Világtanácsá
nak 4 tagú küldöttsége uta
zott Berlinbe a tárgyalások 
folytatására, amelynek tárgya, 
hogy milyen formában vegye
nek részt a jövőben az Egyhá
zak Világtanácsa munkájában 
a Német Demokratikus Köz
társaság egyházai,

Azért vált szükségessé en
nek a kérdésnek újrarendezé
se, mert a tartományi egyházak 
az Egyházszövetség megalakí
tásig (1969) a Németországi 
Evangélikus Egyházon (EKD) 
belül képviseltették magukat 
az Egyházak Világtanácsában. 
Miután ez a képviselet meg
szűnt, szükségessé vált annak 
megvizsgálása, hogy milyen 
formában folytatódjék az egy
házak képviselete az Egyházak 
Világtanácsábaa,

Egyházunk útja és teológiája

Egyházunk válaszúton
Huszonöt évvel ezelőtt egy

házunknak választania kellett 
az élet vagy a halál között. Is
ten kezében volt az élet is, a 
halál is. Isten állt elénk a vá
ros és a templom, az ország 
és az egyház romjai között 
Bűnbánatot, megtérést köve
telt egyházunk népétől. Nem
csak „egyénileg” vétkeztünk. 
Mint egyház, megverten áll
tunk. A múlt század második 
felében veszítettük el a ma
gyar reformáció örökségét, a  
néppel összeforrt, szolgáló egy
ház útját. S ez a két világhá
ború között tetőzött. Az egy
ház önféltése, önfenntartását 
célzó igyekezete, a közjogi ér
vényesülés vágya, az uralkodó 
egyház eszméje és gyakorlata 
három nemzedék alatt elfeled
tette haladó protestáns hagyo
mányainkat. A feltörő mun

kásosztály s a  szegényparaszt
ság egyformán bizalmatlanul 
nézett reánk. Rejtetten ugyan 
tovább élt az ősök reformátori 
látása, a szolgáló egyház kon
cepciója, de — saját egyháza 
vezetőségétől is elnyomva! Or
szágosan a hivatalos hang a 
sovinizmus, irredentizmus, az 
antikommunizmus, az anti
szemitizmus, egyszóval a fasiz
mus sötét ideológiájának val
lásos másodszólama volt.

A nemzeti újjászületésnek is 
van vajúdása, szülési kínja. 
Az egyház megújulásának sok
szorosan, hiszen a vallásos „ó- 
ember” a legmasszívabb. Egy
szerűen nem akar megtérni. 
Nem hajlandó elfogadni Isten 
kezéből az ítéletet. S ha vég
kép nem tud kitérni, akkor csak 
részlegesen vállalja. Egyhá
zunk válaszútján sorra jelent-

A  M A G Y A R O B S Z Ä G I E V A N G É L IK U S  E G Y H Á Z
hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalmából

ÜNNEPI ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉST
t a r t ,  m e ly r e  a  k ö z g y ű lé s  t a g j a i t  é s  a z  é r d e k lő d ő k e t  t i s z t e l e t t e l  

é s  szeretettel meghívja
sa  O r s z á g o s  K ö z g y ű lé s  E ln ö k s é g e

A közgyűlést 1970. március 19-én, csütörtökön 11 órakor az 
Országos .Egyház Székházának dísztermében tartjuk (VIII., 

Üllői út 24.).

TÁRGYSOROZAT?

1. Karének Bach J. S.: Dicsérjétek az Urat 
Előadja a Lutheránia Énekkar 
Vezényel: WELTLER JENŐ karnagy 

2 Elnöki megnyitó: DR. MIHÁLYFX ERNŐ országos felügyelő
3. Heltai Jenő: Szabadság

Előadja: BODOR TIBOR színművész
4. ünnepi beszéd: D. KÄLDY ZOLTÁN püspök
5. Váczi Mihály: Még nem elég — Télutói Magyarország

Előadja: BODOR TIBOR színművész
6. ünnepi nyilatkozat
7. A Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsának üzenete
8. Himnusz

ÖKUMENIKUS HÍREK
Baselban 83 éves korában 

elhunyt W alter Baumgartner 
professzor, aki a baseli egye
temen az ótestámentomi tudo
mányok és általános vallás- 
történet tanára volt. Gazdag 
tudományos munkásságából 
is külön ki kell emelnünk 
Bibliai Arám-szótárát, mely 
1964-ben már 3. kiadásban je
lent meg. Baumgartner 1958 
óta volt nyugalomban.

Nyugat-Berlinben D. M artin  
Fischer, az ottani Teológiai 
Főiskola tanára és a Göttin
ger Predigtmeditationen szer
kesztője vette át az Egyesült 
Evangélikus Egyház (EKU) 
egyházi hivatalának vezetését, 
miután január elsejével a nyu
galomba vonult Söhngen pro
fesszor utódjává választották, 
mint a fenti egyház alelnökét.

D. A dolf W ischmann, a Né

metországi Evangélikus Egy
ház (EKD) frankfurti Külügyi 
Hivatalának elnöke február
26-án négyhetes körútra in
dult Libanonba, Abesszíniába 
és Dél-Afrikába. A német 
evangélikus gyülekezeteket lá
togatja meg a fenti országok
ban.

D él-Afrikába  utazott már
cius 2-án D. K urt Scharf nyu
gat-berlini evangélikus püspök 
az ottani német evangélikus 
gyülekezetek meglátogatására.

M ontreux-ben, az ökumeni
kus fejlesztési programról tár
gyaló világkonferencia idején 
hirtelen elhunyt G. Murray, az 
Egyházak Világtanácsa Egy
házközi Segélyosztályának saj
tóreferense. A 62. életévében 
elhunyt Murray 1961 óta dol
gozott a genfi ökumenikus 
központban.

EGYHÁZ é s  t á r s a d a l o m
A NÉMET EVANGÉLIKUSOK EMLÉKIRATA

„Egyházi megnyilatkozások 
feladata és határai társadalmi 
kérdésekben” címen emlék
iratot adott ki a Németországi 
Evangélikus Egyháznak (EKD) 
társadalmi kérdésekkel foglal
kozó bizottsága.

Az emlékirat nemcsak az 
egyházat az elmúlt években 
ért sok bírálatra akar választ 
adni, hanem föltárja azokat az 
okokat is, amiknek alapján az 
egyháznak állást kell foglalnia

politikai és társadalmi kérdé
sekben.

„Az egyháznak szabad, sőt 
kell beszélnie, ha konkrétan 
megszólítják vagy . . .  ha a 
hallgatással vétkessé teszi ma
gát.” A megnyilatkozásnak 
meg kell felelnie a Szentírás 
tanításának és tárgyszerűnek 
kell lennie és feltétlenül ke
rülnie keű a kegyes szólamo
kat,

keztek az egyház kísértésed, giai különbség ellenére a fa« 
Voltak, akik ott akarták foly- lelősség, feladat, országos és 
tatni és úgy, ahol és amint világméretű problémák gya- 
megszakadt. Taktikázással, ra- korlati megoldásában és meg- 
vasz érveléssel igyekeztek valósításában ragyogó egyetér- 
visszaszerezni a kiváltságokat, téssel — ez volt egyházunk 
hatalmi pozíciókat. Még a döntése a válaszúton. S az 
nyílt ellenállás is szóba ke- alapdöntés mindennapi érvér 
rült. Mások világvégi hangú- nyesítésébcn, dinamikusan, lé
latban belső körre vonultak pésről-lépésre járjuk ezt az 
vissza és az egyház életét az utat!
új történelmi helyzetben csak Visszaszereztük^ népünk előtt 
gettóban tudták elképzelni. Az a már-már eljátszott megbe- 
új társadalomhoz szellemileg, csülést! A világkeresztyénség 
ideológiailag hasonuló „egy- érdeklődésének körébe jutot- 
ház” lehetősége is próbált je- tunk s ma még le nem mér- 
lentkezni. Nagy volt a zűrza- hető módon szolgálunk kő
vár. Teológiai irány, kegyessé- runkban a holnapi utat kere- 
gi típus, politikai állásfoglalás ső egyházaknak. A világke- 
és pszichés tényezők húzódtak resztyénségen kívül sok ország 
meg a háttérben. A tisztázó- és kormányzat számára jelen- 
dást külső és belső erők mun- tős példát adunk a megvalósí- 
kálták. Világossá vált, hogy új tott együttélésről és gyümöi- 
társadalmi rendünk nem tűr csöző együttmunkálkodásróL 
semmiféle opponálást. De nem Gyülekezeteinkben „nem bi- 
igénnyel ideológiai elegyítést, zonytalanul zeng a trombita!" 
konformitást sem. Bizalmatla- A szeretetben, tudatos szol- 
nul néz a rengeteg tennivaló- gálatban, közösségi erkölcsben* 
bői visszahúzódó „zárt közös- minden igaz és jó ügyért lel- 
ségek”-re. Ugyanakkor bizto- kesedő szolidaritásban, feleba- 
sitotta minden állampolgáré- rátáink javára és népünk elő- 
nak a lelkiismereti szabadsá- menetelére bomlik ki a gyű- 
got s nem gátolta az egyházi lekezetekben munkált és ne- 
életet. Belső tisztázás is Isten- veit „keresztyén exisztencia!" 
tői adatott. Megelevenítette a Mindez sajátosan együtthang- 
prófétai szolgálatot, megújítot- zik szocialista társadalmi ren- 
ta a magyar evangélikus teo- dünk következetes humanizál 
lőgiai gondolkodást, rásegített ciójával. Együtt dobog szívünk 
a tökéletesen új történelmi népünkkel a negyedszázados 
helyzetben érvényes és értei- jubileum alkalmával is. De so* 
mes, hamisítatlan és hasznos raimat nemcsak az emlékezés 
igehirdetés útjára. Isten nem- és az indokolt hálaadás diktál- 
csak követeli, hanem munkál- ja. Gondolok azokra, akik be- 
ja is az egyház megtérését, lül (!), tehát gondolkodásukba!» 
Vissza az eredeti újszövetségi, és magatartásukban még min. 
nálunk a három és fél évszáza- dig nem járták végig ezt az 
dós kipróbált és beigazolódott izgalmas, vesződséges, gyö- 
útra: „a szolgáló egyház” dia- nyörűséges utat. Ideje a fel- 
kóniai életéhez és munkájá- zárkózásnak! — S gondolok a 
hoz! fiatalokra, akik beállnak &

Egyház — nem önmagáért! sorba. Becsüljék meg az örök- 
— hanem a világért! S ez nem séget, a tiszta alapvetést, & 
ügyes formula, amelynek vár- bevált gyakorlatot, a világos 
hatóan jó az akusztikája szó- és egyenes utat. önmagukban* 
cializmust építő magyar ha- ó-emberi indulatokban és 
zánkban. Világos látás, meg- egyénieskedő hajlamaikban, 
győződ és s ebből fakadó új vívják meg harcukat, hogy 
magatartás, életforma, szóban személyesen átélt, tudatosan 
és cselekedetben összhangzato- megragadott módon vigyék ve- 
san jelentkező hitvallás! A lünk, egykor pedig nélkülünk 
halálba vivő utak helyett a tovább a szolgáló egyház S e 
megtalált út! Egyház a szoci- tét. Jutalmat nem várva, el- 
alizmusban. Félreérthetetlen ismerést nem igényelve. Mint 
teológiai alapvetéssel, nyílt és akik egyszerűen nem tudnak 
egyértelmű egyházkormány- másként gondolkodni, szolgál- 
zatban, álhídalhatatlan ideolő- ni, élni! Balikó Zoltán

A KERESZTYÉNEK FELELŐSSÉGE 
DÉL-AMERIKÁBAN

A dél-amerikai népek mind
inkább hajlanak arra, hogy a 
társadalmi igazságot forradal
mi úton kell megvalósítani a 
dél-amerikai országokban. 
Ezért a Lutheránus Világszö
vetségnek „világosan állást 
kell foglalnia minden társa
dalmi igazságtalansággal szem
ben . . jelentette ki Helder 
Camara brazíliai katolikus ér
sek, aki megszakította útját 
Montreux felé Genfben és 
megbeszélést folytatott dr. A. 
Appel főtitkárral és az LVSz 
több vezető munkatársával.

Véleménye szerint minden 
egyes keresztyén felekezetnek 
feladata ma Dél-Amerikában, 
hogy erkölcsileg mozgósítsa a 
közvéleményt annak tudatosí
tására, hogy az uralkodó tár
sadalmi rend megszilárdítása

előmozdítja a társadalmi igaz 
ságtalanságok fenntartását ii 
A keresztyéneknek számolniuk 
kell azonban azzal, hogy kom 
munistáknak fogják őket tar 
tani, ha ezt teszik — jelen 
tette ki Camara érsek, ami úg: 
látszik, elkerülhetetlen, ha a 
egyház felmondja eddigi sző 
vétségét a gazdag földbirtoko 
sokkal és az uralkodó kisebb 
séggel. Ez. azonban nem tart 
hatja vissza az egyházat attól 
hogy hite alapján rámutassoi 
arra, melyik és hol van a: 
igazság és szeretet útja. „H; 
ezt nem tudjuk megtenni”, je  
lentette ki Camara érsek, „ak
kor a holnap Dél-Amerikáj< 
nem lesz többé keresztyér 
földrész, hanem vörös konti
nens”.

DR, BLAKE FŐTITKÁR HANNOVERBEN
Az Egyházak Világtanácsá

nak főtitkára, dr. E. C. Blake, 
Hannoverba utazott, hogy részt 
vegyen a Németországi Evan
gélikus Egyház tanácsának 
ülésén. Az ülést a megbetege
dett Dietzfelbinger püspök he

lyett D. K urt Scharf vezeti és 
mivel főként anyagi kérdése
ket tárgyalnak az Egvházak 
Világtanácsával kapcsolatban, 
pénzügyi igazgatóját, Éránk 
Northamot is magával vitte 
Hannoverbe a főtitkár.
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Fohász az Életért
Zsolt 119, 175—176

Nagyon könnyen gondolhatjuk, hogy kizárólag külső körül
m ényeinktől függ: igazi élet-e az életünk. Pedig sokszor ugyan
azon m egpróbáltatásokban az egyik em ber összeroppan, a m á
sik megedződik, s egyazon jó lehetőségek között egyikünk él
vező puhánnyá válik, m ásikunk elkötelezettnek érzi magát. Az 
„élet iskolája” csupa szemléltető eszköz, fix tanszöveg nélkül, 
s a  tanulságot ki-ki sa ját m agára jellemzően vonja le. És meny
nyire nem  mindegy, milyen összefüggéseket lá tunk  meg! „Él
jen  az én lelkem ” — fohászkodik a zsoltáros az Életért, a  te l
jesért, az igaziért. M indnyájunk vágyát szólaltatja meg — de 
lássunk, milyen kapcsolatokban.

1. Az Élet és Isten dicsérete, „ . . .h o g y  dicsérjen téged” — 
ez a fohász célmegjelölő folytatása. S hogy az m ire jó? — ez a 
kérdés vetődött fel Szabó Lőrincben is. Önéletrajzi kötete, a 
„Tücsökzene” 185. versében így idézi ifjúkori vívódását: „A 
tisztelete, hogy im ádni kell, az lett, ellene, a legfőbb érvem. 
M ért van a világ? ,Öt dicsérni!’ De hisz ez szinte vád” — h i
szen a kert férgeinek glóriázását, úgymond, m aga is undorral 
hallgatná.”

Persze nem Istennek van szüksége a mi dicséretünkre, ha- 
aem  nekünk. M ert m it je len t Isten t „dicsérni” ? Nem hízelgést, 
kegyes gazsulálást, hanem : Istent annak tartani, Aki! Tehát 
nem  világidegen eszme, nem afféle m indenható segédmunkás, 
aki hívásra házhoz jön, im ával kifizethető s legközelebbi 
igénybevételéig nem  zavar bennünket, nem  kedélyes öregúr, 
akinek „foglalkozása a  megbocsátás”, b á r azzal sem zavar sok 
vizet, hanem „megemésztő tűz”, és mégis: A tyánk, életünk 
G azdája és végállomása, a Végtelen, M egfoghatatlan, aki vi
szont mégis meg akar ragadni bennünket! így az imádás 
ISTEN AKTÍV CSODÁLATA, belső világunk Hozzá hasonu
lása, tettkészségünk kifejlődése, naponkénti áthangolódás a 
szeretet hullám hosszára, gyógyulás félelm eink és indulataink 
rém uralm ából, visszakapcsolódás az Élet forrására — valam i 
afféle változás, am ilyen az akkum ulátorral történik, am ikor 
töltik, vagyis erőfelvétel, továbbadás céljából. „Alkotni va
gyunk, nem dicsérni” — kezdi József A ttila „Im ádság m egfá
rad taknak” című versét. Isten  igazi dicsérete viszont az alko
tá s  előtti belső rendeződés és „üzem anyagfelvétel”. Tettel kell 
folytatódnia! ,

2. Isten döntései és az Elet. „ítéleteid  segítsenek” — azok a 
^bírói döntések” (vagy „elvi határozatok”? — küszködöm a 
fogalom körülírásával), melyek nem nyakunkba akasztott nyű
gök, hanem  a  világrend belső törvényeinek, lelki-erkölcsi 
KRESZ-ének megfogalmazásai. A parancsolatok kérlelő figyel
meztetések, hogy ne m enjünk fejjel a falnak, még ha az is a 
legrövidebb út. Nem Istennek teszünk szívességet, ha enge
delmeskedünk, hanem  m agunknak, m ert egyensúly abból szü
letik, ha egy ritm usban cselekszünk, szinkronban vagyunk az 
isteni Renddel. Ez aztán tényleg segít! R ajtunk  s ránkbízotta- 
kon egyaránt. M ert am i igazán Istentől indul ki, az okvetlen 
m egérkezik az em berekhez, m in t kézzelfogható áldás, friss 
erő, elevenedés.

3. Isten előtti helyzetünk jó bemérése. „Téveíygek, m in t va
lam i elveszett juh” — vallja  a zsoltáros. Nem könnyű vallo
más. Sokkal ham arabb m ondjuk másra. (Balzac szerint a lelki
ism eret olyan bot, am ellyel egykettőre elpáholunk másokat, 
csak m agunk ellen nem igen használjuk.) Szemléletes a kép: a 
báránynak hosszú távon nélkülözhetetlen a pásztor, ezárt ve
szélyes a külön út, még ha rövid távon sok érdekességet ígér 
is. „Keresd meg szolgádat” — logikusan következik ez a  ké
rés. Elveszettnek azt nevezzük, am i megvan ugyan valahol, de 
nincs a  helyén, használaton kívül kallódik. S am ikor Isten 
„m egkeres”, éppen szolgájaként (szószerinti dolgozójaként) 
akar visszahelyezni funkciónkba: életünk való gyakorlatával 
szeretni Isten t m indennél jobban és felebarátainkat, m in t ön
m ag u n k at „A tévelygésből m egkerülni” helyünk, szolgálatunk, 
m unkánk leggyakorlatibb m egtalálását is jelenti és semmiképp 
sem rekedhet meg lelkiekben, m ert akkor az m ár szökés az 
életben Istentől kapott funkciónktóL

M ire jó az erős hátszél annak, aki nem  tud  vitorlázni? Fel
borítja! De jő vitorlázó ellenszélben is célt ér. Nem közömbö
sek külső körülm ényeink, de ne akarjuk  rá ju k  hárítan i a  fele
lősséget, mely személy szerint a miénk. SORSOT NEVELÜNK 
MAGUNKNAK. A szerint is, milyen összefüggéseket lá tunk 
meg az életben és ezzel kapcsolatban Istenhez való viszo
nyunkban is. Hogy m ennyire állunk rá  Jézus Krisztus gyakor
la ti követésére, h itünk  naponkénti „praktizálásában”. Ilyen 
igazi É le tért érdem es fohászkodni te ttre  kész nyitottsággal.

Bodrog Miklós

A megértett istentisztelet

Mi történik az istentiszteletben ?
L uther: Az istentisztelet

ben U runk szól hozzánk 
igéjében és mi válaszolunk 
néki énekben és imádság
ban.

Arról könnyebb volna be
szélni, hogy mi történik a 
templomban? A templomban 
égnek a gyertyák, megszólal
nak a harangok, s az embe
rek csendben jönnek-m ennek, 
azután orgonaszó zendül és 
énekelnek.

Arról is könnyebb volna ír
ni, hogy mi történik  az isten
tiszteleten? A lelkész beszéde, 
ének és im ádság váltogatják 
egymást. A gyülekezet közben 
feláll, vagy leül — esetleg vé
gignéz egy keresztelést, azután 
hazamegy, m int egy ünnepély
ről, rendezvényről. A szem 
csak ennyit lát! De az isten- 
tisztelet nem  látvány, főként 
nem látványosság. Templo
m aink meleg, családias egy
szerűsége, az általában egyszí
nű falak nem kötik le ta rtó 
san a tekintetet, nem terelik 
el a  figyelmet a lényegről, a r
ról, ami az istentiszteletben 
történik. Erről ugyan nehe
zebb beszélni, de mégis szó
lam kell, m ert az istentiszte
letben több történik, m int 
am ennyit a  szem lá t  Nem a 
lelkész és a gyülekezet cselek
szik egyedül, hanem  bennük 
és velük Isten maga m unkál
kodik. Ő a főszereplő!

Isten szól hozzánk igéjében: 
ö  hív Szentleikével, megszólít 
minket. Gondja van ránk. Is
meri gyöngeségünket a  jóban 
való restségünket és fáradé
konyságunkat Tanítani, meg
világosítani akar, de meg is 
dorgál vétkeink, m úlasztásaink 
miatt. Azután megvigasztal, 
b iztat szavával, táp lál és erő
sít ételével és ita lával — az 
úrvacsorában —, m int Illést 
egykor a pusztában, hiszen jól 
tudja, hogy sokszor erőnk fe
letti u tak  előtt állunk m ind
nyájan. Leveszi rólunk a ter
heket, felold bilincseinkből: 
felszabadít gátlásoktól, féle
lemtől. Megáld Szentlelkével: 
szeretetet, békességet, rem ény
séget ad,

Mennyi m indent cselekszik 
Isten az istentiszteletben! Ú j
jászületésnek nevezi a Szent
írás. M ert új em berekké tud 
form álni az Isten. Mindezt a 
teljes istentiszteletben cselek- 
szi. Nemcsak az igehirdetés, 
hanem  az első énektől kezd
ve, az imádságokon, h itvallá
son keresztül az úrvacsoraosz
tásig, s áldásig m inden szó és 
te tt érettünk történik!

És mi mivel válaszolunk Ne
ki?

Azzal, hogy elkésünk, vagy 
korábban szaladunk el? Hogy 
csupán az utolsó pádból szem
lélők és passzív résztvevők va
gyunk? Hogy azt gondoljuk: 
az énekeskönyveket csak a jó 
hangúaknak készítették elő és 
az imádság csak a lelkész mo
nológja? Nem vesszük észre, 
hogy it t  rólunk van szó, a mi 
ügyünkről, s ezért aktív, tevő
leges érdekeltekként kell részt 
vennünk az istentiszteletben? 
S mi az ak tiv itá si

A legfurcsább az, hogy az 
istentiszteletben a figyelés 
cselekvő te tt, m ert a felénk 
hangzó igét — Isten ítélő sza
vát, vagy vigasztaló evangéliu
m át — kell m eghallanunk, be
fogadnunk, átélnünk. Az igé
re figyelő gyülekezet nem a 
lelkészt hallgatja, hanem  az 
em beri szóban Isten szavát 
keresi. Túlteszi m agát az „elő
adás” tökéletlenségén, s szí
vébe engedi az üzenetet.

Egy presbiter em lítette nem 
rég, hogy megfigyelte: kétféle 
módon tud részt venni az is
tentiszteleten. Ha tetszeleg a 
gondos gazda szerepében, s az
zal törődik, hogy időben in
duljon az offertórium os tá l
lal, s a rra  figyel, hogy a lel
kész helyesen fejezi-e ki ma
gát — akkor Isten igéje nyom
talanul hullik  ki szívéből. De 
ha a  hallgatásban aktív — él
ménnyé lesz szám ára az is
tentisztelet.

Természetesen valóságos cse
lekedet is vár ránk, m ert az 
istentiszteletben szóhoz is ju 
tunk. Isten választ vár.

A m int a gyermekeddel be
szélgetve, nem elégszel meg 
azzal, hogy csak „prédikálsz”

SZERETNÉNEK ISMÉT
Szíved társak  u tán  ku ta t 
S félelm ek közt 
Társtalanul lapul vágyad 
E gyáva nyúl,
Nem ta lálva meg az u tat!
Aki csak m agadat félted,
Mi lenne,
H a eltm etnéd félszegséged 
S levetnéd
Eltiporva, m in t a férget?
Nem kísértene a Halál!
S ki remegtél,
Szeretnének ismét!
Szállna a  víg ének 
S nem  lennél kétség foglya m ár!
Leom lanának a Falak 
Hidd el.
így szűnne az átok!
Szemedről esne a  h á ly o g ..;
És látóvá lenne a vak.

Sárkány András

neki, mondod a magadét, ha
nem kíváncsi vagy fiad gon
dolatára, véleményére, sőt sze
retnéd, ha valam i történnék 
szavad nyom án: engedelmes
kednék, s tenné azt, ami szük
séges és jó — így vár Isten 
tőlünk feleletet, s azt, hogy 
szavának nyoma m aradjon az 
életünkben.

Mi válaszolunk néki ének
ben és imádságban.

Éneklésünkkel nemcsak a 
gyülekezet közösségébe kap- 
csalódunk, hanem  mindazok
hoz, akik talán  évszázadok óta 
azzal a dallam m al dicsőítet
ték Istent, vagy könyörögtek 
bűnbocsánatért. Ha nincs is 
művészien képzett hallásunk, 
vagy hangunk, akkor is részt 
vehetünk az éneklésben, s nem 
kell tüntetnünk ném aságunk
kal. Lehet a szöveget olvasva 
is követni az éneklést. Hiszen 
a legtöbb ének imádság.

A gyülekezet imádságban 
tesz bűnvallást. M indnyájan 
belekapcsolódunk ebbe, m ert 
m éltatlanul lépünk Isten elé. 
A közöny és érzéketlenség ép
pen m éltatlanságunk jele. Na
gyon is rászorultunk a bűnbo
csánatra. Az istentiszteleti 
im ádságban nem  csupán a m a
gunk személyes ügyével fog
lalkozunk, hanem  az egész kö

zösséget, sőt a gyülekezetnél 
nagyobb közösséget: a  népün
ket és a népeket érintő kér
déseket és kéréseket visszük 
Isten elé. Benne nyilvánul 
meg az egyház egyetemes dia- 
kóniája, az, hogy az egész em
beriség gondját szívünkön 
hordjuk és felkaroljuk.

Azután vallunk hitünkről is, 
m ert rászorulunk arra, hogy kí
sértések között gyöngülő hi
tünk ú jra  megerősödjék. Nem 
gépiesen m ondjuk a  szavakat, 
hanem  átgondoltan és' átélve, 
sokszor izgalmas tusakodással, 
hogy boldogan m ondhassuk ki 
az áment.

V annak gyülekezetek és al
kalm ak, am ikor aktivitásunk 
más form ában is megnyilvá
nul. S vannak kezdeményezé
sek, hogy a gyülekezet tagjai 
az igeolvasásba, az imádság 
vezetésébe, vagy akár a  na
gyobb igeszakasz (pl. karácso
nyi evangélium) dram atizált 
felolvasásába kapcsolódjanak 
bele. Ezek bár közelebb áll
nak a mai emberhez, nem pó
to lhatják  azt, hogy ami az is
tentiszteletben a legdöntőbb: 
Isten cselekvése m egtörtén
jék, s mi készek legyünk ar
ra, hogy velünk cselekedjék az 
Isten.

Bencze Im re

Pásztorélet bibliai földön, s nálunk
„M int juh, mely megnémul 

az őt nyírok e lő tt . . . ” Böjt 
idején sokszor hallunk arró l 
a  szenvedő Jézusról, ak it a  
szentírók többször is a juhhoz 
hasonlítanak. Ahhoz a  juhhoz, 
am elyik tű ri a szenvedést és 
ném a m arad az őt nyírok előtt. 
A bibliai helyek jó m egérté
séhez szükséges a  népi fogal
m ak és szokások ism erete is.

Jézus korában m ás volt a  
pásztor szerepe Palesztina 
földjén, m int nálunk a  Duna- 
Tisza között, vagy Dunántúlon. 
M agyar földön a  pásztor hátul 
ment, s  pásztorbottal a  kezé
ben „terelgette nyáját, fú jta  
fu ru lyájá t”. Esetleg a pulinak 
szólt és a  puli pillanatok a la tt 
a nyájhoz tere lte  az elmaradó, 
elkallódó juhot.

Ezzel szemben a  szent föl
dön elől m ent a  pásztor és 
hangja u tán  m ent a  nyáj. Jé 
zus ezt látta, erről szól a  ha
sonlat: „Én vagyok a  pásztor 
és az én juhaim  hallják  az én 
hangom at.” A nyáj elő tt me
nő pásztor nemcsak vezette a 
nyájat, hanem  rablókkal, vad
állatokkal szemben védte is.

Most pedig a  próféta igéjé
re  gondolva nézzük meg, ha
zánkban hogyan ny írták  a  ju 
hokat. Borzsák Endre néprajz- 
tudós írja , hogy a ju h  nyírása 
könnyebb volt, m int a  birkáé. 
A juhok nyírása az atyafiság 
közös m unkája volt. A b irkákat 
pedig régtől fogva fogadott 
munkások nyírták, a fizetés 
darabszám  történt.

A m agyar juhot évente egy
szer nyírták. A nyájjuhász a 
nyírás napjában az első gaz

dával állapodott meg, aki to
vább ad ta  a  h írt a  többi csa
ládnak. Szürkületkor m ár min
denki ott volt a  tisztára se
pert helyen. A kocsikból ka
rám ot alakítottak. A rudakra 
szűrt, bundát terítettek , hogy 
a lattuk  ki ne m enjen a  juh. 
Az előkészületek végeztével, 
hozzáfogtak a  munkához. >

Négy-öt ü rü t kiszakított a  
nyájból a  juhász és behajtot
ta  őket a kocsikarám ba. U tá
nuk jö tt szépen az egész nyáj. 
A nyírás m unkáját k ite rített 
ponyván végezték. Juho t — ki
álto tt a gazda, am ikor a meg
nyírt állato t ta lp ra állította. 
Egyik kézzel az állatot fogta* 
m ásikkal a  ny írást végezte. 
Jó nyíró kezében az egész bun
da hiba nélkül kerü lt le *  
juhról. A hulladék szőrt ss 
szűrcsapó vette meg. (Borzsák 
Endre m unkája szerint m ár 
Deberecenben sem található  
szűrcsapó.) M ire a nap delet 
m utatott, végeztek a  m unká
val.

A gyakorlatlan nyíró sok
szor nagyon m egkopasztotta 
szegény á lla to t Néha sebet is 
ejtett. A sebhelyet rendsze
r in t belepte a szarulégy. Ezen 
a helyen 2—3 évig nem  nő tt 
szőr.

Nyíráskor sokan vágtak bá
rányt. Míg a kocsikarámon be
lül folyt a  nyírás, kívül tíz- 
tizenkét helyen is égett a  tűz 
a  bogrács a la tt s belőlük mesz- 
sze árad t az étel jó illata. A 
nyírok jókat ettek  és itták, a 
juhok pedig szó nélkül tű rték  
a fájdalm as műveletet.

Fülöp Dezső
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Két évszázados szlovák—magyar jubileumEvekkel ezelőtt a csővári, acsai, aszódi pa
rókia előtt egy kis autó állt meg. Rudo Brtáű 
szlovák irodalomtörténész kopogtatott be. 
Anyakönyvek és protokollumok látására tett 
meg több száz kilométert, megfakult írások
ban Bohuslav Tablic és Juraj Palkovics nevét 
kereste. A szlovák irodalomtörténet két nagy
ra becsült alakja életrajzának megírásához 
gyűjtött adatokat. Evek múltán ma, előttünk 
fekszik egy kis pompás tanulmány, a Matica 
Slovenska kiadásában jelent meg 1969-ben, 
Tablic és Palkovics születésének 200. évfordu
lóján; írója Rudo Brtán.

A magyar evangélikus egyház mulasztást 
követne el, ha szintén meg nem emlékezne 
Tablic Bohuslav és Palkovics György érde
meiről, hiszen ők ahogy a szlovák nép fiai, 
úgy a magyaré is, szűkebb nemzeti érdek fö
lött álló hungarus-patriotizmus eszméjét val
lották mindketten. Csőváron és Ácsán az el
múlt években előadásokban, kiállításon le
róttuk emlékük iránt kötelességünket, s most 
születésük 200. évfordulóján az alábbi sorok
ban is megtesszük. »

Észak-Pest megye két községe Ácsa és Cső
vár magyar lakossága a török uralom alatt 
megfogyatkozva felvidéki szlovák telepesek
kel egészül ki a 17. szd. közepén. Ettől kezdve 
sajátosan összefonódik itt a magyarság és a 
szlovákság nyelvében, viseletében, szokásai
ban. Ebben a környezetben él Csőváron egy 
gyermek hét éves korától; ifjúságát ugyan tá
voli iskolákban, a szünidőt azonban szüleinél 
tölti. Ebből az ifjúból válik korának legnép
szerűbb szlovák költője: Bohuslav Tablic.

Nógrád megye egyik kis községében Cseh- 
brezován működik Tablic Márton tanító a 18.

század közepén. Ott születik három gyermeke 
Mikovinyi Máriától. A legkisebb fiú 1769-ben 
Bohuslav keresztnevet kapja, mely egyben 
jelzi az apa vallási-nemzetisége öntudatát 
Tablic Márton hamarosan elhagyja Csehbre- 
zovát, előbb Bérre, majd Osgyánba megy. Ott 
tanítója fiának és Palkovics Györgynek, a 
szlovákok későbbi, másik neves literátorának. 
Palkovics Rimabányán született, egy eszten
dőben Bohuslávval, együtt kezdik a betűve
tést, együtt járnak később Dobsinán középis
kolába, Jenában az egyetemen, s egy ideig 
mindketten Ácsán működnek. Bohuslav ma
gyar nyelvtudását Lapujtőn nagybátyjánál, 
Makovinyi Dánielnél tökéletesítette, ugyanott 
tanulta a latin nyelvet Mocsáry István földes
úr gyermekeivel. Hazakerülve Csővárra szü
lei Galgagyörkre adták a Pámiczky család 
házitanítójának, tudós Csaplovics Jánosnak 
keze alá. Innen Dobsinára kerül a német 
nyelv elsajátítására, s egyben jeles tanár, Si
mon András tanítványai közé. Együtt tanul 
Palkovics Györggyel. Ekkor útjuk ketté válik, 
Bohuslav Pozsonyba, barátja Sopronba távo
zik a lyceumba. Mindketten hírneves tanáro
kat hallgatnak. Tablic már itt írói tevékeny
séget fejt ki. 1790-ben beiratkozik a jénai 
egyetemre Palkovics társaságában. Érdeklő
dése széles körű, a teológiai tudományokon kí
vül hallgatta a nagy német költő, Schiller tör
ténelmi előadásait. Tanult fizikát, természet
rajzot, antropológiát, orvostudományt, sőt 
még régészetet is. Valóságos polihisztornak 
készült! Mindezeken túl érdekelte Palkovics- 
csal együtt az esztétika. Kis János, a neves 
költő, későbbi püspök társaságában egymás

nyelvét megbecsülve mindegyik a magáét 
művelte. Tanult modern nyelveket, jénai tar
tózkodása alatt elsajátította az angolt és fran
ciát. Hazatérve 1793-ban előbb Felsőrakoncán 
lelkész két esztendeig, innen kerül közelebb 
övéihez, a Csővárral szomszédos Ácsára. Hét 
esztendeig szolgál ebben a Galga menti gyüle
kezetben. Ugyanakkor barátja losonci tanár
kodás után a Prónay családnál Ácsán nevelői 
állást vállal. Mindkettőjüknek bőséges alkal
muk nyílhatott a Prónay könyvtár hatalmas 
gyűjteményéből műveltségük további fejlesz
tésére. Tablicnak ezen időben jelenik meg el
ső munkája csehül. Ezt a nyelvet akarta 
ugyanis a szlovák nemzetiség irodalmi nyel
vévé tenni.

Palkovics előbb Vácra kerül, 1801-ben Sü- 
megrendekre megy nevelőnek, ott megismer
kedik Kisfaludy Sándorral, találkozásuk szá
mára egy életre szóló emlék marad. Tablic 
pedig 1802-ben Ácsáról Szakolcára távozik. 
Ebben a Nyitra megyei kis városban nyomda 
működik, mely Tablic kiadási lehetőségeit 
megkönnyíti. Itt jelenteti meg 1804-ben Pi- 
larik Istvánnak a tatár rabságról írt művét. 
Három év után Egyházasmarótra kerül, s ott 
él haláláig. Néhány évig a honti egyházme
gye esperese. Irodalmi tevékenységének vi
rágkora az 1810-es évek idejére esik. Ekkor 
ismerték meg nevét országosan. Korának leg
kedveltebb szlovák költője és prózaírója. Ver
sei a Poezye négy kötetben jelent meg 1806— 
12 között. Első ízben dolgozta fel irodalmi 
igénnyel a szlovák nép mondái hősének, Ju
raj Janosiknak történetét. Napjainkban ope
rákban, színdarabokban, regényekben, filmen

ismerkedhetünk hősének romantikus történe
tével. 1802—32 között 18 műve jelent meg, 
közöttük találunk fordításokat angolból, fran
ciából, latinból. Átülteti Shakespeare Hamlet
iének egy részletét, fordít angol költőktől is. 
Tőle származik az első szlovák költészet-tör
ténet. Hosszú lenne felsorolni minden műi-ét. 
Tudatosan ápolta a szlovák nép kultúráját. 
Barátjával, Palkoviccsal még a cseh nyelvet 
akarta a szlovák nép irodalmi nyelvévé ten
ni. Utódaik, a fiatal nemzedék ismerte csak 
fel, hogy a nép nyelvét is pallérozni lehet, s 
az a legnagyobb nemzeti kincs, ha saját nyel
vét irodalmi szintre emeli.

Palkovics ezt még nem értette meg. 1803- 
ban kerül Pozsonyba, a lyceum szlovák tan
székének első professzora 47 éven keresztül. 
Irodalmi munkássága neki is sokrétű. Isme
retterjesztő müveivel elsősorban az egyszerű 
népet kívánja szolgálni. 1801—48-ig évenként 
kalendáriumot ad ki, mely sok hasznos gya
korlati tanácsot nyújt egyszerű olvasóinak. 
Napilapot szerkeszt évtizedekig, írásaival ol
vasói műveltségét emeli. Folyóirata a Tatran- 
ka hét évfolyamot ér meg. Váci tartózkodása 
alatt, 1801-ben, verseskötete jelenik meg, a 
szlovák világi líra első fecskéi közé tartozik. 
A szépirodalom minden műfajával foglalko
zott, még színdarabot is írt. Tanítványait a 
szlovák kultúra fejlesztésére, de egyben a ma
gyar irodalom megbecsülésére nevelte. Va
gyonát a szlovák tanszékre és diákjai alum- 
neumának fenntartására hagyta. Magától 
mindent megvont, hogy annál többet testál
hasson rájuk.

Tablic és Palkovics élete, munkássága a 
magyar és szlovák nép testvéri együttélésé
nek útját egyengette, Jakus Lajos



Százéves a sajókazai templom
Csak száz éves? — kérdez

heti, ak i tud arról, hogy a  Sa
jó  völgyének ez az egyetlen 
ősi evangélikus gyülekezete 
anyagyülekezetként is csak
nem  kétszáz esztendőre te 
kin thet vissza. Igen, a  sajóka
zai evangélikusoknak százado
kon keresztül nem volt tem p
lomuk. Ha istentiszteleten 
ak artak  résztvenni, vagy A r- 
nó tra  vagy G öm örpanyitra kel
le t menniük. Egy időben já r
hattak  K urittyánba is, m ert 
o tt az 1700-as évek derekán 
lelkész volt, lehetett anyaegy
ház is, de templom nem  volt 
o tt sem.

Az önállósulás után nem  
sokkal építettek paplakot. 
Húsz év m úlva iskolát és ta 
nítólakást is emeltek. G yűj
tö ttek  ugyan 2000 ezüstforint 
tőkét templom építésre, pén
zük azonban csakham ar érté 
két vesztette. A lelkészek és a 
tanítók nem  tud tak  megélni 
javadalmukból, ezért Sajóka- 
záról ham arosan tovább m en
tek. Néha 2—3 évig sem volt 
lelkész vagy tanító a  gyüleke
zetben. 1826-ban beszerezték 
az építkezéshez szükséges 
anyagot, de a kezelés „szent- 
ségtelen kezekre bízatván, a 
kész anyag elpazaroltatott.” 
Így kudarcot vallott a  máso
dik indulás is. E rre a  refor
m átusokkal kötöttek tem p
lomhasználati egyességet. Köz
ben elpusztult a  papiak és a  
tanítólakás. 1852-ben tudták

csak helyreállítani a leégett 
iskolát. A lelkész dicséretes 
erélye és lankadatlan buzgósá- 
ga következtében a  templom 
és a  torony építésére később 
is m egajánlásokat tettek.

Végre 1858. július hó 11-én 
letették  a templom alapkövét. 
Sajnos, az építkezést csak igen 
lassú siker követte. Fő ok a 
hívek szegénysége volt. H atal
mas szórványterülete pedig 
nem  sokat hozott a  gyüleke
zet pénztárába. 1883-ból azt 
olvassuk, hogy az épülő falak 
rombadőléssel fenyegettek. 
Szállóige le tt ezen a vidéken 
a vontato tt m unkák jellemzé
sére: olyan lassan halad elő

Bolondok hajója
Figyelemre méltó film. He

tek óta műsoron van a  pesti 
mozikban. Az ilyen címeket 
persze nem  kell szószer in t ér
telmezni.

Az em berről van szó. Min
den em berről. Arról, am it egy 
orvos így fejezett ki: — min
den ember egy kicsit bolond, 
teljesen norm ális em ber nincs.

Rólunk van szó, ha tudjuk, 
hogy az em ber egyéniségét bi
zonyos hormonok többlete 
vagy hiánya, esetleg csupán 
elrendeződése, bizonyos agyte
kercsek épsége és vonulatai 
határozzák meg és form álják. 
Ez "ama máig még felderíthe- 
tetlen rejtély, am ely bizonyos 
helyzetekben, sőt másokhoz 
viszonyítva általában „bolond
d á ” tesz bennünket.

Ezzel a feltételezéssel indul
nak  a hajón az események. A 
filmbeli bolondok hajóján. 
Egy törpe jelenti be a  nézők
nek, m in t egyike a  bolondok
nak, hogy a  bolond utasok kö
zött nyilván m agunkat is fel 
fogjuk fedezni.

A  film, illetve a  hajóú t vé
gén ism ét a  törpe vesz búcsút 
tőlünk (közben a  törpét szinte 
megszerettük,) s  egy bölcs 
m ondata s gúnyos nevetése azt 
a  beismerést váltja  ki belő
lünk: ezen az utazáson sokfé
le  emberi furcsaság és gyarló
ság megnyilvánulásának tanú
ja, részese, tettese, végrehaj
tó ja voltam.

Érzelmeket, indulatokat, vá
gyakat és kielégüléseket, gyű
löletet és szeretetet, örömet és 
bánatot, rettegést és felszaba
dulást, életvágyat és halálfé
lelmet, bűnt és bűnhödést él
tem  á t személyesen és mélyen.

Testemben felgerjedt az á l
lati ösztön s szívemben kivi- 
rágzott az angyali irgalom  és 
szánalom. Rájöttem  arra, hogy 
ember vagyok! Minden jóért

lelkesülni kész és minden go
noszra hajlam os ember. Te
rem tm ény, kreatúra, selyem
ben és darócban egyformán a 
paradicsom on kívüli megvál
tá sra  szoruló állapotban és 
helyzetben, aki csak ezt vall
hatom  őszintén: — nem  a jót 
cselekszem am it akarok, h a
nem  a  rosszat teszem, am it 
nem  akarok!

A legősibb és legalapvetőbb 
em beri érzelem : a szerelem 
végtelen skáláját éljük át a 
bolondok hajóján  a legprofá
nabb ösztönösségtől a  legtisz
tább odaadásig, Adyval szólva: 
az adakozó szájtól a  ragadozó 
szájig, — miközben döbben
ten  elm élázhatunk afelett, 
hogy m ennyi igaz szeretet van 
és odaadás az örömleány for- 
rólehelletű cirógatásában és 
mennyi „üzlet” lappang az  ér
dekfeleség csókjában. Mennyi 
„keresztyénség”, alázat és erő 
a  m egvetett zsidóban és meny
nyi egyenesség, gerincesség, 
em berség és jóság a  nyomoro- 
do tt testű  törpében.

Nem já ték  ez, hanem  egy
szerű és nagyszerű em berek 
kendőzetlen gyónása, vallom á
sa, szavakban, sóhajokban, 
mozdulatokban, tettekben. A 
bolondok hajója szívemig ha
tóan éreztette velem  a  valósá
got: — ime az ember! — aki
nek az élet áldott isteni a lka
lom a  jó ra  és átkozott sátáni 
lehetőség a  rosszra.

A „Bolondok hajója”, a  film, 
(nyilván a regény is az,) gi
gantikus prédikáció. Hevesi 
Sándor m ondotta: — G. B. 
Shaw szószéket csinált a  szín
padból. Nos, ez a  film : böjti 
szószék, de — am i ró la hang
zik: sajnos, csak a  diagnózis. 
A therápiát,’ ti böjti emberek, 
tudjátok kinél kell keresni.

Bogya Géza

Keresztelés Jánoshalmán
Jánoshalm a, Bács-Kiskun 

megye déli részén fekszik, Ba
ja  és Kiskunhalas közö tt 
17 000 lakosú község, ahol 33 
evangélikus él. Lelkigondozás 
szempontjából Kiskunhalashoz 
tartozik, ahova két hetente já r  
ki a  lelkész

Ezt a kis szórványt nagyon 
fellendítette az a tény, hogy 
1952-ben egy jószívű család 
jóvoltából im aterm et kapott a  
reform átus és evangélikus 
gyülekezet. Ebben a közös 
imateremben, am elynek még a 
felszerelése is közös, felváltva 
ta rtunk  evangélikus és refor
mátus istentiszteleteket. A re
form átus lelkész Bácsalmásról 
já r  át. Nagy a megértés a  két 
felekezet között, m ert van 
olyan idő, főleg nagy ünnepe
ken, am ikor közös istentiszte
le t van úrvacsoravétellel.

Nagy eseménye volt ennek 
a  kis gyülekezetnek január 31- 
e. Ekkor tö rtén t Bácskai Sán
dor helyi gondnok unokájának 
a megkeresztelése a háznál. A 
pesti keresztszülők nem  tud
tak  vasárnapra is lent m arad
ni, s ezért szűk családi körben 
m egkereszteltük BÁCSKAI 
RÓBERT és CZIGÁNY ANNA 
elsőszülött' fiát, ZSOLT-ot. 
Jelen volt még Bácskai déd
nagym ama, ki 87 éves és Sza
bó dédnagymama, ki 81 éves. 
Hosszú szünet után ez volt az 
első keresztelés ebben a kis 
gyülekezetben. Az ebédnél ko
moly beszélgetés alakult ki a  
keresztyén életről.

Isten m indig gondoskodik 
arró l ,hogy egyháza növeked
jék. A m i Urunk erősítse to
vábbra is az ö  gyülekezeteit a 
benne hívők közösségével.

Jeszenszky Tibor

re, m int a  kazai tem plom épí
tés. Isten kegyelméből 1869. 
ádvent 4. vasárnapján  mégis 
m egnyithatták a  szép templom 
kapuját. A helyi lelkész bol
dogan m ondta a tem plom aj
tóban: „ Itt állunk, ó Isten, 
szent házad küszöbe előtt. 
Add, hogy a  küszöbön belül 
m indenkor fellelhessük üdítő 
békénket, boldogságunkat; 
hogy a  küszöb a  mennynek 
küszöbe legyen, melyen á t 
Hozzád elju thatunk!”

A felszentelést végző nyír
egyházi főesperes nagyon ta- 
nuságos és emlékezetes beszé
det m ondott. „Több évtizeden 
át kérdezé az Űr ezen gyü
lekezetei, vajon csinál-e Néki 
házat, hogy abban lakjék, 
m ert én nem  laktam  házban 
itt m ind a  mai napig. A gyü
lekezet ezt feleié: Uram, a  lé
lek bennünk kész, de a  test 
erőtlen; akaratunk  ugyan va
gyon, de hogy azt elvégezzük, 
nem  tehetjük, hanem  ha 
Te nyújtanád nekünk erős ka
rodat . . .  Ó, mily jól érzi m a
gát azon gazda, ki midőn ez
előtt zsellérségben lakott, vég
re sa já t házának fedele a latt 
helyezkedhet el családja és 
gyermekeivel! Nem hívja-e 
össze szomszédait ezen öröm
napnak megüléséhez? No hát 
ti is, kedveseim,e napon, mi
dőn zsellérekből egyházas 
gazdákká lettetek, így köszönt
sétek egym ást: templomunk 
van, sa já t templomunk. Le
gyen érte áldott az Űr.” Ünne
pi beszéde végén ezeket mon
dotta: „Ti keresztyén anyák, 
midőn fájdalm ak között gyer
m ekeket szültök a világra, 
tudni fogjátok m ár, hogy van 
egy szent edény, m elynek v í

zével itt  e  szent helyen tisz
tá ra  fog mosatni gyermeketek 
lelke. Ti ifjak  és hajadonok! 
annál belsőbb örömmel fogjá
tok im m ár egym ásnak házas
sági frigyre nyújtani kezete
ket, m ert az oltár, mely előtt 
meg fogtok áldatni, készen 
várja  m egjelenésteket. . .  vég
re, ti bűnösök, vigasztalást 
fogtok nyerni e  szent helyen 
a kenyérből és a  pohárból, 
melyben örök élet vagyon, 
valahányszor éhező és szom ja
zó lelketek ebbeli jogát kö
vetelni fogja.” A m egáldást 
többek között ezekkel a  sza
vakkal végezte: „Felavatom  e 
házat Isten házává . . .  hogy 
abban az Isten igéje az új szö
vetség és a józan ész világos
ságánál szabadon a  hívek üd 
vére h irdettessék!. . .”

A jubüeum i hálaadó isten
tiszteleten Pásztor Pál, a Bor- 
sod-Hevesi egyházmegye espe
rese h irdette  az Igét az  ör
vendező és emlékező gyüleke
zetnek. Zimankós, hideg téli 
vasárnap volt, a  nagyszámú 
hivősereg azonban szívesen és 
nyugodtan hallgatta végig a 
helyi lelkész érdekes és színes 
visszapillantását is. Hálával 
em lékezett Solymár András 
lelkész 15 esztendős ottani 
szolgálatára s felülről jövő ál
dást k ért a  további életére. A 
bensőséges ünneplésből részt 
kértek  a  helybeli reform átusok 
is, akik — lelkészükkel az élen 
— együtt jö ttek  á t az ünnepi 
közgyűlésre.

Délután és este még mesz- 
sze szórványokban — Rudabá- 
nyán, Kazincbarcikán és Sa- 
jószentpéteren — szolgált az 
esperes az ottani szórványhí
veknek.

Pásztor Pál

GALAGONYA-SZONETT
Tavasszal csupa hószirmú virág.
Nyáron hűvös árnyékot ad.
Fehérhajú nénikék olvasgatnak 
lehajló ágak zöld sá tra  alatt.

Ősszel rubintgyüm ölcsöt érlel, 
s télen is azzal van tele.
Piros bogyó villan a hó alól: 
kism adarak ízes eledele.

Így szép az élet, m indig szolgálatban, 
téíen-nyáron, őszben, tavaszban,
— suttogja, hogyha leülünk alája,

zizegi hulló, fehér hóban, 
példázza fagyban, zimankóban 
szeretetházunk galagonyafája

Túrmezei Erzsébet

Hering János
1888. október 5-én született 

Szendén, ahol édesapja volt a 
gyülekezet lelkésze. Hering 
Lajos szendi lelkész 46 éves 
korában halt meg, maga után 
hagyva özvegyét hét árva 
gyermekkeL Á rváival az anya 
Körm endre költözött. A gyer
mekek között ő volt az első- 
szülött.

A gimnáziumot a  soproni 
Lyceumban végezte, a  teológi
át felerészben Sopronban és 
Pozsonyban. A teológus if jú 
sági kör és a  Székács József 
kör elnöke volt. Baltik F ri
gyes püspök szentelte lelkész- 
szé Balassagyarm aton 1913- 
ban, az első világháború kü
szöbén. Segédlelkész és hitok
tató Léván. 1917 elején az 
olasz fronton hadifogságba 
esett, s  innen csak 1919 áprili
sában szabadult. Ekkor került 
Veszprémbe, ahol megválasz
tották és 33 évig szolgálta a 
gyülekezetét. 1948-tól ,-1952-ig 
esperese le tt a veszprémi egy
házmegyének.

1953. június 14-én búcsúzott 
el gyülekezetétől, s ugyanak
kor ik ta tta  h ivatalába és ad ta 
á t szolgálati helyét Halász Bé
la esperesnek. Ó maga pedig 
béna feleségével beköltözött a 
gyenesdiási Szeretetotthonba. 
17 évig volt lakója a  K aper- 
naum nak. M eghalt 1970. feb
ru ár 12-én, s 16-án helyeztük 
felesége m ellé a gyenesdiási 
temetőben. Koporsója m ellett 
négy lelkész végezte a  szolgá
lato t: Sikos Lajos esperes, 
M esterházy Ferenc, Vető Béla 
és H ernád Tibor.

M int nyugdíjas kisegítő szol
gálatokat végzett Keszthely fi- 
liáiban. J á rta  szorgalmasan az 
utat. Tapolcára és Sümegre. 
Nem lehetett olyan ítéletidő, 
am i őt ebben visszatartotta 
volna. Betegen is m e n t. . .  
amíg egy ebéd utáni csendben 
ki nem hu llt kezéből a  könyv. 
Így m ent e l . . .  s m arad t köz
tünk lelkiismeretes, hűséges 
szolgálatának figyelmeztető 
em lékével. ; ;

Hernád Tibor

A LUTHERÄNIA
m árcius 22-én, virágvasár
nap a délutáni 6 órai isten- 
tisztelet keretében a Deák 

té ri tem plom ban előadja
J. S. BACH 

JÄNOS PASSIÖJÄT
K özrem űködnek: 

László Margit, Sándor Ju
dit, Marik Péter, Melis 
György, Mezőfi Tibor, 

Trajtler Gábor.
Vezényel:

Weltler Jenő
Igét h irdet:

DR. KÉKEN ANDRÁS

NIGÉRIA
A nigériai ökum enikus Ta

nács 29 m unkatársát kü ld te el 
Biafrába, hogy az Egyházak 
V ilágtanácsa á lta l rendelkezé- 
'  áré bocsátott segélyösszeget 
megfelelően felhasználja a  sza- 
kadár nigériai országrészben. 
Az ökum enikus Tanács vető
maggal, mezőgazdasági eszkö
zökkel lá tja  el az elm enekült 
és a  háború befejezése u tán  
visszatért lakosságot.

Az Egyházak Világtanácsa 
100 000 dollárt bocsátott erre  a 
célra a nigériai ökum enikus 
Tanács rendelkezésére.

EGYHAZUNK ES A FELSZABADULAS
5. A haladás problémájának megvitatása

A politikai katolicizmus jelentkezése vetette fel azt a prob
lémát, hogyan viszonyuljon egyházunk a haladáshoz. Nyilván
való volt, hogy a Mindszenty bíboros által irányított katolikus 
egyház a haladás útjában állt. A hazánkban tartózkodott Barth 
Károly, mint külföldi szemlélő is azt mondta: „A római katoli
cizmus látható hatalmas szervezettséggel lép fel, mint egy po
litikai párt." (Űj Harangszó, 1948. ápr. 11.) Az akkori idők ró
mai katolikus magatartásával szemben az Új Harangszó ki
emelte, hogy az evangélikus egyház, Lutherrel az élen, elvileg 
áll a haladás oldalán:

„Megállapíthatjuk, hogy egyházunk Lutherrel a legradikáli
sabb haladás megtestesítője. Nem túllépés a krisztusi tanítá
sokon, hanem azok megtisztítása a múlt helytelen és a lénye
get sokszor elködösítö gyakorlatától. Más síkú és tartalmú, 
mint a külvilág fejlődése, de formájában az. Luther alakja 
személyesíti meg kezdetben. Felszabadította az emberi lelket 
az egyházi dogmák súlya alól. Régi kereteket, megcsontosodott 
szokásokat széjjeltört, hogy utat engedjen a tisztának, az egy
szerűnek. S ezt az örökséget adta: a protestálás örökségét. Az 
állandó fejlődés lehetőségének lehetőségét, az állandó szabad 
haladást. Élünk ezzel az örökséggel? Sokszor nem látjuk, vagy 
nem akarjuk látni a belső haladás szükségességét. Dogmákat 
lobogtatunk, mint éles, ezerszélű fegyvert, hivatkozunk erre- 
arra, s közben egyre fogyunk, kérdések állnak megoldatlanul. 
Nem vesszük észre, vagy észrevesszük, hogy lényegünk, a Szent 
Lélek, mindig előrelépő lendülete elvész, s nem tartunk lépést 
a haladással.” (Üj Harangszó, 1948. műre. 7. 10. sz. 45. o.)

Barth Károly, aki 1948. márc. 22.—ápr. 4-ig Magyarországon 
járt, s meglátogatta a protestáns teológiákat, volt Sopronban 
is, az Evangélikus Hittudományi Karon, azt a tanácsot adta 
egyházunknak, hogy határolja el magát a katolicizmus útjától:

„A világi változásokban mégis alapvetően érdekelt keresz
tyén gyülekezet keskeny útja alapvetően eltér a katolicizmus 
útjától.” (Lelkipásztor, 1949. máj. 181. o.)

Az egyház és világ, egyház és társadalom viszonyában Barth 
azt ajánlotta egyházunknak és a magyar protestáns egyházak
nak, hogy az új társadalmi viszonyok között találják meg he
lyüket a világ iránt érzett érdeklődés, szeretet és nyitottság 
irányában:

„A keresztyén gyülekezet érdekelve van minden változás
ban. Becsületesen és őszintén részt kell vennie a környező vi
lág életében. Az a gyülekezet, amely a világot egyszerűen át
adja az ördögnek,— azt a világot, amelyért Krisztus meghalt! 
(Jn 3, 16), az nem keresztyén gyülekezet. Csak Isten igéje füg
getlen minden változástól, de nem a keresztyén ember. Az 
ószövetség prófétái Isten igéjével benne álltak a maguk ko
rában és arra figyeltek, hogy akkor mit szólt nekik az ige. Az 
újságot és a bibliát egyszerre és egymásra vonatkoztatva kel
lene ma is olvasnunk.” (Lelkipásztor, 1948. máj. 182. o.)

Amikor egyházi sajtónk külföldi teológus megállapításait 
közölte, nem minden tendencia nélkül tette, ezekkel a gondo
latokkal tanácsolta és irányította az egyházi közvélemény ha
ladó szellemű kialakulását.

A belső egyházi élet problémája az a pietizmus volt, amely 
a világtól való elzárkózással, befelé fordulással akarta megvá
laszolni a korkérdésekhez való viszonyát. Ebbe az irányba cél
zott az a Barth-idézet, amely a világtól való elvonulás ellen 
szólt.

„Nem kísértetek vagyunk, hanem emberekként kell ember
társaink között élnünk. A gyülekezet függetlensége tehát nem 
teszi lehetővé az önző módon csigaházba húzódást a világ kér
dései elől. A paruzia várása nem kibúvó a ma feladatai alól.” 
(Lelkipásztor, 1948. máj. 182. o.)

A felszabadulást követő években még erősen érezhető volt 
a kapitalizmus visszahúzó ereje, a nyugati szemléletű egyházi 
élet hatása. Ebben a helyzetben sokat jelentett, amikor a Lel
kipásztor 1948. májusi száma közölte egyik Svájcban járt lel
készünk tapasztalatait, akinek Walter Lüthi, neves teológus 
azt mondta, hogy éppen abban látja ríyugaton az egyház kísér
tését, hogy minden olyan problémamentesnek látszik, s azt a 
civilizált életformát összetévesztik a keresztyénséggel. Már 
ezekben a gondolatokban is érett az a későbbi megfogalmazás, 
hogy az egyház nincs társadalmi rendhez kötve, egyikkel sem 
azonosítható, s mindegyikben meg tudja találni a maga élet
formáját. Hasonló nyilatkozata volt Eduard Thurneysen-nek, 
aki szintén azt tanácsolta, hogy az egyház menjen a maga út
ján, ne azonosuljon a nyugati kultúrával, és ne legyen keleti 
államegyházzá, vegye számon a való tényeket, és végezze a 
maga dolgát. Ezek a semleges nyugati vélemények józanságra 
és realitásra intettek.

Mélyebbre hatoltak azok a fejtegetések egyházi sajtónk ha
sábjain, amelyek a marxizmussal keresték egyházunk konfrnn- 
tálásának az útját. A Lelkipásztor közölte a marxista valláspo
litika alapjairól szóló fejtegetést, amely a marxista filozófusok 
milánói kongresszusán, 1947. dec. 20-án hangzott el:

„Helytelen az a nézet, hogy világnézeti koncessziók, a világ
nézeti különbségek elkenése által a nagyobb bizalom légköre 
teremthető meg marxisták és vallásos érzületű emberek kö
zött. Azt hisszük: éppen ellenkezőleg, ezek az engedmények 
intelligens emberekre icsak őszintétlenül, rossz értelemben vett 
taktikának hathatnak. Éppen a világnézeti kérdésekben való 
nyíltság, a politikai együttműködés őszinteségével és azzal a 
becsületes szándékkal, hogy világnézeti különbségeket csak a 
demokrácia eszközeivel intézzünk el. idézheti elő a kölcsönös 
bizalomnak ezt a légkörét. A becsületesen haladó, de vallásos 
érzésű emberekkel való szövetség éppen ezen az alapon lehet 
valóban szilárd.” (Lelkipásztor. 1948. júl.—aug. 307. old.)

Már ezekben az évékben világosan hangzott az az egyház- 
politikai eligazítás, amely elhatárolta magát az ateizmustól, de 
baráti kezet nyújtott a haladás ügyében való összefogásra, po
litikai és társadalmi együttműködésre. A szilárd szövetség fel
ajánlása jelentette az egyház felé irányuló bizalmat is, amelyre 
ezekben az években is olyan nagy szükségünk volt.

D. dr. Ottly Erna

KIÖREGEDIK AZ ANGOL PAPSÄG
Meglepő adatokat közöl az 

anglikán egyház most megje
len t 87. évkönyve az anglikán 
papság kormegoszlásáról. Esze
r in t a 10 071 gyülekezeti lel
kész közül csak 27 van 30 év 
alatt. Viszont 50 lelkész 80 
évesnél idősebb és legidősebb 
még szolgálatban levő lelkész 
92 éves. A lelkészek többsége 
t. i. 1961-en az 55—59-es kor
osztályhoz tartozik.

Az évkönyv szerint 1971- 
ben előreláthatólag 3000-rel

csökken a lelkészek száma. A 
konfirm andusok számában is 
további csökkenés tapasztalha
tó. 1968-ban 125 000 volt a 
számuk, vagyis 10 000-rel ke
vesebb, m int az előző évben. 
Sőt, 1964-hez viszonyítva a 
csökkenés 31 600.

így válnak lassanként szór
ványegyházzá Nyugaton a nagy 
állam egyházak és népegyhá- 
zak!

AMERIKAI KONZERVATÍVOK
Evangélikus teológusok tá r

sasága, ú. n. konzervatív
evangélikus csoportok m unka- 
közössége az Egyesült Álla
mokban, „Hitvalló Akciót” 
tervez 1973-ra, hogy ellensú

lyozza — véleménye szerint — 
a  legtöbb egyházban „a vilá
gért érzett felelősségnek” a 
túlságos hangsúlyozását.

Megjegyzésünk: az az út az 
egyház „mumizálásához” (mú
mia!) vezet!



A kereszt két erővonala
Zsid 7, 24—27

Böjt csak afckor lesz számunkra teljes értékű, ha benne e l
választhatatlanul összeforr az, amit Isten cselekedett Jézus 
Krisztus által értünk, és az, amit nekünk kell az ő nevében és 
erejével tennünk másokért.

A  mai igében ez a két erővonal találkozik.
1. Az örök isteni hatalom erővonala az egyik. A próféták 

és zsoltárírók, apostolok és tanítványok hitben szemlélték és 
hirdették, hogy Isten „örök, tökéletes Fiút” ígért, akit az idők 
teljességében Dávid magvából el is küldött. Rajta át, mint gyűj
tő, fix  ponton vezet az egyenes vonal Isten esküjétől, ígére
tétől az üdvösségig. Ö az, aki mindazokat, akik bíznak Isten 
ígéretében, m indenképpen  üdvözítheti (Zsid. 7, 25), és aki 
sem m iképpen  ki nem veti azokat, akik őhozzá jönnek (Ján. 6, 
37). Üdvözíteni az eredeti szó értelme szerint annyit tesz, mint 
„életben megtartani, veszedelemből kiszabadítani, felemelni, 
biztos helyre juttatni”. Jézus Krisztus által pedig ennyit: „az 
embert megmenteni á  bűn veszedelméből, Isten bocsánata ál
tal megszabadítani, a porból felemelni, s  Isten kegyelmébe, e 
biztos kikötőbe juttatni” (Koren Pál).

A Krisztusban való ilyen reménységünk pedig élő bizo
nyosság. Élő pedig azért, mert Krisztus „él” (25 vers). Luther 
ezt az igét olvasva még az asztalára is felírta boldogan a szót: 
vivit, él. A „szenvedésben engedelmes, kísértésben győzedel
mes” Jézus Krisztus így lett halála, feltámadása és mennybe
menetele álltai két évezred keresztyénéinek bizonyos remény
sége.

2. A z emberi gyarlóság vonala a másik, ami szemben van 
Isten örök hatalma vonalával. Az erőtlenség vonala az erő 
vonalával szemben. De Isten ereje a mi erőtlenségünk által 
végeztetik el, vagyis az emberi gyarlóság Isten erőterében erő
forrássá válik.

Az emberi gyengeség és gyarlóság a bűn és halandóság ha
talmában mutatkozik meg legszembetűnőbben. F.z a „gyenge
ségvonal” nemcsak az egyéni életben, de az egész emberi ho
rizonton végigvonul. A társadalmi igazságtalanságok, faji meg
különböztetések, kizsákmányolások, helyi háborúk és világégés 
veszedelmének borzalmai előtt alázattal kell megvallanunk el- 
esettságünket és kegyelemre szorultságunkat. De nemcsak ezt. 
Hanem azt is, hogy ez az erőtlenség Isten erőterében haté
kony eszközzé válhat ezekkel szemben az aktív és eredményes 
küzdésre. Annak a nevében, és küldetésében, aki népéért en
gesztelő áldozat lett, nekünk is oda kell áldoznunk életün
ket, minden erőnket és tehetségünket az emberiség boldogu
lásáért, békés jövőjéért. Valaki így mondotta: „Az elidegene
dés veszélyétől gyötört mai embernek, úgy gondolom, Krisztus 
megváltó önfeláldozása mond a legtöbbet. Az emberek közötti 
önzés és közöny világában nem lehet eléggé hirdetni a meg
váltó szeretet igéjét: a másokról való gondoskodás, a mások 
sebeinek gyógyítása, az embertestvér szeretete mind olyan 
öröm, ami minden körülmények között tartalmat ad az élet
nek.” így igaz.

Az ige erőterében ma kirajzolódik az a golgotái kereszt, 
amelynek egyik szára felmutat Isten sziklaszilárd örök ígéreté
re. A másik szára pedig az emberiség felé mutat. Krisztus kö
vetésében nem visszavonuló passzivitás a böjt, hanem aktív 
segítés, termékeny erő, boldogító cselekvés.

Dr. Fablny Tibor

I M Á D K O Z Z U N K
Ö rö k  F ő p a p u n k ,  J é z u s  K r i s z tu s ,  a k i  n e m c s a k  b e m u t a t t a d  a z  

á ld o z a to t ,  d e  m a g a d  l e t t é l  a z  e g y e t le n  ig a z  á ld o z a t !  E rő s  v o l tá l  
é s  h ű s é g e s , h a t a lm a s  é s  c s e le k v ő . K ö n y ö r ü l j  ö n z ő  z á r k ó z o t t 
s á g u n k o n , a  c s a k  m a g u n k k a l  tö r ő d é s ü n k ö n .  T é g y  s z a b a d d á  ö n 
m a g u n k  s z e r c tc té tő l ,  té g y  s z a b a d d á  e m b e r t á r s a i n k  s z o lg á la 
t á r a ,  a z  e g y m á s é r t  é lé s  ö r ö m é re .  S e g íts ,  h o g y  a  m a g u n k  g o n d ja  
s o h a s e  k ö s s ö n  le  a n n y i r a ,  h o g y  k i s z o r í t s a  s z ív ü n k b ő l  m á s o k  
g o n d já t  s  a z  ö n z e t l e n  s z o lg á ló  s z e r e te te t .  A d d , h o g y  m in d ig  
n y i t v a  le g y e n  n e k ü n k  is  é s  m in d e n k in e k  a z  a z  e r ő f o r r á s ,  a m e ly  
n é lk ü l  n e m  tu d n á n k  e lv é g e z n i  a z t ,  a m i  r á n k  b íz a to t t .  L á t t a s d  
m e g  v e lü n k  b ű n ü n k e t ,  a m e ly  h a l á l b a  v i t t  té g e d ,  d e  m u ta s d  
m e g  k e g y e lm e d e t  is , a m e ly  a  h a lá lb ó l  a z  é l e t r e  v is z  m in k e t .  
Amen.

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉS GÉNÉBEN
A z  Egyházak Világtanácsa 

Végrehajtó Bizottságának ülé
sét Genf ben tartották február
16—20-ig. A z  ülést eredetileg 
Prágában akarták megtartani, 
de a csehszlovák hatóságok az 
elmúlt két esztendő nehézsé
geire hivatkozva jobbnak tart
ják, ha egy ilyen fontos nem
zetközi ülést most nem Prágá

ban rendeznek meg. A cseh
szlovák hatóságok azonban 
biztosították az EVT vezetősé
gét arról, hogy a prágai meg
hívás visszavonása nem jelen
ti, hogy változás következett 
volna be az EVT-vel való hi
vatalos kapcsolatok terén.

A  Végrehajtó Bizottság ülé
sére még visszatérünk.

Istentiszteleti rend
a&ud&pesiemo idJ®. m árcius 15-éaa

D eák  t é r  d e . 9 (ú rv .)  d r .  H a fe n -
s c h e r  K á ro ly , de . 11 d r .  K é k én  
A n d rá s , u tá n a  ü n n e p i  ju b ile u m i 
k ö z g y ű lé s , d u . 6 d r . K é k én  A n d rá s . 
F a s o r  d e . íé l  J0 D. K o re n  E m il, de . 
11 D. K o ro n  E m il, d u . 6 S z irm a i 
Z o ltán . D ó zsa  G y ö rg y  ú t  de . fé l 10 
S z irm a i Z o ltán . Ü llő i ú t  24. de . fél 
11. K a rá c s o n y  S á n d o r  u . d e  9. R á 
k ó cz i ú t  57/b. de . 10 (sz lovák ) A rad i 
A n d rá s ,  de . 12 (m a g y a r) .  T h a ly  
K á lm á n  u . 28. de. 11 d r . viédey P á l. 
de  i i  F ra n c is c i  G u id o , d u . 6 F r a n -  
e isc i G u id o . K ő b á n y a  de. iQ V eöreös  
Im re . U tá sz  u . de. 9 S ü lé  K áro ly . 
V a jd a  P é te r  u .  de . fé l 12 V eöreös  
Im re  Z ug ló  de. i l  (ú ry .)  B izik  
L ászló . R á k o s fa lv a  de. 8 (ú rv .) B o
ro s  K á ro ly . G y a rm a t  u . de . fé l lö 
B iz ik  L ászló . F ó ti ú t  de . 10 B en c z ú r 
L ászló , de . 11 ü n n e p i m e g e m lé k e 
zés. V áci ú t  de . 8 S o ly m á r  P é te r .  
F ra n g e p á n  u . de . lé l  10 S o ly m á r 
P é te r .  Ü jp e s t  d e . 1J B lázy  L ajos. 
P e s te rz s é b e t d e . 10 V irá g h  G y u la . 
S o ro k sá r  Ü jte lep  de. fé l 9 V irág h  
G y u la . P e s tlő r in c  d e . 11 M alu s  
L ászló . K is p es t d e . 10. K isp es t 
W ek e rte te le p  de. 8. P e s tú jh e ly  de. 
10 S c h re in e r  V ilm os. R á k o s p a lo ta

M A V -te le p  de. 8. R á k o s p a lo ta  K is-
te m p lo m  de. 10, d u . 3. R á k o s s z e n t
m ih á ly  d e  fél 11 K a rn e r  Á g o sto n . 
S a sh a lo m  d e . 9 K a rn e r  Á g o sto n . 
M áty á s fö ld  de. fé l l i .  C in k o ta  d e . 
fé l 11, d u . fe l 3. K is ta r c s a  de. 9. 
R á k o s c sa b a  d e . 9 B ék és  Jó zse f. R á 
k o s h e g y  de. 9. R ák o s lig e t d e  10. 
R á k o s k e re s z tú r  de . 11. d u . 3.

B é c s ik a p u  té r  de . 9 (ú rv .) S z ita  
Is tv á n n é , de . fé l 11 (n é m e t ú rv .)  V á- 
ra d y  L a jo s , de . 11 (ú rv .) M ad o csa i 
M iklós, d u . 6 S z ita  I s tv á n n é . T o- 
ro c k ó  t é r  de. fé l 9 M ad o csa i M ik lós. 
Ó b u d a  de. 9 F ü lö p  D ezső . de . 10 
( ú r v ) F ü lö p  D ezső . X I/., T a rc s a y  
V ilm os u . de . 9 C sen g ő d y  L ászló , 
de . 11 C sen g ő d y  L ászló , d u . fé l 7 
R u ttk a y  E lem é r. P e s th id e g k ú t  de. 
fé l 11 R u ttk a y  E lem é r. K e len fö ld  
d e . 8 (ú rv .) B en cze  Im re , de  11 
(ú rv .) B a ra n y a i T a m á s , d u . 6 B a r a 
n y a i  T am ás . N é m e tv ö lg y i ú t  de . 9 
(ú rv .) d r .  R ezessy  Z o ltán  A lb e r t
fa lv a  de. 7 V iso n ta i R ó b e r t. N a g y 
té té n y  de. íé l  9 K e len v ö lg y  de. 9 
V iso n ta i R ó b er t. N a g y té té n y  de. fé l 
9. K e len v ö lg y  d e  9 V iso n ta i R ó b ert. 
B u d a fo k  de  11 V iso n ta i R ó b er t. 
C sillag h eg y  d e . fé l 10. C sep e l de . 
fé l 11.

—  B 5 j t  5. v a s á r n a p já n  a z  o l
t á r t e r í t ő  s z ín e :  l i la .  A  d é le lő t t i  
i s t e n t i s z t e l e t  o l t á r !  i.Téje: J n  8, 
46— 59; a z  ig e h i r d e té s  a la p ig é 
j e ;  Z s id  7, 24— 27«

— EVANG ÉLIKU S ISTEN- 
TISZTELET A  RÁDIÓBAN. 
Március 22-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi-rádió és az URH-adó.

— OROSZLÁNY. A gyüle
kezet február 22-én tartott 
szeretetyendégségén Danhau
ser László bakonycsernyei lel
kész tartott előadást „A csa
ládi élet kérdései az ige fé
nyében” címmel. Szkok János 
másodfelügyelő bemutatta a 
bakonycsernyei gyülekezetei. 
Az oroszlányi gyülekezet ének
kara több énekszámmal szol
gált, ezenkívül szavalatok és 
zeneszámok egészítették ki a 
műsort.

— PESTÚJHELY. Március
15-én délután 5 órakor böjti 
estet tartanak a gyülekezet
ben, amelyen Karner Ágoston 
országos főtitkár tart előadást.

— SOPRONBÄNFALVA.
Február 8-án német nyelvű, 
február 15-én pedig magyar 
nyelvű szeretet vendégséget tar
tottak a gyülekezetben. Mind
két alkalommal részletek pe
regtek le a gyülekezet torony- 
építéséről készült keskenyfilm- 
ből, elbeszélések és versek 
hangzottak el.

— HALÁLOZÁS. Buchalla
Béláné, sz. Szlaninkó Irma, 
Buchala Ödön tokaji lelkész 
édesanyja — 80 éves korában 
elhunyt. Temetése február
22-én volt a tokaji templom
ból Pásztor Pál esperes szolgá
latával.

— Ihász Sándor ny. tanár, 
író február 8-án, 75 éves ko
rában a nagylózsi szociális ott
honban elhunyt. A nagylózsi 
temetőben temették eb

MÉGIS FORRADALOM?
Az egyháznak tudnia kell,

hogy helyzete nincs minden 
időkre biztosítva. Késznek kell 
lennie arra, hogy újraértékel
je a  maga álláspontját az át
formálódó világban. Nem pro
pagálja ugyan az egyház a for
radalmat, de felszólítja tagjait, 
hogy újra gondolják át a  tár
sadalmi összefüggéseket — je
lentette ki D. dr. H. Lilje  han
noveri evangélikus püspök egy 
Brémában tartott előadásában.

Lilje szerint az egész ke-

— R O Z SA . B o k o r- , fu tó - ,  b a b a r ó 
zsa . K iv á ló  fa jtá ib ó l á r je g y z é k e t 
k ü ld  P A L K Ó  k e r té sz .  B u d a p e s t, 
X V .. C s il la g fü r t  u . 8.

— ID Ő S ÍD E S A N V A M  M ELLE,
h á z ta r tá s  v e z e té s é re  k ö z é p k o rú  n ő t  
k e re s e k ,  b e n tla k á s s a l .  P o to c s á k  S a 
ro lta .  M isk o lc , m . ,  M a rx  K á ro ly  ú t  
104.

— k i s  O RGONA e lad ó , h a t  re g isz 
te re s ,  p e d a lo s , h a n g s z e rc s e re  fo ly 
tá n  a lk a lm i á ro n , to úb év es  f iz e té s i 
k e d v e z m é n n y e l. F e lv ilá g o s ítá s : 
E v a n g é lik u s  L e lk ész! H iv a ta l. B u d a 
p e s t ,  V „  D eák  té r  4.

— II4R M O N IU M O T  v e n n é k , v i
d é k rő l is . J a v í tá s r a  szo ru ló  is  leh e t- 
N a g y sá g o t é s  á r a t  k e re k  m e e t e lö l
n i. G é m es  J á n o s  B p ., X X ., P e s te r 
z sé b e t, S z é ch e n y i u . 7.

resztyénséget érintik az egy
házaknak föltett kérdések. 
Ezért nőtt meg szerinte nap
jainkban az egyházakban a 
„felekezetközi türelem”.

e v a n g é l i k u s  e l  e h

A M ag y a ro rsz á g i 
E v a n g é lik u s  O rszág o s  E g y h áz  

S a j tó o s z tá ly á n a k  la p ja
S z e rk e s z ti :  a  s ze rk e s z tő b iz o tts á g  

F e le lő s  s z e rk e s z tő  és k ia d ó :
D. K o ren  E m il

S z e rk e sz tő s é g  é s  k ia d ó h iv a ta l :  
B u d a p e s t.  V il i . ,  P u s k in  u . 12.

T e le fo n : 142—074 
C s e k k s z á m la s z á m : 20.412—V in .  
E lő fiz e té s t á r :  eg y  é v re  90,— F t 

Á ru s í t ja  a  M ag y a r P o s ta  
In d e x  25 211

70.0076
A th e n a e u m  N y o m d a  B u d a p e s t  

R o tá c ió s  m a g a sn y o m á s

F e le lő s  v e z e tő :  

S o p ro n i B é la  Ig azg a tó

„ É n  é r e t t ü k  ó d a s z e n te le m  
m a g a m a t ,  h o g y  ő k  is  m e g s z e n 
t e l t e k k é  l e g y e n e k  a z  ig a z s á g 
g a l .”  ( J á n o s  17, 19)

VASÁRNAP. — „Ha valaki 
megtartja az én beszédemet, 
nem ízleli meg a halált soha” 
(Jn. 8, 46—59). Milyen szomo
rú beszélgetés tanúi lehetünk. 
Hiszen azt akarják bizonyítani, 
hogy Jézusban a gonoszság 
testesül meg az ő hitükkel 
szemben. Az ördög van ben
ned, — mondják szemébe. Pe
dig Krisztusban az Isten jött 
közénk és az ő országa, hogy 
megmentsen a bűntől és a ha
láltól. Az emberek pedig nem 
tudták felismerni a felkínált 
kegyelmet. Az életben mindig 
az a legnagyobb kegyetlenség, 
mikor a jóságra így felel az 
ember. Milyen sokszor cselek
szünk hasonlóan Istennek 
Krisztusban felkínált kegyel
mére válaszolva. És lám, ő 
mégis jön ma is igéjében és 
tanít, hogy mindenki, aki meg
hallja szavát, megszabaduljon 
a bűn következményeitől. Áld
ja meg Isten ezen a vasárna
pon is mindnyájunk igehall
gatását!

HÉTFŐ. — „ ö  mindörökre 
meg is tudja tartani azokat, 
akik ő általa járulnak Isten
hez, mert mindenkor él, hogy 
esedezzék érettük”. (Zsid 7,
23—27) Jézus Krisztus az 
egyetlen Főpap! Ö az, aki iga
zán tudja képviselni ügyün
ket az Atya színe előtt. Ő az, 
aki be tudta mutatni azt az 
áldozatot, mely elég volt, a 
világ bűneiért, önmagát ál
dozta fel, s így szerzett szaba
dulást az ember számára. Az ő 
főpapi szolgálata tehát mind
örökre meg tudja tartani azo
kat, akik hisznek benne.

KEDD. “■» » i . ,  a törvény 
szerint csaknem minden vér
rel tisztíttatik meg és vérnek 
kiontása nélkül nincs bűnbo
csánat”. (Zsid 9, 16—22) A vér 
az élet jele. Ahol Vér folyik, 
ott az élet kerül veszélybe. A 
vérrel az élet is elvész. Lám 
milyen komoly dolog az em 
ber életében a bűn, hiszen az 
írás tanítása szerint a bűnt 
csak vérrel lehet lemosni. A 
bűn tehát életet kíván. Ezért 
kellett Jézusnak meghalnia, 
ezért kellett a Golgota kereszt
jén vérének folynia, mert az 
ember bűnéért csak az ő vére 
volt elég. Rettenetes volt az 
ár, amit az ember bűnéért 
kellett fizetni, hiszen Isten fiá
nak kellett meghalnia. Ezért 
csodálatos a kegyelem, mely 
képes volt ekkora áldozatra, 
hogy nekünk legyen bocsána
tunk Istennél.

SZERDA. — „Űj parancsola
tot adok nektek, hogy egy
mást szeressétek, amint és sze
rettelek titeket, ti is úgy sze
ressétek egymást.” (Jn 13, 31— 
35) Judás már elment, hogy 
elárulja Űrát. Kezdődik az 
utolsó legnehezebb út a ke
reszt felé. Jézus pedig azt 
mondja: „most dicsőíttetett 
meg az Ember Fia”. Az ő 
mindennél nagyobb szereteté- 
ben van az ő dicsősége. Nem 
lehet csodálkozni azon, hogy 
tanítványainak és minden kö

vetőjének egyet mond: tanul
jón meg szeretni. A mi életünk 
és üdvösségünk forrása: Jézus 
szeretete. Nem lehet más for
rása a földi élet boldogságá
nak sem. Meg kell tanulnunk 
szeretetben élni! Családunk
ban, munkánkban, társadal
mi életünkben, hazánk építé
sében szeretni egymást úgy, 
ahogy ő tud szeretni m inket 
Minden nap új parancsolat ez 
számunkra.

CSÜTÖRTÖK. —• „Ezzel a* 
akarattal egyszer s minden
korra megszenteltettünk Jézus 
Krisztus testének megáldozása 
által. (Zsid 10. I—10) Jézus 
áldozatának értelmét így is ki
fejezi az Írás: megszentelni. 
Ezt kéri főpapi imádságában 
is és ezt mondja mai igénk 
is. Azért adta oda életét, hogy 
általa mi megszentelődjünk. 
Ez pedig azt jelenti, hogy 
megszabadulunk a bűn hatal
ma alól. Nem kell a bűnnek 
uralkodni testünkben, hanem 
kegyelméből élhetünk a bűn 
ellen harcolva, ö  azért áldoz
ta oda magát, hogy az ő ál
dozata árán Atyánk minket 
elfogadjon gyermekeinek, aki
ket már nem vádolnak bűne
ik. Mi nem áldozatokban, nem 
önmagunkban keressük a sza
badulást, hanem Jézus Krisz
tusban.

PÉNTEK. ■*— . -.: Jézus meg
fog halni a népért, de nem
csak a népért, hanem ezért iSj 
hogy összegyűjtse Isten elszé- 
ledt gyermekeit.” (Jn 11, 47—'• 
55) Szinte kimeríthetetlen gaz
dagságú Jézus áldozatának 
tartalma. Általa megváltott a 
bűnből, megszentel új életre^ 
most pedig azt hallhatjuk, 
hogy halála árán össze akarja 
gyűjteni elszéledt gyermekeit 
Ö egyedül ment a halálba, 
hogy ne az egész nép vesszen 
el. Lám Krisztus keresztje 
alatt találkozhatnak egymással 
az emberek és ott felismerhe
tik egymásban a  testvért. Jé
zusban igenis lehetséges az, 
hogy közelebb kerüljünk egy
máshoz és többet, sokkal töb
bet tudjunk tenni egym ásért 
Amikor lerombolja a bűn ha
talmát, lerombolja m indazt 
ami elválaszt tőle és egymás
tól.

SZOMBAT. “  *De most 
bocsásd meg a bűnöket, ha pe
dig nem: törölj ki engem a te 
könyvedből. . .” (Móz 32, 30— 
34) A sinai hegynél Mózes kö-'* 
nyörög a népért, aki arany
borjút épít magának és * azt 
imádja, amikor Isten szövet
séget köt népével. Nagy bűnt 
követtek el, — vallja Mózes, 
Valóban olyan nagy a nép bű
ne, hogy az Isten kénytelen 
így fe le ln i: . ..  aki vétkezett 
ellenem azt törlőm k i . . . Jé
zus is könyörög érettünk fő
papi imájában és kész odaad
ni önmagát érettünk, akiknek 
bűne nem kisebb, mint Izraelé. 
Ezt az áldozatot elfogadja az 
Atya, és nem nekünk, —- 
akik vétkeztünk, — kell el
veszni, hanem Krisztus hal 
meg érettünk. Ez az Újszö
vetség, a kegyelem szövetsége. 
Mi az újszövetség népe ezért 
megújulhatunk és élhetünk 
Krisztus által. Kökény Elek
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Téli szereteti endégség— Ezt kifogtuk! — mondta a párom, ahogy
kinézett vasárnap reggel az ablakon. Füstölgő 
felhőkben hordta a szél a porhavat.

— Ezt kifogtuk! — gondoltam magamban  
én is néhány órával korábban, am ikor á tm en
tem  a templomba befűteni.

K i fog ma eljönni szeretetvendégségre? 
A m ikor m ú lt héten a m eghívókat gépeltük, 
még ragyogott a napsütés, a decemberi nagy 
hófúvásokból alig maradt már valami. A zt 
hittük, kitavaszodik. Hatvanöt meghívóval 
igyekeztünk nyom atékot adni a tem plom i hir
detésnek. No, de most m ár világos, ez a fá 
radozás m ind hiábavaló volt.

E ljö tt a délután is. Utat hánytam  magam
nak, amikor á tm entem  elsőt harangozni a 
délutáni istentiszteletre. Mire Judit lányunk  
utánam  jö tt az összeharangozáshoz, m ár újból 
felülről m en t be csizmájába a hó.

Simogatom a gyülekezeti terem  cserépkály
háját. Jól esik a melege. Még dobok rá öt-hat 
lapát szenet. Közben arra a menyegzőre gon
dolok, ahol m inden készen volt, csak éppen 
a m eghívottak hiányoztak.

— Alighanem  csak m agunk maradunk -r  
mondja a párom, ahogy tétován áll a kis 
szekrény előtt, láthatólag gondolatban így 
folytatva a kim ondott mondatot: — Nem  is 
érdemes elővenni a csészéket.

Cáfolatul nyílik  az ajtó és bejönnek ketten. 
— Nem is első fecske, egyszerre ketten  — 
gondolom és fölv illanyozódom. —  Vegyük  
esők k i a csészéken

A z  elsőnek érkezettek kissé lehangoltan 
néztek körül, de erre m egélénkültek, lekerült 
róluk a kabát. Csészék csörömpölnek, az asz
talra papírszalvéták terülnek, sü tem ények so
rakoznak.

K ívü l topogás. A  havat rázzák cipőjükről. 
Kínálom  a ciroksöprűt a hó letakarítására. 
Valaki kocsival jö tt, s útközben fölszedett 
még három „vendéget”.

— N em  tem eti el a kocsit a hó, m ire vége 
lesz? — kérdem  inkább incselkedve, m in t ko
molyan.

■— Nem  baj, hoztam  lapátot! — cseng visz- 
sza derűsen a válasz. A  derű elöm lik m inden
kin. Odakinn m ost is felhőkben hordja a ha
vat, az üres torony belseje, m in t óriás orgona
síp, tompán fölbúg egy-egy szélrohamnál. 
Idebenn derű, nevetés, meleg, nemcsak a te
remben, de a szívekben is.

Mire elkészül a tea, tízen vagyunk. M últ 
vasárnap, m ikor ném et nyelvű programmal 
volt szeretetvendégségünk, csaknem négyszer 
ennyien voltunk. Igaz, a négyszáztizenhét lel
ket számláló gyülekezetnek ma is kétharmada  
ném et anyanyelvű, azok inkább a német 
nyelvű  alkalm akon vesznek részt. És m últ va
sárnap jó idő volt. De nem  számolgatom k ik  
hiányoznak, inkább azoknak örülök, akik  itt 
vannak.

Böjti szeretetvendégség. A tea mellett mégis

tréfálkozás, nevetés, jól érezzük magunkat, 
dicsérik, m ilyen finom  a tea, meleg közelség
ben vagyunk egymáshoz, m in t egy család, 
m eghitt otthoni körben. Így jó. A  gyülekezet 
legyen család és a gyülekezeti helyiség legyen 
otthon.

Teázgatás közben gyülekezeti felügyelőnk  
számolt be színes képekben egy külföldi ú t
járól, aztán m últ évi toronyépítésünk képei
nek egy része pereg előttünk. A z építésben se
rény J:edők és ünneplőbe öltözött hívek, pres
biterünk, aki már nincs az élők sorában, és 
Püspök Urunk feleségével, akik  együtt ünne
peltek velünk a fölszenteléskor. ■

Még itt-o tt hörpintenek a csészékből, am i
kor megszólal egy vers. Arról, akinek sebei 
voltak, hogy nekünk ne legyenek. A k i által 
„miénk lehet a tisztaság, a szent, halálon, 
poklon diadalmas élet”.

Nem  volt ellentét az előbbi jókedv, vidám 
ság és az elhangzó vers között. A  váltság nem  
valami külön, komor világ, hanem összefo
nódik m indennapi életünkkel. Erő forrása 
tennivalóink között. K ísértések közt megtar
tás. Keresztyén életöröm ünk forrása.

Váltság és bűnbocsánat. A  kettő egytest- 
vér. Elbeszélést olvasunk, am elyben Busch 
lelkész tizenkét éves korának élm ényét m ond
ja el. Kisdiák életének buktatói között való
ságos hazugsághálóba került. M ilyen rettegés

«titánt rá, am ikor m inden összeomlott. Szo
rongva várta, hogy édesapja elkergeti hazul
ról. És ekkor a megérdemelt büntetés helyett 
— megbocsátás! Egész odaadással lendült ne 
ki egy megújuló életnek. A  bűnbocsánat ú j 
életre ösztönző erő. A hol nincs életújulás, ott 
a bűnbocsánat csak üres tantétel.

Tem plom unkban a soproniak ajándékakép
pen egy sor magyar énekeskönyv van. De 
akad annyi „Új rész", és ú j énekeékönyv, 
hogy éneket is tanulhattunk: „Fel m ert az ir
galom percei m ú ln a k . . .  lankadni nincs idő. . .  
restek a pálm át nem  érhetik el.”

Üjabb vers, újabb áhítat. Alig ve ttük  észre, 
hogy fé l hét lett. Három előtt jö tt a két első 
részvevő. És fél hétkor még senki sem fe 
szengett türelm etlenül. Jó volt így együtt len
ni. És jó volt megérezni Urunk közelségét.

— Mi elmosogatunk, te siess haza — mond
ja a párom. Nagyanyánál biztosan elaludt a 
tűz. M egfázik szegény.

N em  aludt el. Talán tudta, hogy m ost nem  
szabad.

Még bennünk volt az együttlét ize, am ikor  
hirtelen elém  toppant valakinek a képe, aki 
biztosan itt le tt volna, de hetek óta a kórház
ban van. Egy lapot írhattunk volna neki kö
zösen. M ilyen jól esett volna ott, a kórházban! 
Különösen most, hogy az influenza járvány  
m iatt látogatók nem  m ehetnek be. M ilyen jól 
tud juk elméletben, hogy az egyház életform á
ja diakónia. És gyakorlatban ennyire nem  
élünk benne»

Fői tin Brúnó



Virágvasárnap
G. B. Shaw mesélte el K isfaludy Stróbl Zsigmondnak, m i

közben a m űvész az író portréját m intázta, hogy fiatalabb ko
rában modellt ü lt Rodinnak, a világhírű francia szobrásznak. 
A  szobor lassan készült. Harmincszor kellett Shaw -nak modellt 
ülnie. Közben megkérdezte, m ikor lesz készen a mű. Rodin vá
lasza meglepő volt: „Soha! Egy szobrot csak abbahagyni le
he t”.

Ezúttal nem  szobor, hanem egy kép, jelenet pereg le előt
tünk, am it leírásból ism erünk: Jézus közeledik Jeruzsálemhez. 
A  történés útjának van eleje és vége: Betfagétól a városkapuig 
húzódik. Eseményének is van kerete: a teherhordó állatért 
küld Jézus, s a mozgalmas útszakasz után a megbolydult, mégis 
derm edt levegőjű város utcakövein kopognak az állat patái. A  
történet, az esemény mégsincs befejezve. Ezt csak abbahagyni 
lehet. N yitánya az elkövetkezőknek, s kétezer év óta m indig  
újra kezdett olvasmány. Nem  harmincszor ü ltünk  hozzá, de 
megszámlálhatatlanszor. K ét évezred óta évente felm erül a v i
rágvasárnapi bevonulás, és két évezred óta m indig abbahagy
juk, m ert beleolvad a nagyhét eseményeibe.

A z t hiszem  Jézus történetében, tanításában, cselekvő dina
mizmusában, csodáiban, lépteiben és mozdulataiban nincs is 
„készen” semmi, csak egy: amire ő mondta, hogy elvégeztetett.

Ez a történet is újra indul, áramlik, bizonnyal elvégzi ismét 
am it kell, abbahagyjuk, m ert nagyhétbe lépünk. N yitányszerű  
akkordok, am elyek intonálják az „elvégeztetett”-et.

Ügy örülök, hogy újra kezdődik! Nemcsak azért, m ert virág
vasárnap zöld ágaival, pálmáival, levett felsőruháival m indig  
egy kicsit tavasz illata — s ez évben szinte össze is esik egy 
fénytelen, kemény, hosszú tél után a tavaszforduló napjával —, 
hanem m ert meleg, emberközeli társas jelenet. Jó benne felol
dódni. Tudom, hogy merev, félelm es képek jönnek: tem plom 
tisztítás haragvó zaja, Pilátus előtti némaság, a „feszítsd meg” 
döbbeneté és a többi. De most tavaszillat árad, vándorok kö
zött vándor ő is, együtt poros a lábunk, s am ikor egy-egy te
kin tet felvetődik rá útközben, az otthonos, m eghitt ragyogás 
villan fel benne, ami a régen látott barát felismerésekor csil
lan a szemünkben. I tt m indenki ismeri őt, az övéi között po
roszból, s itt senki sem teszi fe l a kérdést, m in t később  a fa 
lakon belül: „Kicsoda ez?”

Velem  vándorol utamon Jézus — azt ismerem  fel benne. Ez 
ne is legyen készen, befejezetten soha, s ezt ne is kelljen ab
bahagyni se. Olyan ünnetp ez, am ely belefolyik a hétközna
pokba, de viszi magával az ünnep fényét, a tavasz örömét, a 
találkozás élményét, s azt a boldog, áradó, biztonságot adó, 
szorongást űző tudatot: velem  van. Ez a nap nem  kiem elkedő  
fényű  ünnep, hanem hétköznapot ünneppé tevő öröm. Benne 
cseng diákkorom nagy tanítóm esterének biztatása: „Fiúcskák, 
szerezzetek m indenkor, m indenkinek ünnepet”.

Nem király. Pedig szokták úgy emlegetni, hegy Jézus királyt 
bevonulása. Nem az. Hétköznapi vándorcsapat, akiket dalolóvá 
te tt az együttlét öröme. Boldog vagyok, hogy magyar költő oly 
szépen írta meg a „Szamár him nuszá”-t (Bódás János). A zét a 
szamárét, am ely nem  m egvetett, kicsúfolt, gúnytárgy figurája  
volt az akkori, ottani életnek, hanem a mindennapok emberi éle
tének szép szimbóluma: az igénytelen és önzetlen segítő, a m in
dent szívósan együtthordozó, a m indig megbízható hétköznapi 
támasz. Megbecsült, szeretett és nélkülözhetetlen. A  m inden
napi m unka életelemének megtestesítője. A z észrevétlenségben 
is pótolhatatlan. Vele társult Jézus, s ez a társ lett Krisztus
hordozó.

De ez hordozta a prófétai tényt is. Jelévé lett annak, hogy be
teljesednek a próféciák. Zakariás szava rezeg a levegőben s az 
együtt daloló útivándorok ajkán megcsendül a messiási köszön
tés: Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úrnak nevében!

A  hétköznap lett ünneppé benne és vele. Nem lezárt ünnepi 
magasság, csillogó csúcs, élettől távoli fény. Velem  vándorol 
utamon Jézus. Ezt nem  lehet befejezni, lezárni, késszé tenni, de 
ne kelljen abbahagyni sem.

Velem  vándorol — ez nem  kellemes érzés és biztonságos tudat 
csupán. Együtt poros a lábunk, együtt fáradunk, vele együtt kell 
döntenem, tennem  a jót, harcolnom a rossz ellen, áldoznom  — 
fáradnom a jobb és szebb életért, szólnom a biztatást és vigasz
talást, felkarolnom  és simogatnom, erősítenem, bátorítanom  — 
szóval társsá lennem a jóban és a hitben, a szeretetben és az 
Áldozatban.

VELEM vándorol most. Ez azért is szép és hatalmas, me 
mégiscsak elválnak az útjaink. Hamarosan elérkezik oda, am  
Ér t e m  t e t t  „D. Koren Em

AZ APOSTOLI HITVALLÁS ÖKUMENIKUS 
SZÖVEGE

I Beszélgetés a svéd evangélikus egyházról
Mint már hírt adtunk, egyházunk Külügyi Bizottsága leg

utóbbi ülésén dr. Hafenscher Károly lelkész is beszámolt há
romhónapos svédországi tanulmányútjáról. 1969. szeptember 
7-től december 7-ig a Lutheránus Világszövetség csereprog
ramja keretében a svéd egyház vendégeként gyakorlati tanul
mányúton volt Svédországban. Munkatársunk felkereste őt, 
kérdéseket tett fel neki, hogy az Evangélikus Élet olvasói is 
tudomást szerezzenek útjáról, hírt halljanak svédországi evan-

Régóta dolgozik egy bizott
ság a német nyelvterület meg
bízásából azon, hogy ökumeni
kus szövegeket bocsásson az 
egyházak rendelkezésére. Nem
rég adta ki a Miatyánk öku
menikus szövegét.

Most nyújtotta át ez a Bi
zottság az Apostoli Hitvallás 
javasolt közös (ökumenikus) 
szövegét az egyházak vezető
ségének (beleértve a katoli
kusokat is!) A javasolt szöveg 
a következő:

„Hiszek Istenben, az Atyá
ban, a Mindenhatóban, a 
menny és föld Teremtőjében. 
Ss Jézus Krisztusban, egyszü
lött Fiában, a mi Urunkban,

aki a Szemtléiektől fogantatott, 
Szűz Máriától született, Pon
tius Pilátus idején szenvedett, 
megfeszítették, meghalt és el
temették, leszállt a halál mély
ségébe, a harmadik napon föl
támadott a halottak közül, föl
ment a mennybe és fölmagasz
tal tatott Istennek, a minden
ható At/ának jobbjáig. Onnan 
fog eljönni megítélni az élőket 
és holtakat.

Hiszek a Szentiélekben: a 
szent, katolikus (átfogó) egy
házban, a szentek közösségé
ben, a bűnök bocsánatában, a 
halottak feltámadásában és az 
örök életben» Ámen.’*

gélikus testvéreinkről.

— Mióta készültél erre a 
tanulmányi útra és miért?

— Már nagyon régen ké
szültem erre az útra és való
ban örülök annak, hogy régi 
álmom két évtized után va
lóra válhatott. 21 évvel ezelőtt 
EVT-ösztöndíjas voltam Ame
rikában, a pennsylvaniai Get- 
tysburgben, Lincoln városá
ban tanultam, az ottani evan
gélikus lelkészképző szeminá
riumban. Professzoraim kö
zött volt a dán származású dr. 
Carl Rasmussen is, aki hall
gatóit, köztük az ott tanuló 
külföldieket ismételten biztat
ta, ismerjék meg az észak-eu
rópai evangélikusságot, mond
ván, hogy nem elég, ha vala
ki a világ lutheránusságából 
csak a németül vagy angolul 
beszélő evangélikusokat isme
ri, a teljes képhez az evangé
likus Észak ismerete is szük
séges. Ö maga is szorgalma
san fordított jelentős teoló
giai könyveket skandináv 
nyelvekből angolra, ö  adott 
először indítást az egyik skan
dináv nyelv, a svéd tanulásá
ra és az evangélikus Észak 
megismerésére. Két évtized 
alatt sok könyvet, folyóiratot, 
újságot áttanulmányozva, 
nemcsak azt láttam meg, hogy 
valóban sajátos színt képvisel 
a svéd evangélikusság a világ 
nagy evangélikus családján 
belül, hanem nagyon meg is 
szerettem svéd testvéreinket. 
Ez a rokonszenv és szeretet 
nyelvtanulási és egyéb ne
hézségeken is átsegített. Most 
régi vágyam valóra vált, vég
re nemcsak könyvekből, vagy 
sajtótermékekből, hanem kö
zöttük járva ismerhettem meg 
svéd evangélikus testvéreink 
mai életét, helyzetét, örömeit 
és problémáit.

— Milyen feladattal és 
programmal utaztál ki?

A svéd egyház vendége vol
tam, s a magyar evangélikus 
egyház kiküldöttje. Egyhá
zunk vezetőivel egyetértésben 
hármas feladatom volt: 1. A 
svéd nyelvismeret bővítése, 2. 
a svéd egyház gyülekezeteinek 
és intézményeinek megisme
rése, 3. kapcsolatkeresés és te
remtés a két egyház között. 
Ösztöndíjam gyakorlati típusú 
ösztöndíj volt, vagyis nem 
kellett egyetemi, főiskolai 
padba beülnöm, hanem az 
egyház életét tanulmányoz
hattam, ahogyan az gyüleke
zetekben és intézményekben 
megismerhető. Az első hónap
ban Stockholm körzetében 
tartózkodtam (Farsta, Sigtu- 
na, Graninge). A második és 
harmadik hónapban pedig 
annyi gyülekezetei és egyhá
zi intézményt látogathattam 
meg, amennyi időmből futot
ta, s szinte állandóan úton 
voltam. Az oda- és visszauta
zástól eltekintve mintegy 5 és 
fél ezer kilométert utaztam 
Svédországon belül. E zsúfolt 
program során jelentősebb ál
lomásaim voltak: Stjämholm, 
Strängnäs, Nyköping, Norrkö- 
ping, Uppsala, Sundsvall, 
Torsby, Ostmark, Karlstad, 
Vadstena, Wettershus, Kalmar, 
Lund, Malmö, Göteborg, Rätt- 
vik, majd újra Stockholm. A 
legkülönbözőbb típusú helye
ket volt alkalmam felkeresni, 
láthattam többször a mi időnk
ben világvárossá fejlődött fő
várost, jártam kikötővárosok
ban és ipari centrumokban, 
történelmi nevezetességű he

lyeken és modem települése
ken, a norvég határon és a dél
keleti tengerparton, a felejthe
tetlen Silian-tó partján Dalar- 
nában és a magyar Dunántúl
ra emlékeztető dél-svédor
szági lankás dombokon. Láto
gattam mammut-gyülekezete- 
ket, ahol a lélekszám 62 ezer

és elvittek a kétszázlelkes hag- 
by-i gyülekezet ősi templomát 
megnézni Kalmar közelében. 
Láttam diakóniai intézménye
ket (Stora Sköndal, Bracke, 
Samariterhem Uppsalában 
stb.) és egyetemeket (Lundban 
és Uppsalában), szolgálhattam  
gyerekek között és öreg nénik 
varrókörében, beültem konfir
mandus órára és gyermek-bib
liakörre, felszólaltam laikusok 
konferenciáján és lelkészgyű- 
lásen. Találkoztam gyülekezeti 
lelkészekkel és segédlelkészek
kel hivatalukban és otthonuk
ban, esperesekkel és püspö
kökkel, fogadott Josefson ér
sek úr is hivatalában. Jártam 
tengerészek között és egyete
misták között, különböző ke- 
gyességi típusú gyülekezetek
kel találkozhattam: magas 
egyháziakkal és alacsony egy
háziakkal (laikusokat kedve
lőkkel), ősi egyházi kegyesség
gel nyugaton, felfigyelhettem  
Schartau és Rosenius mai ha
tására csakúgy, mint a legsze- 
kularizáltabb egyházi réteget: 
a Stockholm és környékének 
evangélikusságát volt alkal
mam megismerni. Laktam di
ákotthonban és I. osztályú ho
telben, parókián és konferen
cia-központban. Valóban sok
oldalú programot készítettek 
svéd testvéreink — hálás va
gyok Istennek, hogy adót erőt 
a kitűzött és órára elkészített 
program hiánytalan teljesíté
sére. Amikor kimentem, még 
nyár volt, Svédországban szo
katlanul hosszú napsugaras és 
meleg nyár. majd októberben 
ragyogó őszt éltem át, a tisz
ta levegőjű és tiszta vizű gyö
nyörű ország rengeteg termé
szeti kincsét láthattam, no
vember elejétől pedig megis
mertem valamit a kemény 
északi télből is; szélviharok
kal, kemény faggyal, nagy hó
val, sötétséggel próbálja ott az 
embert a  természet

— Tudnál-e néhány vo
nással képet rajzolni a mai 
svéd egyházról?

Nem könnyű feladat. Ma ke
vésbé érzem magam szakértő
nek, mint azelőtt, mégis meg
kísérlem szerényen a  válasz
adást. Természetesen csak a 
mai svéd társadalommal együtt 
nézhetem és érthetem meg az 
egyházi jelenségeket is, hiszen 
ott sem él légüres térben az 
egyház. Svéd evangélikus test
véreink más társadalmi rend
ben élnek, mint mi. Ez éppen 
annyira jellemző életükre, 
mint az, hogy országuk nem
csak a két világháborúban 
nem vett részt, de az utolsó

156 év alatt nem volt háború! 
A társadalmi hátteret csak 
dialektikusán tudom megfo
galmazni, így: általános jólét 
van — a háború hiánya és a 
szorgalmas munka nyomán, de 
a jólét néha már bálvánnyá 
is válik, öncélúvá lesz, sőt em
bertelenné. Anyagi biztonság 
jellemző, ugyanakkor lelki 
megüresedés fenyeget. Sok a 
tervszerűség (például kereske
delemben, városépítésben), 
ugyanakkor sok a céltalan fia
tal, aki értelmetlennek látja 
életét. Pompás közlekedési 
eszközök, nagyszerű utak és 
magányosságban kínlódó em
berek. Tulajdontisztelet és ma
gas szintű munkaerkölcs, más
felől szembetűnően szabados 
nemi-erkölcsi közfelfogás. 
Egészséges, kisportolt emberek, 
másfelől rengeteg narkomániás 
és alkoholista is. Gyerme
kek paradicsoma, ugyanakkor 
nevelők tehetetlensége, stb. 
Mindezek egyházi vetülete is 
felfedezhető. Gazdag egyház 
nagy lehetőségekkel — passzív 
egyháztagság, átlagosan né
hány kapcsolóponttal (kereszt- 
ség, konfirmáció, esketás, te
metés). Gyönyörű katedrálisok, 
szép és jól karbantartott kis 
templomok — gyár templom
látogatás. Sokoldalú egyházi 
munka rengeteg egyesülettel 
— benne az „egy szükséges” 
csak egy a sok között. Jó és 
tartalmas meditációs kiadvá
nyok — általánosan gyenge és 
fáradt prédikációk. A lakosság 
97%-a evangélikus elvileg — 
a gyakorlatban több, mint har
minc denomináció él. Fejlett, 
leleményes és áldozatos dia
kóniai munka kicsinyben és 
világméretben — rutinossá 
vált gyűjtések szinte lelkiis- 
meret-nyugtatásként. — Hadd 
említsünk néhány problémát 
is, olyanokat, amikkel a mai 
svéd egyház állandóan foglal
kozik; egyház és állam szétvá

lasztásának ügye, női papság
kérdése, a városiasodás új sza
kasza, északról délre tartó 
vándorlás egyházi következ
ményei, szabad idő probléma, 
az ifjúság nevelésének kérdé
se, kábítószerek elleni küzde
lem, öregek problémája, be
vándorlók, vendégmunkások 
kérdése, az egyház szervezeti 
életének központosítása. Az el
lentét-párok és az említett 
problémák mind egy-egy ta 
nulmányt igényelhetnének, itt 
csak néhány vonással rajzol
tam képét.

— Szerinted mik a svéd
és magyar egyházi kapcso
latok javításának lehetősé
gei a jövőben?

Ahhoz, hogy józanon, való
sághűen tudjunk tervezni, té
nyekkel kell számolnunk. Mint 
más vonatkozásban említet
tem, más-más társadalmi rend
ben él a svéd és a magyar egy
ház, ezzel az is együtt jár, hogy 
egymás egyházi életét nem le
het kopírozni. Svédország ki
rályság, és lakói polgári de
mokráciában élnek. Magyar- 
ország népköztársaság és ná
lunk népi demokrácia van. 
Sokfelé jártam a világon, ta
pasztaltam, hogy minden 
evangélikus egyházat nemcsak 
történelmi múltja határoz meg 
jelentősen, hanem azok a tár
sadalmi, gazdasági és politikai 
tényezők is, amik között él. 
Vannak olyan nyugati és észa
ki egyházi jelenségek, amiket 
hiába keresnének nálunk, de 
mi sem igényelhetjük, hogy 
egy nyugati vagy északi egy
házban meglegyenek ugyan
azok a vonások, amik nálunk 
találhatók meg. Ezeket a  „nem 
teológiai” tényezőket ma fon
tosabbnak tartom, mint pL a 
többségi és kisebbségi egyház- 

♦bői adódó különbségeket, hi
szen a részbeni szórványsors 
lassanként minden egyház sa
játja lesz szerte a világon. 
Amire figyelnünk kell szerin
tem, az a beszélgetések és kap
csolatok alaphangja, amit a 
partnerség vagy keresztyén 
testvériség kifejezéssel jelöl
hetnék. Nem lehetünk egy
másnak mesterei, hanem csak. 
testvérei, akik kölcsönösen 
akarnak tanulni egymástól. 
Meggyőződésem, van is m it 
Szilárdan hiszem azt, hogy a  
mi egyházunkat is Isten sokfé
le ajándékkal gazdagította a 
mi évtizedeinkben is és ezek
ről az adományokról köteles
ségünk bizonyságot tenni kül
földi testvéreink előtt. Meg 
kell mondanom, hogy itt-ott 
találkoztam értetlenséggel, sőt 
merev előítéletekkel is egyhá
zunk mai életét vagy vezető
ségét illetően, de döntő több
ségében nagy nyitottsággal és 
őszinte érdeklődéssel fogadtak, 
ugyanígy figyeltek mindarra 
amit egyházunk mai életéről, 
szolgálatáról, vezetéséről mon
dani tudtam. Jó reménységgel 
nézek kapcsolataink kiszélesí
tése felé. Bizonyos vagyok ab
ban, hogy akár lelkászcserére, 
ösztöndíjakra, küldöttségek lá
togatására kerül sor, akár gaz
dagabb hírcserére, egymás elő- 
ítéletmentesebb megismerésé
re, abból csak haszna lehet 
mindkét egyháznak, sőt köz
vetve mindkét népnek is. Bí
zom abban, hogy ilyen vonat
kozásban sem volt hiábavaló 
svéd testvéreim között töltött 
időm s az eddigieknél gyümöl
csözőbb kapcsolatok kialakítá
sára kerülhet sor az «lőttünk 
álló évekbe®,

A Farsta-i evangélikus templom



Egyházunk útja és teológiája

3. Az ige szolgálata
A megértett istentisztelet

M it ü z e n  —  a z  I s t e n ?
Meg vagyok győződve, a 

mai magyar evangélikus ige
hirdetést — a szolgálat teoló
giájának kereteiben  — fe l 
akarja és fe l is tudja használ
ni az egyház Ura, hogy általa 
emberekkel találkozzék, ne
kik világosságát és erejét adja 
és így embereket segítő, életet 
munkáló tanítványokat küld
jön a világba, akik az embe
rek között hasznosan élnek 
abból, amit Uruktól a gyü
lekezetben, az evangéliumhir- 
detés hallgatásakor ajándék
ba kaptak.

Visszatekin tve az elm últ 25 
évre, szabad úgy egyszerűsítve 
látnunk az igehirdetés helyze
tét, hogy az első szakaszban 
még folyt az „ige teológiájá
nak” meggyökeresedése a szó
széken, második szakaszban 
megtaláltuk a helyünket a 
közvetlen környezetben s har
madik szakaszban az emberi
ségben szolgáló egyház hangja 
szólalt meg. Az igét hallgató 
gyülekezet tagjai is megértet
ték, hogy az igehirdetés illeté
kességi köre túlnő az egyéni 
élet benső rendezettsége terü
letén. Az elmúlt 25 év alatt 
megtanultunk helyi, megyei, 
országos, kontinentális, sőt v i
lágösszefüggésekben gondol
kodni az igehirdetésre nézve 
is. Népek világméretű kérdé
sei és legbensőbb egyéni 
ügyeink szét nem választha
tók.

Igehirdetésünk helyzetének 
meghatározásánál az „itt és 
m ost” szerepe túlnőtt egy jel
szószerű teológiai meghatáro
zás jellegén és döntő tényező
vé vált. Sohasem felejthettük 
a szószéken és a templom- 
padban sem, hogy itt élünk  
a Magyar Népköztársaságban, 
a szocializmust építő magyar 
nép között, nem is idegenek
ként, hanem mint akik m el
lette döntöttünk. Ezért nem  
lehet a „más fejével” gon
dolkodni, s nem lehet egysze
rűen német, svájci, angolszász 
vagy északi teológiai iskolák 
képviselőjeként igét hirdetni 
itt. Saját szellemi és társa
dalmi helyzetünkben kérdé
seinkre magunknak kellett fe
leletet keresnünk, hogy külde
tésünket itt tölthessük be az 
igehirdetéssel is. Lelkészeknek 
és templomos híveinknek 
meg kellett tanulniuk, hogy 
itt, a mi hazánk földjén a mi 
körülményeink között kérdez
zük meg a mában és a hol
napban a tegnap megismert 
Istent, aki a  hirdetett igében 
szól népéhez és hűségesen jár
va közben az Általa kijelölt 
„szolgálat útját”. — A „most” 
tudatosítása azt jelenti, hogy 
korunkat, mint idői keretet tu
datosan valljuk és elfogadjuk 
a korhoz kötöttséget. N em  a 
X V I. században és nem  a 
XXI .  században akarunk igét 
hirdetni és hallgatni, hanem a 
m i időnkben. A „most” je- 
lentősítése, a bibliai időfoga
lom: „az alkalom” megbecsü
lése. Számunkra ez a „most” 
nem csupán az idő egyetlen 
jelentéktelen pontja, hanem az 
örökkévalóság kapcsolópontja 
is, vagy most halljuk meg a 
XX. század második felében az 
„örök élet beszédét”, vagy soha. 
Ez a megbecsülés a helyes vá
lasz Isten drága ajándékára, a 
nekünk juttatott időre, korunk

ra. Az igehirdetésben szünte
len sürgetést kell adnunk és 
vennünk az „itt és most” ko
molyan vételére.

Politikai prédikáció? Politi
zálás a szószéken?  — Termé
szetesnek tartom, hogy az 
evangélikus igehirdető a tár
sadalom kérdéseihez is hozzá
szól a szószéken, nem mint 
kívülálló, hanem mint rész
vevő, nem mint kritizálni tu
dó bölcs, hanem mint segítő
kész testvér, nem mint aki 
„jobban tudja”, hanem mint 
aki együtt akarja. Az elmúlt 
25 évben megtanultuk, hogy 
mit jelent az, hogy az igehir
dető gyülekezetével együtt en
nek a társadalomnak tagja, 
belülről tud örülni minden 
eredménynek, s ha valahol 
baj mutatkozik, nemcsak „fáj 
neki”, hanem segíteni is akar 
a bajon. Nemcsak „együttér
zéséről biztosítja” hallgatóit, 
de együtt akar cselekedni is. 
Nem esik pánikhangulatba 
bajok láttán, nem nagyítja fel 
a hibákat és hallgatja el az 
eredményeket, nem a káröröm 
hangján szól, hanem a segíte
ni akarás jellemzi. A  mai ige
hirdetésen érezni kell, hogy 
aki mondja, és aki hallgatja, 
nemcsak sodródik az esemé
nyekkel, hanem tudatosan, se
gítőkészen vesz részt azokban, 
éli „a m ásokért való lét” 
életform áját. — Tapasztala
tom, hogy az igehirdetés „el- - 
politizálásával” kapcsolatban 
hívek és igehirdetők legna
gyobb félelm e az, hogy poli
tikai kérdésekbe bonyolódva, 
bűnökre is igent m ondunk. 
Ezt nem  érzem  szükségszerű
nek. Amikor Isten Jézus 
Krisztusban igent mondott 
ránk, nem bűnökre mondott 
igent, hanem az emberre és 
saját akaratára, arra hogy az 
ember megmentessék, el ne 
vesszen, hanem éljen. Hiszem, 
m inden társadalmi kérdéshez 
hozzászólhat az igehirdetés, 
nem  a bűnöket igenelve, 
hanem az emberi életet és 
m indig a segítés szándékával.

Amikor tartalmas életről, 
anyagi értékeink megbecsülé
séről, napi kenyérről, megbíz
ható munkáról, családvéde
lemről, közösségi szellem ki
alakításáról esik szó a szó
széken, nem „Jézustól idegen 
ügyekről’” beszélünk. Urunk
tól ma is sokat tanulhatunk, 
m it és hogyan  mondjunk és 
hallgassunk. Mint az igehirde
tés gyakorlatával és tudomá
nyával foglalkozó lelkész, val
lom, hogy az egyháznak nem 
csak klasszikus, megszokott 
igehirdetési kérdései vannak a 
szószéken, hanem konkrét, ak
tuális válaszai is olyan kérdé
sekre, am iket korunk vetett 
fel, s am ik  — m ivel az em 
berek kérdései — Jézus Krisz
tusra tartoznak. A z  igehallga
tónak tudnia kell, az igehir
dető hivatásbeli kötelessége 
az, hogy a Krisztus erőterében 
állva, az Ö igazságait használ
va szóljon és mutasson utat, 
munkáljon életet. A  testetöl- 
tés m iatt való szószékre az 
emberiség m inden mai ügyé
nek emlegetése szószéken, bé
kéjének, kenyerének, faji 
problémáinak, a pénz uralmá
nak, népirtásnak problémája 
is, sohasem önmagukban, ha
nem mindig Jézus Krisztus 
életet munkáló szeretetével

RÓMAI KATOLIKUS PROFESSZOROK 
BEADVÁNYA

Nyugatnémet, svájci és 
ausztriai római katolikus teo
lógiai professzorok bead
ványt nyújtottak át illetékes 
püspökeiknek a papnőtlen
ség kérdésében. A 84 profesz- 
szor kifejti, hogy a papnőt
lenség nemcsak Hollandiában, 
hanem másutt is problemati
kussá vált a római katolikus 
egyházban. Szerintük az egy
ház egységének megőrzése fon
tosabb, mint egy fegyelmező 
törvénynek a fenntartása. 
Egyébként sem volt mindig és 
mindenütt érvényben ez a tör
vény. Ezért semmi sem indo
kolja, hogy a római katolikus 
egyház legfőbb vezetősége el
zárkózik egy olyan tanácsko
zás elől, ahol a kérdést tisz
tázni lehetne.

Felhívják a püspököket, 
hogy ne hagyják cserben a 
hollandiai püspököket és egyéb 
országokban azokat, akiknek 
azonos problémáik vannak. Él
jenek a Második Vatikáni Zsi
naton kapott felelősséggel és

kezdjenek megbeszélést ebben 
a kérdésben.

Közben megjelent Rómában 
a pápának egy levele, amelyet 
Jean Villot bíboros-államtit
kárnak írt, s ebben kifejti, 
hogy a holland püspökök és a 
római katolikus klérusnak a 
papnőtlenség kérdésében elő
terjesztett érveit nem tudja el
fogadni és a családalapításról 
való lemondás továbbra is 
alapfeltétele lesz annak, hogy 
valaki pap lehessen a katoli
kus egyházban.

Viszont tesz engedményeket 
is a pápa. „Dispensatio”-t (föl
mentést) kapnak ez alól a fo
gadalmak alól mindazok a pa
pok, akik nem tudják tovább
ra is vállalni a tiltó rendelke
zést. S végül késznek nyilat
kozott a pápa tárgyalásokat 
kezdeni a hollandiai püspö
kökkel, ha eddigi „nyilatkoza
taikat” visszavonják és meg
felelő módon újrafogalmazzák 
kéréseiket.

kapcsolatosan. Meggyőződé
sem, hogy ősi örökségünket és 
új teológiai felismeréseinket 
valóban közkinccsé tehetjük 
azevangéliumhirdetés korszerű 
szolgálatával. Mai teológiai 
felism eréseinket nem  kell be
leerőltetni prédikációinkba, 
textusainkba, m ert azok, ha 
jól értjük feladatainkat és 
küldetésünket, hozzátartoznak 
igehirdetői szolgálatunkhoz és 
már eleve benne vannak tex 
tusainkban.

Igehallgató gyülekezeteink
nem feledhetik, hogy közös 
gondunk és ügyünk  az igehir
detés ügye. Azzal, hogy a gyü
lekezet egy tagját, akit erre ki
képzett, nyilvános igehirdetés 
szolgálatával megbízott, teljes 
idejű munkásként alkalmazza, 
még nem teszi le az igehir
detés gondját és felelősségét. 
Minden igehallgatónak tudnia 
kell, hogy közös ügyünk a 
lelkészek akadémiánkon való 
képzése éppen úgy, mint a 
lelkészek kapcsolatban tartása 
a mai élettel. Jó  és hasznos, 
ha az igehirdető képzi magát, 
fejlődik a lelkészi munkakö
zösségben, de elengedhetetlen, 
hogy élő kapcsolatban legyen 
„az életben benne élő” gyüle
kezeti tagokkal, s erre nem
csak az igehirdetőknek, ha
nem az igehallgatóknak is fi
gyelniük kell.

Dr. Hafenscher Károly

„A prédikáció az egész egy
házi élet legizgalmasabb ré
sze” — mondta egy ismerő
söm, akiről jól tudom, hogy az 
egyház életében nem vesz 
részt. „Olyan dolgokról lehet 
benne hallani, melyek érde
kesek, eszméltetők, s  más ke
retekben nem kerülnek elő” 
— magyarázta meg meglepe
tést keltő véleményét. A pro
testáns keresztyének tudják, 
hogy az istentiszteletnek, s va
lamennyi egyházi szolgálati 
alkalomnak középpontjában 
valóban az igehirdetés áll. Ez 
egy-egy nagyobb gyülekezet
ben azt jelenti, hogy a lelkész 
szinte naponként mond egy 
vagy több igehirdetést. „Mit 
tudtok kitalálni ennyiszer? 
Hiszen ez óriási szellemi erő
feszítéseket követelhet!” — 
hallottam egy római katolikus 
egyházi életben járatos fiatal
embertől. Részben igaza volt: 
az igehirdetés szolgálata nagy 
lelki-szellemi erőfeszítést igé
nyel. A kérdés másik fele vi
szont tévedésen alapszik: nem 
nekünk kell kitalálnunk a 
mondanivalót. Üzenetet kell 
tolmácsolnunk.

Üzenet. — Érdekes, izgal
mas szó. Tartalmazhat jó, s 
rossz hírt egyaránt, mégis elő
ször inkább a jóra gondolunk. 
Különösen, ha Istennel hozzuk 
összefüggésbe. Érezzük: vala-

UJ R Ü G YE K

Csupasz ágon egyetlen hemyőrágott 
levélcsontváz feszül a szélnek, fagynak.
Zizegve sirat tavaszt, ifjúságot.
De mellette már új rügyek duzzadnak.

Túrmezei Erzsébet

mi fontosat tartalmaz ez az 
üzenet, baj lenne, ha nem jut
na el hozzánk. Milyen nyugta
lan, rossz érzés tölt el ben
nünket, ha regényes történe
tekben arról olvasunk, hogy 
egy létfontosságú üzenet nem 
jut el a címzetthez, elakad út
közben, s e miatt sorsok-éle- 
tek változnak meg. Radnóti 
Miklós, tragikus sorsú nagy 
költőnk még saját sírgödre 
szélén is írt, üzent — hitvesé
nek, embereknek, a boldo
gabb utókornak. Hitte, hogy 
üzenete eljut az élőkhöz, fon
tos, hogy eljusson. . .

Az igehirdetés üzenetet tar
talmaz, fontos, változó, egész 
életünket átfogó üzenetet

A k i üzen  — Isten. Ezt hall
ván sokan még nem kapják 
fel izgatottan a fejüket. Istent 
távoli, emberentúli messzesé
gekben vélik felfedezni. Talán 
Madách híressé vált soraira 
gondolnak: „Be van fejezve a 
nagy mű, igen. A gép forog, 
az alkotó pihen. Évmilliókig 
eljár tengelyén, Míg egy ke
rékfogát újítni kell.” — Mit is 
üzenhetne a „pihenő Alkotó” 
a forgás izzó mámorában levő 
„gépezetnek”, a világnak? — 
A prédikáció eleven cáfolat e 
felfogásra. Akár régi korokat 
idéz, melyekben történelmi bi
zonysággá vált Isten cselekvő 
jelenléte egy nép életében, 
akár a régi korok embereinek, 
igehirdetőinek bizonyságtéte
lét idézi, melyből kitűnik, 
hogy Istennek akkor is volt 
szava, üzenete, parancsoló 
igény, vagy bocsánatot adó vi
gasztalás formájában. A leg
ékesebb és messzehangzóbb 
üzenet Jézus személye maga, 
életének bizonyságai, melyek 
ma is elevenek és Isten sze- 
retetének kifogyhatatlan tár
házát nyitják meg.

A m i az üzenetet hordozza —  
a Szentírás, s annak tolmácsa, 
az igehirdető. — A Biblia kü
lönös könyv. Kultúrtörténeti 
dokumentum. Egyetemeken ta
nítják. Évezredek tükörképe. 
Nyelvezete régies, helyzetei és 
világszemlélete korhoz kötött
nek tűnik. Emberábrázolása 
általános mértékkel mérve 
mesteri, hiteles. A mai kor 
azonban más viszonyokat tük
röz, s a mai ember másként 
gondolkozik. Hogyan lesz hát 
az évezredek emlékét őrző 
nagyszerű dokumentumból a 
mai kort, s embert érintő ak
tuális üzenet? Éppen úgy, 
ahogyan a régi kor embere 
számára azzá vált: az élő Is
ten üzenetévé, akaratává, — 
emberek: próféták, igehirde
tők, bizonyságtevők szívén át
szűrődve, értelmét, s  akaratát 
mozgásba hozva. A Szentlélek 
munkája volt ez már akkor is. 
Azóta is így történik. Persze, 
nem varázsütésre: Isten a te l
jes embert felhasználja e 
munkájában. Agyát, szívét, 
élményanyagát, egész ember
ségét. Az igehirdető vagy „tol
mács” munkája tehát úgy

kezdődik, hogy kikutatja 
mindazt, amit egy bibliai sza
kasz keletkezéséről, koráról, 
embereiről megtudhat. Ez bi
zony komoly felkészültséget 
igénylő, nagy munka. A ké
sőbb elmondandó prédiká
cióba e munka eredményei
ből csak igen kevés kerül. Er
re az igehirdetőnek van szük
sége, hogy értse a szöveget, 
melynek alapján beszélni fog. 
Ezután a megértett szöveg 
már üzenetté válik a „tol
mács” számára. Óhatatlanul 
odaáll azok közé, akiknek 
eredetileg üzent Isten és meg
értve helyzetüket, lelkiállapo
tukat önmaga életét helyezi 
mérlegre. Az üzenet megele
venedik számára, gondolatok 
kezdenek izzani, imádság fa
kad a szívéből. De a prédiká
cióba még ezekből a gondo
latokból is csak kevés kerül 
bele, mert még csak önmaga 
állt Isten előtt. — Ekkor kö
vetkezik a harmadik, legdön
tőbb szakasz: az igehirdető 
előtt megelevenedik a kor, 
amelyben él, a gyülekezet, 
amelynek prédikál, emberi 
életek, gondok, örömök, lét
kérdések, melyek kis közössé
geket vagy az egész embervi
lágot érintik. Most már ezek
kel együtt áll Isten színe előtt, 
nagy belső szorongással, izga
lommal: van-e Istennek sza
va, üzenete minderről? S aho
gyan lassan kibontakozik előt
te a régi szavakon átsütő ak
tuális üzenet, úgy nő a fele
lősségérzete: ezt el kell mon
dania embereknek, mert fon
tos, mert nagy baj lenne, ha 
nem jutna el hozzájuk! — 
így szólal meg a prédikáció 
azok előtt, akik talán egészen 
más úton, de ugyancsak át
élték életüknek, s a kornak 
égető kérdéseit, megoldásokat 
sürgető feszültségét, mielőtt 
leültek a templompadokba. S 
eközben megtörténik a legna
gyobb csoda: miközben hang
zik a bizonyságtétel Isten üze
netéről, Jézus Krisztusról, em
beri agyakban és szívekben 
megszólal ö  maga, megítélő és 
felemelő, eligazító és erőt adó 
szavával. „Aki titeket hallgat, 
engem hallgat” — mondta Jé
zus tanítványainak (Lk 10, 16). 
S hogy mi lesz az üzenet to
vábbi sorsa a hallgatókban, s 
rajtuk keresztül másokban — 
erről a következő cikkben ol
vashatunk.

Szirmai Zoltán

— KECSKEMÉT. A gyüleke
zetben tartott „Teológiai Hét” 
keretében február 19-én Veö- 
reös Imre kőbányai lelkész 
„Pál és Jézus” címen tartott 
előadást. Ugyanezen sorozat 
keretében február 20-án Cser
háti Sándor szegedi lelkész 
Pál apostol eszhatológiájáról 
tartott előadást

VALLÁS ÉS KÁBÍTÓSZER
—  Beszélgetés D. dr. Vető Lajos ny. püspökkel

A  Magyar Nemzet 1970. január 17-i száma beszámolt 
arról, hogy D. dr. Vető Lajos ny. ev. püspök részt vett a 
Würzburgban megrendezett IV. Nemzetközi Valláspszi- 
chológiai Konferencián. A cikkel kapcsolatosan sok 
kérdés merült fel; ezekről beszélgetünk most mi is D. 
dr. Vető Lajos ny. püspökkel.

P ü s p ö k  Ő rh ö z  több ag g ó d ó , 
é rd e k lő d ő  le v é l é rk e z e t t  a  m e g 
je le n t  n y i la tk o z a t ta l  k a p c s o la 
to s a n . M ilyen  te rm é s z e tű e k  
ezek?

— Egv percig sem gondol
tam azt, hogy az elhangzottak 
felett könnyen napirendre le
hetne térni. A konferencián 
felmerült problémák ennél 
sokkal bonyolultabbak és mai 
napig is megoldatlanok. A 
konferencia azért foglalkozott 
a kérdéssel, mert világszerte 
komoly gondot okoz a kábító
szerek terjedése s nem lenne 
becsületes magatartás, ha er
ről nem beszélnénk őszintén 
és nyíltan. A pozitív hangok
kal párhuzamosan jelentkező 
és feleslegesen aggodalmasko
dó néhány állásfoglalás okát 
abban látom, hogy a közvéle
ményben még nem tisztázódott 
eléggé a valláspszichológia fel
adata és módszere. Mi, vallás- 
pszichológusok, igyekszünk mi
nél tárgyilagosabhan közeled
ni kutatási témáinkhoz,

A  k o n fe re n c ia  tu d v a le v ő le g  
s o k  m á s  p ro b lé m á v a l is fo g la l
k o z o tt.  M ié r t é p p e n  ez a  k é r 
d é s  k e r ü l t  n y ilv á n o s s á g ra ?

— A konferencián más kér
dések is előkerültek, de a ren
dezők nem tűztek ki fő témát, 
illetve, főtémának utólag ne
veztük ki azt a problémát, ami 
a konferencia során legtöbb
ször szóbakerült. Ez pedig két
ségtelenül a vallás és a kábító
szerek viszonya volt. A pszi
chológusokat az érdekelte, 
hogy bizonyos szekták hogyan 
próbálják felhasználni a kábí
tószereket céljaik érdekében. 
S a konferenciának ilyen ér
telemben elsősorban a vissza
élések megelőzésére irányuló 
tudományos tevékenység  volt 
a célja!

Mi igyekeztünk elhatárolni a 
kábítószerek által előidézett 
vallási színezetű élményeket a 
tiszta vallásos élményektől. De 
még tovább kell vizsgálni eze
ket a jelenségeket Mint evan

gélikus teológus, csak annyit 
mondhatok, hogy a hitet, a sze
mélyes döntést kikerülni nem 
lehet. Akármilyen eredményre 
fog is eljutni a tudomány ezen 
a területen, minden ember 
előtt továbbra is elkerülhetet
len marad, hogy Isten igéjére 
igennel vagy nemmel válaszol
jon. Viszont a vallást azért 
kellett a kábítószerek problé
májával tudományos vizsgálat 
tárgyává tennünk, mert egye
sek hallucinogén szerekkel pró
bálják az emberek vallásossá
gát felfokozni.

H a  b izo n y o s  v a llá so s  je le n s é 
g ek  m e s te rsé g e s  fe lfo k o z á sá v a l 
k a p c s o la to s a n  b e s z é lh e tü n k  Is 
a  k á b ító s z e re k  h a tá s á ró l ,  de a  
k e re sz ty é n sé g  e se té b e n  ez n y i l 
v á n v a ló a n  indokola tlan  és szük
ség té lén ?

— Annak ellenére, hogy a 
„vallás” és a keretyénség utób
bi időben divatos megkülön
böztetését általában tudomány
talannak tartják, az kétségte
len, hogy a keresztyénséggel 
kapcsolatosan nem kell felvet
nünk a kábítószer problémá
ját. Igaz, hogy egyesek meg
próbálták a kenesztyénségbe is 
becsempészni a hallucinogén 
szereket, de a konferencia 
egyik legfontosabb eredmé

nyét én éppen abban látom, 
hogy kellő időben és kellőkép
pen felfedezte ezeknek a visz- 
szaéléseknek a veszélyét!

H a  k á b ító s z e re k k e l bizonyos? 
v a llá so s  é lm é n y e k e t le h e t  e lő 
id é z n i, a k k o r  e z t a  le h e tő sé g e t 
f e lh a s z n á ljá k  v a llá sp sz ich o íö -  
g ia i k ís é r le te k n é l is?

— Igen, annál is inkább, 
mert pl. a vallásos misztika 
egész pszichológiája ma még 
jóformán föltáratlan. Vallásos 
élmények előidézésére kísérle
tileg is tudatosan törekszenek 
az orvosok — és kizárólag csak 
orvosok végezhetnek hallucino
gén anyagokkal kísérleteket — 
az emberi lélek jobb megisme
rése céljából. Tudományos 
szempontból ezt értjük a Ma
gyar Nemzet cikkében is jelzett 
„forradalmi fordulatban.

A  k á b ító s z e re k  fo g y a s z tá s a  
e g y es  n y u g a ti  o rsz ág o k b a n  
s z in te  m á r  tá r s a d a lm i je le n sé g . 
M i k é sz te ti  e r r e  a z  e m b e re k e t?

— Az amerikaiak más ok
ból kifolyólag élnek kábító
szerekkel, mint pl. az indiaiak. 
De mindenképpen a megol
datlan társadalmi és egyéni 
problémák a kiváltó okok, me
nekülés a realitások elől egy 
álomvilágba. Győr Sándor



Ne vígy m in ket a  kísértésbe, 
de szabad íts  m eg m in ket a  gonosztó l

Bertrand Russell halála
Ha Mereskovszkij, a nagy orosz író ma élne és ma írná meg 

az „Örök útitársak” c. művét, Plinius, Marcus Aurélius, Mon
taigne, Cervantes, Goethe, Napóleon, Byron, Ibsen, Puskin és 
Dosztojevszkij mellett minden bizonnyal nagy lelkesedéssel és 
őszinte csodálattal írna B. Russellről is, aki az elmúlt hetek-

„Az emberek itt most kár
tyavetésre adták magukat: 
lesz-e este légiriadó, vagy 
nem? — Érdekes, hogy az 
ilyen zaklatott időkben meny
nyire virágzik a babona és 
hányán kéiszek legalább fél 
füllel hallgatni rá . . Ezt írta 
Bonhoeffer 1943. december
17-én szüleinek berlin-tegell 
börtönéből.

A babona arra készteti az 
embert, hogy a jó és rossz le
hetőségeivel játsszék, eleinte 
szórakozásból és kíváncsiság
ból. A szerep azonban hamar 
átfordul és az ember maga 
válik a jó és rossz lehetősé
gek játékszerévé. Elveszti sza
badságát. Ostoba dolgoktól fél 
és még ostobább dolgokra épí
ti bizalmát. Az indíték nagyon 
sokféle lehet.

A Miatyánk utolsó kérése: 
„Ne vígy minket a kísértésbe, 
de szabadíts meg minket a 
gonosztól . . .” nyilván nem
csak a babonára vonatkozik. 
A kísértés a babona világánál 
sokkal szélesebb területet 
érint. De jól tesszük, ha a ba
bona világát is figyelembe 
vesszük.

Egy másik levelében ezt írta 
Bonhoeffer: „Különös érzés, 
amikor az ember szinte min
denben mások segítségére van 
utalva. Mégis ilyen időkben 
tanulhatja meg a hálaadást 
úgy, hogy remélhetőleg ké
sőbb sem felejti el. Normális 
viszonyok között alig tudato
sul bennünk, milyen mérhe
tetlenül többet kap az ember, 
mint amennyit adni képes, és 
hogy életünket a hálaadás te
szi elsősorban gazdaggá Na
gyon könnyen értékeljük túl 
cselekvésünk és tetteink fon
tosságát viszonyítva ahhoz, 
am ivé csak mások segítségével 
válhattunk.”

Ha Bonhoeffer gondolatai 
segítségével választ keresünk 
a kérdésre: mi a kísértés? — 
ezt mondhatjuk: a kísértés 
akkor lép fel életünkben, ami
kor a valóságot nem érezzük 
át, sőt mint a délibábot, feje 
tetejére állítva látjuk. A hála
adás helyét a sóvár irigység,

a mohó vágy, elégedetlenség, 
nekikeseredett lázadás veszi 
át. Ilyenkor minden átértéke
lődik, elvész arányérzékünk. 
A távolit közelinek, a közelit 
távolinak; a jót rossznak, a 
rosszat jónak; a szépet utála
tosnak és az utálatosat szép
nek tartjuk.

Nincs mindig így. De bár
melyik pillanatban megbillen
het az egyensúly és máris 
benne vagyunk a kísértésben. 
Az élet nem minden területet 
aknázza alá egyformán a kí
sértés, de nincs egyetlen élet
terület sem, ahol biztos, hogy 
nem lépünk aknára. Bárhol ér 
el, m indenütt a bűn felől jön.

Dosztojevszkij regényében 
Karamazov Ivánnak megjele
nik az ördög — persze láz
álomban, mint valami kény
szerképzet. Beszélgetnek egy
mással, de mintha önmagával 
beszélgetne. Te nem vagy! Te 
én vagyok! — kiált rá. Az ör
dög, kissé kopott ruhába öltö
zött úriember, egykedvűen vá
laszol: az nálam egyre megy. 
ördög vagyok és nincsen 
olyan emberi dolog, amely tő
lem idegen lenne.

Valóban, nincs az életnek 
egyetlen olyan területe, amely 
át ne lenne szőve ördögi szá
lakkal. Gondoljunk csak éle
tünk legszebb, legkiemelke
dőbb tájaira: a szerelemre, a 
családra, a munkára, a politi
kára és nem utolsósorban a 
vallásra (vallásháborúk, ink
vizíció, fanatizmus, rajongás, 
képmutatás stb.).

Jézus Krisztusban viszont 
Isten mondja: én meg Isten 
vagyok és nincsen olyan em
beri dolog, amely tőlem ide
gen lenne. Jézus Krisztusban 
maga Isten veszi szívére mind
azt, ami emberi. „Mindenben 
hasonlóvá lett hozzánk.” 
Nincsen az emberi életnek 
egyetlen egy olyan területe 
sem most már, ahol ne szá
molhatnánk vele, — ahol nem  
kellene vele számolnunk. Jé
zus Krisztus jól tudja, nálunk 
sokkal jobban tudja, miért 
vette fel a Miatyánkba ezt a 
kérést: „Ne vígy minket a ki-

Debreceni p
Csak úgy zuhog a nagyvá

rosi élet ebben a szép város
ban. Olyan a mni Debrecen, 
akár Budapestnek egy forgal
mas, szép kerülete. A m ott a 
templom m intha nyugalmat, 
megállást erőltetne a városi 
rohanásra.

A z álmos tem plom  Bocskai 
úti oldalánál alig tizenkét éves 
kisfiú várakozik. Nemsokára 
m egjelenik egy negyven kö
rüli motoros férfi, aki le sem  
állítja motorját, csak lehajol 
a gyerekhez, megcsókolja, a 
markába nyom  valami csoma
gocskát, aztán újra megcsó
kolja, s elbúg motorjával. 
Nem  tenne az eset kíváncsivá, 
ha először látnám: de már 
m últkor is láttam innen a v il
lamosból megismétlődni ezt az 
esetet. A  gyerekhez lépek:

— Kisöcsém, ki volt ez a 
motoros, akivel itt  naponta ta
lálkozol?

A  gyerek szeme állásáról 
látszik, hogy bizalmába foga
dott, pedig meg se cirógattam, 
á t se öleltem.

— A pukám  volt. Tetszik  
tudni, el akar válni tőle 
anyukám , m ert a télen össze
vesztek és apukám mérgében  
a falhoz vágta az ezüst likő- 
rös készletet. Hát ezen  össze
veszni . . .  Én azóta csak így 
találkozom apukámmal. M in
dennap. kapok tőle néhány  
csokoládét. M ert szeret engem. 
Én is szeretem  őt, d e . . .  
anyukám at is.

— Nem  tudsz kettő jük  kö
zül választani, ugye?

— Nagy terveim  vannak! 
Majd én összehozom őket.

— Hogy te? U gyan . . .  A z
szép dolog le n n e__

— Tetszik tudni, m inden  
csokit, am it naponta apukám 
tól kapok, Samu bácsihoz hor
dom. Samu  bácsi órás a Búr*■ 
ffundia utcában. Tetszik is
merni? Már 260 forin t áru 
csokim gyűlt nála össze. A dott 
az én apukám  9 forintos cso
kit is egyszerre egy nap. És 
ma ezzel a 3,20-as csokival 
összegyűlt e  szép likőrös

ezüstkészlet ára. Tetszik érte
ni?

— Nem én, fiam .
A  gyerek oldalba bök?
— Ejnye, hogy is magyaráz

zam  . . .  Szóval Sam u bácsi ad 
egy gyönyörű ezüst likőrös 
készletet. A  263,20 értékű cso
kit pedig őtőle átveszi egy 
m aszek cukorkaárus. Vagyis 
kevesebbért, de Sam u  bácsi 
vállalja az üzletet. Sam u bá
csi is örülne, ha visszamenne 
a dolog.

— Áhá  — dereng fe l ben
nem  a nemes cselekedet — 
és odaadod a készletet apu
kádnak!

— Dehogy1 Nem a t k á m 
nak, hanem anyukámnak. 
„Drága anyukám, kéri apukám, 
tessék elfogadni az összetört 
m ásik ezüst likőrös készlet he
lyeit ezt az újat és ne tessék 
haragudni, hanem holnap dél
után tessék kijönni a tem plom  
mellé  — békülni.”

Ez aztán rem ek ötlet. S m i
kor a villamosra fellépek, lá
tom, hogy nyakát két válla 
közé húzza, s nagyokat lépve 
szedegeti a lábát a Burgundia  
utca felé. Igyekszik Sam u bá
csihoz.

Másnap délután újra látom  
a villamosból a motoros em 
bert a tem plom  oldalánál. De 
az én pajtásom sehol. Hanem  
az ember egy fiatalasszonnyal 
beszélget. A z  asszony rá-rá- 
pislog, de látszik rajta, hogy 
nem  állja a másik tekintetét 
A  m otort babrálja, vagy az 
eget nézi. Most az asszonyka 
m erészen ráemeli szem ét a 
motorosra, m ire az visszamo
solyog. A kkor az egyik a mo
tor bal, másik a jobb kormá
nyát fogja meg, s lassan el
indulnak a Bocskai ú t felé.

A  tem plom  ajtaján most 
egy lábnyi rés támad, s a r é 
sen kigyűri magát egy kip i
ru lt arcú, csillogó szemű ti
zenkét év körüli kisfiú. Á t-  
száguld az úttesten, át a Bocs
kai ú t elágazásánál a zebra- 
csíkon, m ajd a házak falához 
lapulva, oson az egymást már 
átölelve ballagdáló boldog szü
lők után. .Penes Géza

sértésbe, de szabadíts meg 
minket a gonosztól. . . ”

Arra biztat Jézus ezzel a 
kéréssel, hogy amikor viszony
lag normálisan folyik életünk, 
akkor is vegyük ajkunkra. 
Amikor erőseknek, egészsége
seknek érezzük magunkat, 
amikor bírjuk a terheket, 
amikor legyőzzük az akadá
lyokat, amikor öröm és hála 
tölti be szívünket a siker, a 
kiküzdött eredmények követ
keztében — akkor is, sőt ép
pen akkor, nagyon kérjük a 
mi Atyánkat: ne vígy minket 
a kísértésbe! Egy pillanatra se 
feledjem, hogy „Előtted nem 
kérkedhetünk, Nekünk nincs 
semmi érdemünk. Csak ke
gyelmedből élünk”. (Luther).

K iemel elszigeteltségemből. 
összekapcsol másokkal. Nem 
azt mondatja velem, hogy „en
gem”, hanem ezt: „minket”, 
összekapcsol Ádám minden 
gyermekével. Mennyi baj 
áradhat szét a földön miat
tunk! Hol áll meg, ha egyszer 
elröpül a nehéz kő? Akik két 
világháborút éltek meg, jól 
tudják, hogy a hadi gépezet 
nem áll meg egykönnyen. 
Nemcsak rólam van szó eb
ben a kérésben. Mindnyájunk
ról.

Összekapcsol mindazokkal, 
akik így vagy úgy, de ő t  kö
vetik. Gazdagon megajándé
kozott népével.

összekapcsol mindenek fe
lett önmagával. Szoros életkö
zösségben akar tartani. Ma
gamtól soha, vele járva, általa 
mindig bizonyos lehetek, hogy 
„sem halál, sem élet, sem je

lenvalók, sem következendők, 
sem magasság sem mélység 
nem szakaszthat el minket 
Isten szerelmétől” (Rm 8, 38— 
39). Nincs olyan kísértés, 
amely ne lenne az övé is. 
Meghódított terepen járok, ha 
vele járok. A föld az ő lábai
nak zsámolya és nem a Sátán 
prédája.

Jézus a Miatyánk utolsó ké
résével nemcsak elszigeteltsé
gemből emel ki, hanem fe l is 
fegyverez, felkészít, amikor 
rámtör a kísértés, a gonosz, 
ö  maga lesz jó fegyverem és 
pajzsom. A kísértésben ma
gamra maradok, kiesnek ke
zemből saját fegyvereim. El
veim, érdemeim, erkölcsi és 
vallási erőtartalékaim sem
misnek bizonyulnak. Most 
már nekem is küzdenem kell. 
De nem a magam harcát, ha
nem az ő harcát harcolom. Is
ten kimondta igen szavát éle
temre Jézus Krisztusban. Eh
hez tartom magam.

Évekkel ezelőtt mondta Já- 
rosi Andor  kolozsvári lelkész 
egy előadásában: „Ügy kell 
mondanunk, úgy kell szívünk
ben énekelnünk a Miatyánkot, 
olyan álmélkodással és cso
dálkozással, olyan végéreme- 
hetetlen hálálkodással és cso
dálkozással, mintha Isten lán
got gyújtott volna szívünk
ben, amilyen lángot mi soha
sem tudnánk felgyújtani és 
éleszteni. A Szentlélek segít
ségével kimondhatom a szót, 
amit Isten vár tőlem és ez a 
szó egészen más lesz így, 
mintha én magamtól mon
danám. Benczúr László

ben halt meg, 98 éves korában.
Egy teljes századot átfogó monumentális életművére figyelve 

nem pusztán egyszerű jelzőként, hanem a teljesség igényével 
mondhatjuk róla, hogy ő Európa élő lelkiismerete volt. ö  ma
ga idézte egyszer B. Shaw-t, a modern Angliának ezt az érde
kes és szintén hosszú életkort megért drámaíróját, aki azt 
mondotta: „Végső soron már csak az ellentmondó kedv tart 
életben”. Russellben is erős volt a szüntelen ellentmondásnak 
ez a lelkülete. De az tette őt igazán naggyá és felejthetetlenné, 
hogy nem öncélúan, hanem az igazság és emberszeretet indu
latával tudott egy hosszú életen át sok mindennek ellentmon
dani.

Ellentmondott a Sorsnak. 1872-ben született és szülei 4 év 
múlva meghaltak. Nagyapja miniszterelnök volt és bár anya
gilag a fiatal Russell arisztokrata jólétben nőtt fel, de a mély, 
közvetlen szülői szeretet hiánya mindvégig nyugtalanul élt 
benne. És mégis sikerült megtalálnia élete kiteljesedését. Ön
életrajzában írja, hogy három nagy szenvedély töltötte be éle
tét: „Vágy a szerelem után, a tudásszomj és valami elviselhe
tetlen együttérzés az emberiség kínjaival”.

Ellent tudott mondani a hagyományos és a kispolgári élet
móddal veszedelmesen összefonódott erkölcsi, társadalmi és 
vallásos előítéleteknek. Tudatosan ateista volt. Az a keresz- 
tyénség, amit látott maga körül, az vitte őt ilyen felismerések 
felé.

Ellentmondott a gyűlölködés és a háború őrült démonainak. 
Ez az, ami igen kedvessé és értékessé teszi őt előttünk. Min
denkor és feltétlenül a béke gondolata éltette. Tudományos, 
matematikai és filozófiai műveit, Nobel-díjjal méltatott iro
dalmi értekezéseit a szélesebb közvélemény nem ismeri, de azt 
a tevékenységét, amelyet évtizedeken át a békemozgalom apos
tolaként végzett, jól ismeri minden ember. Nálunk is. ö  ve
zette az Angliában felállított amerikai rakétatászaszpontok el
leni tüntetéseket. Ott szónokolt a Trafalgar téren és 90 éves 
fejjel, nyugodt derűvel vállalta — feleségével együtt — a bör
tönbüntetést azért, mert részt vett az atombomba ellenes tün
tetés szervezésében. Még 94 éves korában is (!) olyan vállalko
zásba kezdett, hogy nemzetközi társadalmi bíróság elé állítja 
Vietnam elleni agressziójáért az USA elnökét és társait. „Viet
namban — mondotta Russell — ugyanaz történik, amit Hitler 
tett Európában”.

A Nobel-díjas tudós életét, hallatlan munkabírását, éber ér-, 
deklődését minden iránt, párját ritkító becsületességét, szenve
délyes békevágyát és békeharcát felidézve, különösen is hang
súlyt kapnak Jézus Krisztusnak azok a tanításai, melyekben 
értelemszerűen arra figyelmeztet, hogy a „világ fiai” sokszor 
megelőznek minket!

Gy. S.

C S A K  F Á B Ó L
A  bölcsője nem volt aranyból,

nem ékkövektől fénylő drágaság;
Csak fából volt — szegényes, szürke jászol 

és mégis áldott az a fa, vagy ág 
amelyből első fekvőhelyét kifaragták, 

ahol először hajthatta le szent fejét 
egy istállóban . . .  Mily méltatlan ágy 

Annak, kinek zsámolya a világ,
De égi lények altatgatták

s őrizték híven lehunyt két szemét.
Csak fából volt a kereszt, melyet hordott 

s amelyre végül fölszegezték.
Csak fából v o lt? .. .  Csak fából — mondod?

Akkor nem látod igazi keresztjét!
Mert bűneinknek roppant tömegéből 

sulykolták össze az évezredek.
De ő, az irgalom, leszállt az égből

s míg bűnünk szörnyű fáján az égből 
számunkra így lett új kezdet a végből

s így lett legszentebb bölcső a kereszt.
Kertészfy Jánosné

N apjaink do lga i

Hányféle...?
Néhány héttel ezelőtt „Hány

féle a Miatyánk?” címmel cikk 
jelent meg az Evangélikus 
Életben, amelyet sokak nevé
ben csak helyeselni tudok. 
'Őszintén megvallva, azt vár
tam, hogy a bibliafordító pro
fesszorok valamilyen választ 
adnak arra, valamilyen ma
gyarázatot, hogy miért nem le
het egyforma szövegű a Mi
atyánk ..?  — de lehet, hogy 
elkerülte figyelmüket a cikk?!

Pedig a kérdést így lehetne 
folytatni: „Hányféle a refor
mátus és az evangélikus éne
keskönyvekben a közös éneke
ink szövege?” Ezen a területen 
még nehezebb a helyzet. Csak 
néhány példát kívánok felso
rolni. Hogyan énekeljük az 
„Erős vár a mi Istenünk” kez
detű éneket? Már a 2. vers
szakban is van kis különbség. 
„De kü^d értünk  a hős vezér” 
(ref.) a „De küzd velünk  a  hős 
vezér” helyett (evang.) A 4. 
versszakban pedig „Kincset, 
életet, hitvest, gyermeket” 
(ref.) áll a „Kincsünk, életünk, 
nőnk és gyermekünk” (evang.) 
helyett. Ez ugyan így még' 
együtt énekelhető, csak az a 
bosszantó, hogy még ebben a 
jeles szövegben sincsen egyön
tetűség. Itt viszont megjegy
zem, hogy a nevezetes 90. zsol
tár, a „Tebenned bíztunk” szó
ról szóra ugyanaz az evang. 
énekeskönyvben, mint a refor
mátus egyházéban.

Hanem a többi ének!
Eltekintve a szövegek rend

kívüli zavaró különbségitől, az 
..Itt az Isten köztünk'’ (evang. 
750, ref. 165) kezdetű ének a

mi énekeskönyvünkben 5 vers- 
szakból áll, a reformátusban 6 
versszakból. A „Jézus én bi
zodalmám” (evang. 213, ref. 
357) a mi énekeskönyvünkben
6 versszakos, a reformátusban
7 versszakos. Az „Az én időim, 
mint a szép nyár” (evang. 590, 
ref. 366) a mi énekesköny
vünkben 7 versszakos, a refor
mátusban 11 versszakos. A 
„Jöjj népek Megváltója” kez
detű ádventi ének (evang. 105, 
ref. 303) a mi énekesköoy- 
vünkben 5 versszakból áll. a re
formátusban 7 versszakból. A 
fenti énekek szövege csaknem 
teljesen más.

De vehetjük a „Jövel Szent
lélek Úristen” kezdetű pün
kösdi éneket, amely éppen az 
egyház egységéről szól (evang. 
236. ref. 370) és amelynek szö
vege a két énekeskönyvben 
egyáltalán nem képviseli a 
magyar református és evangé
likus egyházak lelki egységét! 
• Egész sor olyan éneket le 
hetne még felsorolni, amelyek
nek a szövege teljesen más. 
Elképzelhető, milyen érzéssel 
énekel együtt az evangélikus 
és a református gyülekezeti 
tag valamely ökumenikus ta
lálkozón (egyetemes imahét, 
reformáció hete és ünnepe) 
egymás mellett ülve, énekes- 
könyvvel a kézben és — egy
mást zavarva.

Ezen a területen tehát pro
fesszoroknak és himnológusok- 
nak egyformán nagy feladat 
jut osztályrészül, amely, szinte 
évszázadok óta vár a megol
dásra.

Egy budai olvasó

Beste püspök magyarországi látogatásáról

D. Niklot Beste mecklenbur- 
gi püspök, aki ez év február 
3 és 10 között hivatalosan meg
látogatta egyházunkat a 
„Mecklenburgische Kirchenzei
tung’’ március 1-i számában 
hosszai cikkben beszámolt ta
pasztalatairól. A cikk elején 
jelenlegi helyzetünk statiszti
kai adatait közli, idézi egyhá
zi törvénykönyvünk elején ál
ló Ünnepélyes Nyilatkozat teo

lógiai alapvetését, majd a 
program különböző részeire 
tér k i

„A magyar egyház felelős 
vezetőivel, a lelkészek egyes 
köreivel való együttiét és az 
intézményekkel való ismerke
dés nagy örömöt szerzett. A 
kölcsönös megismerés, Iste
nünk igéjére való együttes fi
gyelés azokban a napokban je
lentős alkalommá v á lt . . .  Al
kalom nyílt arra is, hogy vizs
gálat tárgyává legyen minden 
feladat, amely a jelenben a Lu
theránus Világszövetséghez 
tartozó egyházakra vár, egy
ben alapos vizsgálat alá került 
a Német Demokratikus Köz
társaság és Magyarország 
evangélikus egyházainak mai 
helyzete is. Közös kívánságunk 
az is, hogy a kapcsolatokat a 
jövőben közvetlenül és erőtel
jesebben ápoljuk és hogy az 
egyház egyes életterületein 
testvéri közösségben töreked
jünk előb b re ... Ennék az al
kalomnál is a lutheránus hit
testvérekkel való közösség fon
tos és örvendetes feladattá lett, 
egyben bizonysággá afelől, 
hogy a mai egyház messze túl 
a nemzeti határokon az egész 
világra kiterjedő, nagy közös
ségben é l” — írta többek kö
zött D. Beste püspök.

— MEZŐTÚR. A gyülekezeti 
böjti ünnepélyen március 1-én 
N obik Erzsébet lelkészi mun
katárs Zsid 4,16 alapján az ol
tár mondanivalójáról szólt. 
A gyülekezet lánytagjai szava
lattal és zeneszámmal szolgál
tak.

— BTJDAPEST-RÁKŐCZI
ÜT. Március 22-én, vasárnap 
délután 5 órakor szeretetven- 
dégség lesz a gyülekezetben, 
amelyen Lehoczky János teo
lógus szolgál.

— SURD. Február 22-én 
Lágler Béla esperes hirdette az 
igét, és istentisztelet keretében 
iktatta be hivatalába Nagy 
József gondnokot és az újon
nan választott tizennyolc tagú 
presbitériumot. A gyülekezet 
új vezetősége az istentisztele
ten közösen járult az Ür asz
talához.

— SIKLÓS. A február 24—
26 közötti böjti igehirdetési 
sorozat keretében Ittzés Gábor 
komáromi lelkész szolgált.

A BUDAVÁRI 
GYÜLEKEZET 

ÉNEKKARA
március 27-én, 
nagypénteken, 

délután 6 órakor 
a Bécsikapu téri 

templomban előadja 
H. SCHÜTZ 

JÄNOS PASSIÓJÁT
Közrem üködnek: 

Marik Péter, Mezőfi Tibor, 
Fülöp Attila, Peskó György. 

Vezényel: Csorba István 
Igét hirdet:

VARADV LAJOS esperes

A LUTHERÄNIA
március 22-én, virágvasár
nap a délutáni 6 órai isten- 
tisztelet keretében a Deák 

téri templomban előadja
J. S. BACH 

JÄNOS PASSIÓJÁT
Közreműködnek: 

László Margit, Sándor Ju
dit. Marik Péter, Melis 
György, Mezőfi Tibor, 

Trajtler Gábor.
Vezényel:

Weltler Jenő
Igét hirdet:

DR. KÉKÉN ANDRÄS



Nem-hanem
Zsid 2, 5—9

M últ évben m utatták  be a  „Virágvasárnap” című m agyar 
filmet. A címadó jelenetben a főhőssel megismétlődik az egy
kori történet: ujjongó, lelkes tömeg, virágok, sodrás, de ő érzi 
a  tom eghangulat m úlandóságát s m ert nagyon szereti és félti 
az embereket, így m ereng maga elé: „Van egy álmom: a  szere
tet, a  béke és a  testvértudat álm a”.

Az első virágvasárnap Jeruzsálem be vonuló Jézusát ugyan
ilyen tömeg vehette körül. Ugyanilyen lelkesedő s ugyanilyen 
hűtlen. Csak Jézus volt más, m int a filmbeli főhős: neki nem 
álm ai voltak, hanem  tervet teljesített. Ez azt jelenti, hogy Is
tennek sem szép, megható és kegyes álm ai vannak csupán az 
emberiség jövőjét illetően, am ely álmok azonban megvalósít
hatatlanok és valószínűtlenek, hanem  hosszú távú tervei.

S aját személyes életem  sorsa éppúgy, m int az egész embe
riség jövője nem földöntúli erőknek van kiszolgáltatva, nem is 
gonosz emberi számítások játékszere, hanem a „dicsőséggel 
megkoronáztatott” Jézussal függ össze.

1. NEM ANGYALOKNAK ALÁVETETT. Ügy tűnik, hogy 
az „angyal” képzetet az ú jkor beköszöntével végleg kinőtte az 
emberiség. Amíg az ókorban és a  középkorban lépten-nyomon 
em berfölötti hatalm akba: démonokba, szellemekbe, ördögöcs- 
kékbe ütköztek, addig m a m ár nyoma sincs ennek. Sajnos, 
nem  ilyen egyszerű a  helyzet, m ert korunkban új démonok 
vannak születőben. Olvasom az újságban, hogy Nyugaton 
százezrek áldoznak pénzt a  csillagjós komputerek, elektroni
kus számítógépek horoszkópjainak megszerzésére s  m inden 
valam irevaló magazin közli a  napi kozmosz-üzenetet. Igaz len
ne, hogy jövőnket csillagok modern dém onai: együttállások és 
sugárzások határozzák meg? Igaz lenne, hogy egy em beri kéz
ből kiszabadult korszellem uralkodik rajtunk , millió gonosz 
ördögével, melyek között ilyenek vannak, m int félelem, m a
gány, nihilista céltalanság, haláltól való rettegés. S hol van 
még a többi: a kozmikus katasztrófa, a földrengés és lavina s 
a  még apróbb ördögöcskék, a  betegségek és járványok vírusai! 
s a nagy Végzet és a  m egm ásíthatatlan fátum ?

De jó olvasni az 5. verset! E lkerülhetetlen az ezekkel való 
számolás, de végső fokon mégsem ezek határozzák meg jövőn
k e t

2. NEM EMBERI GONOSZSÁGNAK KISZOLGÁLTATOTT.
H a a  virágvasárnapot követő hét eseményeit nézzük s az 

em beri gonoszság közre játszását a  nagyhét forgatagában, köny- 
nyen azt hihetjük, hogy az emberi rosszindulat, gyűlölet és ha
talom vágy irány ítja  a  történelem  m eneté t Ha végigtekintünk 
az azóta eltelt évszázadokra, ism ét csak zsarnokok, elnyomók 
és kizsákm ányolok iszonyú bűneit láthatjuk. Igaz lenne, hogy 
ők kaparin tják  kézbe a  jövőt? Igaz lenne, hogy a naggyá te tt 
em ber alattomosságának, irigykedésének, gyilkos terveinek 
lennénk kiszolgáltatva?

A keresztyén em ber Istenbe vetett hitéhez hozzátartozik az 
a  reménység, hogy nem  kerekednek felül azok, akik vért onta
nak, azok, ak ik  kegyetlen háborút viselnek, azok, akik a béke, 
a  szabadság és a  fejlődés esküdt ellenségei. De jó olvasni a  6. 
versben: Istennek gondja van az em berre! S az biztos, hogy ez 
a  gondoskodás hatalm asabb, m int a  gonoszságon való emberi 
gondolkodás!

3. HANEM JÉZUSSAL FÜGG ÖSSZE. Az emberiség jövőjé
nek s benne sa já t kim enetelem nek Isten a  záloga, ö  ad ta J é 
zus kezébe a  dolgok irányítását, ezért van az jó helyen. A levél 
író ja  így tesz erről bizonyságot: „M indent lába alá vetettél” és 
„dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg” (7. és 8. ver
nek).

Ennek a  ténynek két oldala van. Az egyik azok felé fordul, 
akik Jézusnak erről az uralm áról hallani sem akarnak: feléjük 
a  hívogató szeretet és a  megkülönböztetés nélküli türelem  
hangján szól azóta is Jézus. A másik oldal azokat inti, akik 
m agukat Jézus-követőknek vallják : övéi felé a  figyelmeztető 
szeretet hangján, am ely belá tta tja  velünk, hogy sokkal több 
m inden (és mindenki) összefügg a  jézusi szándékkal, mintsem 
azt a  felszínes látszatot nézve vélnénk.

Ezért indulunk derűs reménységgel a nagyhét felé, m ert 
tudjuk, hogy megkezdődött annak a tervnek a  megvalósítása, 
am elyben nem  földöntúli hatalm aké, nem  is az em beri gonosz
ságé, hanem  Jézusé a dicsőség.

Bízik László

=*= EÖ ZSÁ. Bőikor-, fu tó -, bab a-
rózsa . K ivá ló  fa jtá ib ó l árjeg y zék et  
k ü ld  PALKÓ k ertész . B udap est, 
X V ., C sillagfürt u . 8.

— TEMPLOMOK tatarozását v á l
la lja  P u sztavári A ttila  ép ítész. B u 
dap est, n . ,  K e le ti K ároly  u . 48.

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. m árciu s 22-én

D eák  tér  de. 9. (úrv.) dr. K ék én  
A ndrás, de. 11. (úrv.) dr. H afen -  
sc iier  K ároly , du. 6. B ach : János  
p assió  — ig é t  h ird et: dr. K ékén  
A ndrás. F asor  de. f é l  10. Szirm ai 
Z oltán , de. 11. (úrv.) S zirm ai Zol
tán , du . 6. S zirm ai Z oltán . D ózsa  
G yörgy  ú t de. f é l  10. D . K orén  
E m il. Ü llő i út 24. de. fé l  11. K ará
c so n y  Sándor u. de. 9. R ák óczi ú t 
57/b. de. 10. (sz lovák  úrv.) A radi 
A ndrás, de. 12. (m agyar), du. 5. 
szer e te tv en d é g sé g : L eh oczk y  János  
teo l. T haly  K álm án u . 28. de. 11. 
dr. R édey Pál, de. 11. F rancisci 
G uido, du. 6. F ran cisc i G uido. K ő
bán ya  de. 10. S ü lé  K ároly , du. 5. 
szeretetv en d ég ség : dr. H afenscher  
K ároly . U tász u. de. 9. V eöreös  
Im re. V ajda P éter  u . de. fé l  12. 
Sülé K ároly . Z ugló de. 11. (úrv.) 
B oros K ároly . R ák osfa lva  de. 8. 
Biz ük L ászló . G yarm at u . de. fé l  
10. B oros K ároly . F óti ú t de. 11. 
S o lym ár P éter. V áci ú t  de. 8. B en 
czúr L ászló . F rangepán  u  de. fé l 10 
B en czúr L ászló. Ú jpest de. 10 B lázy  
L ajos. P esterzséb et de. 10. V irágh  
G yula . Sorok sár  Ü jte lep  de. f é l  9. 
V irágh G yula . P estlőr in c  de. 11. 
M atuz L ászló . K isp est de. 10. K is

p est W ek erletelep  de. 8. P estú jh e ly
de. 10. S ch rein er  V ilm os. R ákos
p a lota  MÁV te lep  de. 8. R ák osp a
lo ta  K isiem p lom  de. 10., du. 3. R á
k o sszen tm ih á ly  de. f é l  11. K arner  
Á goston . Sash a lom  de. 9. K arner  
Á goston . M átyásföld  die. f é l  11. 
C inkota de. fé l 11., du . fé l 3. K is- 
tarcsa  de. 9. R ák oscsab a  de. 9. B é
k é s  Józse f. R ák osh egy  de. 9, R á
k o s lig e t de. 10. R ák osk eresztú r de. 
fé l  11., du . 3.

B écsik ap u  tér  de. 9. (úrv.) V á- 
rad y  L ajos, du . 6. M adocsai M ik
ló s . T orockó tér  de. fé l  9. Szita  
István ná, ö b u d a  de. 9. F ü löp  D e 
zső , de. 10. (úrv.) F ü löp  D ezső. 
X II. T artsay V ilm os u. de. 9. T a
k á cs  Józse f, de. 11. T akács József, 
du. fé l  7. C sengőd y L ászló. B u d a
k e sz i de. 8. C sen göd y  L ászló. P est-  
h id eg k ú t de. fé l  11. C sengöd y  
L ászló . K elen fö ld  de. 8. (úrv.) dr. 
R ezessy  Z oltán , de. 11. (úrv.) dr. 
R ezessy  Z oltán, du. 6. B en cze  Im re. 
N ém etv ö lg y i út de. 9. (úrv.) B en cze  
Im re. N a g y té tén y  de. 9. V isonta i 
R óbert. K e len v ö lg y  de. 9. B udafok  
de. 11. V ison ta i R óbert. C sillag
h e g y  de. fé l 10. C sepel de. fé l 11. 
du . 5 S zeretetven d égség  (zárszám - 
a d oü lés).

— Böjt 6. vasárnapján, vi- 
rágvasárnap, az oltárterítő szí
ne: lila. A délelőtti Istentiszte
let oltári igéje: Mt 21, 1—9; 
az igehirdetés alapigéje: Zsid 
2, 5—9.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Március 22-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi rádió és az URH adó. 
Igét hire'-t D. KOREN EMIL 
esperes, püspökhelyettes.

—  DUNAEGYHÁZA. M ár
cius 1-én Görög Tibor esperes 
m eglátogatta a  gyülekezetei, is
tentiszteletón szolgált és elő
adást ta rto tt a presbitereknek. 
Beiktatta tisztségébe Buránsz- 
ky Pál presbitert. Előadással 
szolgált Sárkány Tibor hartal 
lelkész, a  Gyülekezeti Segély 
előadója is.

— HÁZASSÁGI é v f o r d u 
l ó . Scherer Henrik, a  vasasi 
gyülekezet legidősebb presbi
tere és felesége, sz. Läufer Er
zsébet február I5-én házi áh í
ta t keretében ünnepelték há
zasságkötésük ötvenedik év
fordulóját. M issura Tibor lel
kész a  103. zsoltár alap ján  h ir
dette az igét.

— KIS ORGONA eted é . H at re-
g iszteres, pedál os, h an gszeresére  
fo ly tá n  a lk a lm i áron, töb b éves  f i
zetés i k ed v ezm én n y e l. F e lv ilá g o s í
tá s : E van gélik u s L elk ész! H ivatal, 
B u d ap est, V^ D eá k  tér  4.

— CSORVÄS. A gyülekezet 
böjti szeretetvendágségén Ko
szorús Oszkár esperes Székács 
Józsefről ta rto tt előadást, Tá- 
borszky László kondorosi lel
kész „A békesség fejedelm e” 
címmel igehirdetéssel szolgált.

— KÖBANYA. A február 22-i 
gyülekezeti szeretetvendégsé- 
gen Bolla Árpád dunakeszi lel
kész „Iraki útinapló” címen 
ta rto tt élménybeszámolót.

EVANGÉLIK US ELET
A M agyarországi •

E van gélik u s O rszágos E gyház  
S a jtóosz tá lyán ak  lapja  

S zerk esz ti: a szerk esztőb izo ttság  
F ele lő s  szerk esz tő  é s  k iad ó:

D. K oren Em il
S zerk esztőség  é s  k iad óh iva ta l: 
B u d ap est. VIII.. P u sk in  u . 12.

T e le fo n : 142—074 
C sek k szá m la szá m : 20.412—v n i.  
E lő fize tési ár: eg y  év re  90,— Ft 

Á rusítja  a M agyar P osta
In d ex  25 211

70.0077
A thenaeum  N yom da B u d ap est 

R otációs m agasn yom ás

F e le lő s  v eze tő :

Sop ron i B éla  igazgató

I M Á D K O Z Z U N K
Mindenható Úristen! Mindenekelőtt köszönjük, hogy Ismét 

imádkozhatunk s elmondhatjuk mindazt, ami minket foglal
koztat személyes életünkkel, szeretteinkkel, egyházunkkal és 
az egész embervilággal kapcsolatosan. Köszönjük azután az el
múlt hét minden eseményét, amely örömünket és boldogulá
sunkat szolgálta és embertársaink javát is egyben. Köszönjük 
a vasárnapot, a pihenést, és az igehallgatást s légy azokkal az 
emberekkel, akik ilyenkor is dolgoznak.

Atyánk! Szeretnénk egész lényünkkel embermentő tervedbe 
illeszkedni, munkálni a jót és bűnbocsánatod által új és új 
erőt nyerni a lankadatlan hitre, a biztos reménységre és az ön
feledt szeretetre. Áldott légy, hogy meghallgatsz. Amen.

„Mert lelke szenvedése foly
tán látni fog és megelégszik, 
ismeretével igaz szolgám soka
kat megigazít és vétkeiket ő 
viseli. Azért részt osztok neki 
a nagyokkal és zsákmányt a 
hatalmasokkal oszt, mivelhogy 
életét halálra adta és bűnösök 
közé számláltatott; pedig ő so
kak bűnét hordazá és a bűnö
sökért imádkozott!” (Ézs 53, 
11— 12)

VASÁRNAP. — „Hozsánna! 
Áldott, aki jön az Ú rnak ne
vében” (Jn 12, 12—24) Nagy
hét küszöbén, v irágvasám ap 
reggelén mi sem köszönthet
jü k  m ásképp U runkat, m int a  
hálaadás és m agasztalás szavá
val: Á ldott, aki jön az Ú rnak 
nevében! Meg kell látnunk 
K risztusban a világ bűnét 
hordozó Megváltót, aki értünk 
jön, hogy elhordozza a  mi 
bűneinket. Ö t azonban szaba- 
dítónak csak akkor ism erhetjük 
fel, ha a bűnt életünkben va
lóságnak lá tjuk  meg, olyan ha
talom nak, melytől csak ő tud 
megszabadítani. Így telik meg 
szívünk őszinte alázattal szol
gáló szeretete előtt, és boldog 
örömmel halálig menő enge
delmessége láttán.

HÉTFŐ. — „M ária elővett 
egy font igazi nárdusból való 
drága kenetet, m egkente Jézus 
lábait és megtörölte hajával.” 
(Jn 12, 1—9) M ária lelkét be
töltő nagy szeretet parancsára 
kész esztelenségnek látszó pa
zarlásra is. A csodálatos pedig 
az, hogy Jézus elfogadja ezt a  
pazarló alázatos szeretetet. Le
het-e, szabad-e m ásként köze
ledni az önmagát feláldozó tö 
kéletes szeretet felé, m int ilyen 
m indenre kész alázatos szere
tettel? Olyan nagy az az áldo
zat, am it ő hoz érettünk, hogy 
mi soha nem  tudunk  eleget ad
ni érette.

KEDD. — „ . . .  egyszer je
lent meg az időknek végén, 
hogy áldozatával eltörölje a  
bűnt”. (Zsid 9, 16—28) Jézus 
áldozata azért más, m int az 
ószövetségi áldozat, m ert ezt 
nem  kell megismételni. A fő
pap évente m utatta  be a nagy 
engesztelő áldozatot, Jézus 
egyszer, m ert az ő áldozata 
örök érvényű. Áldozatával el
törölte a bűn t és levette ró
lunk annak m inden következ
ményét. Ha tudunk  hinni ál
dozatában, akkor az ő véréért 
m egbocsáttatik minden bű
nünk. Nem kell félni az ítélet
re jövő Krisztustól, hanem  
várhatjuk  őt az üdvösség re
ménységével. Felszabadít a 
bűn hatalm a alól és ezért él
hetünk m egújult életben, meg
ú ju lt cselekedetekkel.

SZERDA. — „Járu ljunk  
azért bizalom mal a  kegyelem 
királyi székéhez, hogy irgalm at 
nyerjünk és kegyelmet talál
junk, alkalm as időben való se
gítségül.” (Zsid 4, 15—5, 9)
Krisztus szolgálata kim eríthe
tetlen. Engesztelő halála meg

szerezte a bűnbbcsánat kegyel
mét. Tette azonban nemcsak; 
egy régi esemény, hanem  ál
landó jelen is. Hiszen ő a  mi 
Főpapunk. Olyan forrás, mely
ből állandóan lehet meríteni» 
olyan menedék, akihez állan
dóan lehet menekülni. Olyan 
főpapunk, aki m egérti és is
m eri életünkéit, hiszen megkí
sértetett hozzánk hasonlóan 
m indenben. Egy nap sem sza
bad elfelejteni az ige biztatá
sát: já ru ljunk  bizalom mal a  
kegyelem királyi székéhez és 
irgalm at nyerünk.

CSÜTÖRTÖK. — „Sokan 
vannak a hivatalosak, de ke
vesen a választottak.” (Mt 22,
2—13) Vár a tem plom  és a 
m egterített oltár. Ahogy egy
kor Jézus tanítványaival 
együtt vacsoráit és ad ta szá
m ukra a legdrágább eledelt, 
m egtöretett testé t és kiöntött 
vérét, úgy hív m a is m inden
kit vacsorájához. Az* úrvacsora 
szentsége drága lehetőség 
m indnyájunk számára. Hiva
talosak vagyunk, m eghívottak 
.vagyunk. Ne feledjük azonban 
a figyelmeztetést sem, m eny- 
nyegzői ruhára  is szükség van. 
Nem elég venni az úrvacsorát, 
m éltónak kell lenni. Készülni 
is kell rá  úgy, ahogy énekünk 
tan ítja : Készítsd magad ked
ves lélek, hit legyen szent 
ékességed.

NAGYPÉNTEK. — „Mikor 
pedig elvette Jézus az ecetet, 
így szólt: Elvégeztetett! A zután 
lehajto tta  fejé t és kilehelte lel
két.” (Jn 18 és 19) Igen, elvé
geztetett! Jézus K risztus elvé
gezte, ami rábizatott. Nagypén
teken, a szenvedéstörténetet 
hallva, boldogan veheti tudo
m ásul az em ber: Isten min
dent elvégzett az em ber meg
m entéséért. Semmi, de semmi 
h íja  annak nincsen. De meg 
kell látni az em bert is a  ke
reszt körül. A feszítsd meg-et 
kiáltó, szenvedésében gyönyör
ködő em bert. Ez az em ber pe
dig nagyon sokszor én vagyok. 
M eghajtom a fejem et a kereszt 
a la tt csendesen. Nem érdemel
tem Uram! Nekem kellene 
meghalnom és Te haltál meg 
helyettem! Hiszek Uram!

SZOMBAT. — ,.ök  elmen
tek, lepecsételték a  követ és a 
s ír t az őrséggel őriztették.” 
(Mt 27, 57—66) Jézus a sírban 
nyugszik. A kegyelet szépen 
befektette síri ágyába, a gyű
lölet és a  félelem pedig pecsé
te t tesz sírjá ra  és őrséget állít 
s írja  elé. Akik szerették, meg
gyászolják, akik ellenségei 
voltak, félnek tőle. Nagyon 
szomorú élet m ind a kettő. Mi 
nem  a sírban nyugvó Krisz
tust lá tjuk  ezen a napon sem, 
m ert tudjuk, hogy felvirrad a 
feltám adás napja. Nekünk 
m ár nem kell félni a haláltól, 
m ert élő K risztusunk van. Mi 
nem  úgy gyászolunk, m in t 
akiknek nincs reménységük, 
hanem  hiszünk az élet győzel
mében. Kökény Elek
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Kereszt a pálmafák alatt
— Em lékezés Molnár Máriára —

Manus szigete a Csendes-óceánban fekszik, 
Üj-Guineától nem messze, északkeletre. Csak 
egy parányi sziget a végtelen vízen. Mindösz- 
sze 2100 négyzetkilométer a területe. Lakosai
nak száma — a  környező apró szigetekével 
együtt — alig éri el a húszezret. Ebből há
romezer az evangélikusok lélekszáma.

A szigeten 1914-ben, röviddel az első világ
háború kitörése előtt kezdődött meg a misz- 
sziói munka. A németországi evangélikus egy
ház és a katolikus egyház is küldött misszio
náriusokat ide. Evangélikus részről a lieben- 
zelli misszió két munkása, Hermann Kraft és 
Friedrich Doepke lépett elsőnek a sziget föld
jére a Jézus Krisztusról szóló örömhírrel. A k
koriban még emberevők is voltak a szigetla
kok között, de a kannibalizmusnak egyetlen 
misszionárius sem esett áldozatul. Viszont 
hosszú éveken át mintha hiába hangzott volna 
az evangélium. Semmi eredménye sem mutat
kozott a missziói munkának. Csak 10 esztendő 
múltával érett be az áldozatos szolgálat első 
gyümölcse:, 1924-ben vette fel a keresztséget 
két pogány bennszülött. Ez a kicsiny mustár
mag azóta izmos, életerős fává terebélyese
dett. De csak négy évtized alatt nőtt három
ezerre az evangélikusok száma!

Közben gyarapodott a misszió munkásai
nak száma is. Harmadiknak Friedrich Walter 
érkezett a szigetre feleségével. Az asszony 
azonban nem sokáig állott férje oldalán, mert 
másfél év múlva, az első gyermekük szülése 
után valami lappangó tróvusi betegség támad
ta meg és végzett vele. Ott temették el a pál
mafák alatt. Egy kis magaslaton, közvetlenül 
a tenger partján áll a kereszt sírhalma fölött. 
Lent, a mélyben a Csendes-óceán kék hullá
mai zúgnak. ..

Néhány méterre a sírtól, ugyancsak délszaki 
pálmák tövében, egy másik síremlék áll. Több 
nevet találunk rajta. Köztük egy magyar ne
vet is; MOLNÁR MÁRIA. Számunkra különö

sen sokat mond ez a név, mert Molnár Mária 
a mi magyar evangélikus egyházunk misszio- 
nárisunője volt éveken át a távoli Manus szi
getén. Igen áldott munkát végzett a szigetla
kok között, és szolgálatát életének feláldozá
sával pecsételte meg.

*

A második világháború vérzivataros nap
jaiban történt. . .  A Csendes-óceán végtelen 
csendjét is vad harci lárma verte fel. Megje
lentek a hódító japánok hadihajói, és Manus 
sziget közelében megütköztek az amerikai ha
diflottával. A japánok nyerték meg a véres 
tengeri csatát, s a szigetet is elfoglalták. Ké
sőbb azonban elpártolt tőlük a „hadiszeren
cse”, s a hódítóknak sürgősen ki kellett üríte
niük a szigetet. Az amerikaiak elől visszavo
nuló japánok féktelen dühüket és bosszújukat 
az itt élő fehér embereken, védtelen polgári 
személyeken töltötték ki. Nem volt kímélet és 
irgalom a misszionáriusok számára sem! 1943 
márciusában fogságba ejtették a szigeten élő 
összes fehér embert, és egy japán hadihajóra 
hurcolták őket. Mikor a hajó kiért a nyílt 
tengerre, valamennyiüket — köztük Molnár 
Máriát is — agyonlőtték, s holttestüket az 
óceánba dobták. Barbárságuknak esett áldo
zatul két misszionárius-házaspár: Doepke és 
felesége, Gareis és felesége, meg a gyermekük 
is. A hatodik áldozat Molnár Mária vo lt. . .

Csak egyetlen evangélikus misszionárius ke
rülhette el a mártírsorsot: Friedrich Walter. 
Életben maradását annak köszönhette, h o g y  a 
háború elején Ausztráliába internálták, ö  volt 
az egyedüli a társai közül, akit mint „ellensé

get” internáltak, s így ő volt kénytelen első
nek abbahagyni a missziói munkát Manuson.

Molnár Mária és társai meggyilkolásával a 
Manus-szigeti evangélikus misszió elveszítette 
minden munkását. Munkájuk gyümölcse azon
ban mégsem pusztult el a háború viharában. 
A zsengét Isten csodálatosan megőrizte! Misz- 
szionáriusok nélkül is. Mert 1943 márciusától 
a második világháború végéig, a japán fegy
verletételig, tehát 1945 augusztusáig nem tette 
lábát Manus földjére egyetlen misszionárius 
sem. Az evangélikusok száma mégsem fogyat
kozott meg. Pásztor nélkül is átvészelte a nyáj 
ezeket a nehéz esztendőket. Énekeltek, imád
koztak, Isten igéje vigasztalta, erősítette és 
megtartotta őket a hitben. Az egyetlen élet
ben maradt Manus-szigeti evangélikus misz- 
szionárius, Friedrich Walter csak a háború 
befejezése után értesült társai mártírhalálá
ról. Ez a szomorú hír mély megdöbbenéssel 
töltötte el. Isten útjai nem a mi útjaink, az 
ö  gondolatai nem a mi gondolataink!

A háború után pedig folytatódott a félbe
szakadt munka. A meggyilkolt igehirdetők 
helyébe újak álltak. Az ötvenes években már 
egy evangélikus leányiskolát is létesítettek a 
szigeten. Az iskola Molnár Mária nevét vette 
fe l . . .

*

Molnár Mária emléke ma is elevenen él a 
bennszülöttek szívében. Az idősebbek még jól 
emlékeznek reá. Közöttük is legjobban az öreg 
Lomon József, aki Molnár Mária hűséges kí
sérője volt éveken át. Kenujában vitte őt min
dig szolgálatai helyére. S elkísérte „gazdáját“

akkor is, mikor a sárga hódítók hadihajójuk
ra hurcolták, társaival együtt. Tőle búcsúzott 
el utoljára. Azóta sem feledte el búcsúsza
vait: „József, végezd tovább Jézus munkáját, 
úgy, ahogy én végeztem eddig! A gonoszok 
most elhurcolnak engem, és nem jövök többé 
vissza, meg fogok halni. . . ” — kiáltotta feléje 
Molnár Mária, mikor a hajóhídra lépett.

József pedig könnyes szemmel nézett a ki
kötőből kifutó hadihajó után, és utolsó Isten- 
hozzádot intett gazdájának és társainak . . .  
Aztán lassan megindult hazafelé. Útközben 
még többször visszanézett a tenger felé, míg 
csak kicsi pontnak nem látszott a hatalmas 
hajó az óceán végtelen víztükrén...

*
Mikor néhány éve, 1962-ben a messzi Euró

pából, a német evangélikus egyházból látoga
tók érkeztek a szigetre, az öreg Lomon József 
könnybe borult szemmel mutatott a vendégek
nek egy tányért, melynek alján még jól ol
vasható ez a felirat: „Made in Vienna” — 
„Bécsben gyártották”. Aztán elcsukló hangon 
mondotta el, hogy ez Molnár Mária tányéra 
volt, s ezt ő — a misszionáriusnő volt ottho
nának többi használati tárgyaival együtt — 
azóta is kegyelettel őrzi, s naponta ebből a tá
nyérból eszik ...

*
Molnár Mária a Csendes-óceán hullámsír- 

jában nyugszik. Emlékét egy jelképes sír hir
deti Manus szigetén. Egy kereszt a pálmafák 
alatt, a tenger partján . . .

Emlékezetét őrzi háromezer evangélikus 
bennszülött — és egy leányiskola azon a pa
rányi szigeten, ahol Krisztus követségében járt 
s ahol életét is odaáldozta . . .

Emlékét őrizzük kegyelettel mi is, magyar 
evangélikusok. ..

Több mint negyedszázada történt...
Szerdahelyi PáS
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Ara: 2,— Forint

Szabadulás új életre F e l t á m a d o t t !
Jónás 2, 3—10

M érhetetlen sok fájdalm at és könnyet tud okozni az emberi 
gög és engedetlenség. Jónásnak Ninivébe kellett volna mennie, 
hogy elvigye az élet örömüzenetét, s megmutassa a szolgáló 
szeretet nagyszerűségét a pusztulásba rohanó embereknek. Jó
nás azonban hamis kegyessége és másokat lenéző gőgje követ
keztében m egfut a feladat elől, s így kerül N inive népe és Jónás 
egyéni élete is m ély ínségbe. Egyéni életek sok-sok keserve, 
közösségek, népek, sőt az egész emberiség megszámlálhatatlan  
kínos vergődése legtöbbször erre az önző, a másokat lenéző és 
semmibe vevő gőgös magatartásra vezethető vissza. Ezért van 
békétlenség és szomorúság a családokban, ezért van kínos fe 
szültség a m unkahelyeken, ezért zsákmányolja ki az erős a 
gyengét, ezért éhezik ma is az emberiség kétharmada, ezért 
hullnak a gyilkos bombák ártatlan gyerm ekekre és édesanyákra 
Vietnamban s ezért nincs béke Közel-Keleten. A m ikor ezek
ben a napokban népünk és hazánk felszabadulására em léke
zünk, nagyon is meg tud juk érteni m indezt, m ert a felszabadu
lás m ellett arra is em lékeznünk kell, hogy m ennyi fájdalmat, 
szenvedést és könnyet okozott a fasiszta gőg és önzés Európa 
népeinek a második világháború idején.

Azonban nincsen olyan mélység, amelyből ne lenne szabadu
lás, és nincsen olyan elrontott emberi élet, amely meg ne ú ju l
hatna Isten kegyelméből. Jónás története az apostolok igehir
detésében azt szimbolizálta, hogyan szabadította meg az élet 
Ura Jézus K risztust a halál mélységéből húsvét hajnalán. S az 
emberiség története és egyéni életünk sok-sok tapasztalata arról 
beszél, hogy m indez nem  szimbólum, vagy kegyes óhaj csupán, 
hanem napról napra megismétlődő áldott valóság.

Van szabadulás a bűn mélységéből! Persze sokszor nekünk  
is, m in t Jónásnak nagyon m élyre kell kerülnünk, hogy meglás
suk ínségünket, feltörjön szívünkből az imádság és megtapasz
talhassuk Isten áldott szabadítását. A  mélységben döbbenünk  
rá bűneinkre s te lik  meg a szívünk a szabadulás utáni forró 
vággyal. S ez a szabadulás be is következik. Erről beszél a nagy 
és névtelen keresztyének hosszú sora Pál apostoltól Lutheren át 
Schweitzer Albertig és ezt é lhetjük át m i is napról napra, am i
kor megszabadulunk kilátástalannak hitt helyzetekből, megbé
kélünk hozzátartozóinkkal,. m unkatársainkkal, s m egtelik a 
szívünk boldog örömmel. S m indez nemcsak egyéni életünkre 
érvényes, hanem közösségek, népek életére is. Szép illusztrá
ciója ennek az, hogyan szabadult meg népünk 25 évvel ezelőtt 
a háború nyomorúságának mélységéből, s hogyan lett szabad 
egyházunk az évszázados előítéletektől és a beidegződött kép
m utató magatartástól. Bizony, van szabadulás a bűn mélységé
ből!

Van szabadulás a halál mélységéből is! Krisztus U runk földi 
szolgálata idején azért támasztott fe l halottakat, s húsvét haj
nalán azért szállt k i maga is a sír mélyéből, hogy m i is rem ény
séggel nézhessünk szembe legnagyobb ellenségünkkel a halál
lal. Jézus erősebb a halálnál, azért még a halál hatalma sem  
szakíthat el bennünket az ö szeretetétől.

Isten csodálatos szabadítását m indig azért viszi véghez, hogy 
valami új kezdődjék el. Jónás a cethal gyomrából való szabadu
lása után nem  folytathatta ott, ahol előbb abbahagyta. A  sza
badulás azt jelentette, hogy engedetlen, gőgös életének meg kel
lett változnia. Vállalnia kellett a küldetést, a szolgáló szeretetet. 
Nagy kísértésünk, hogy a szabadulás megtapasztalása után visz- 
szatérjünk a régihez. De ez az ú t újra a mélységbe vezet. N é
pünk és egyházunk történetének elm últ 25 évében is megta
pasztalhattuk ezt. A  szabadulás után meg kell kezdeni a harcot 
a szebbért, a jobbért. A  szabadulásnak csak így van értelme. 
S  Isten ad erőt ehhez a harchoz. Hogy letehessük régi gőgös 
énünket, s odaadó szeretettel tud juk  szolgálni az újat, em ber
társaink örömét, javát, békességét.

A  halálból való szabadulásunk is ú j élet kezdetét jelenti majd. 
Hiszen Isten ígérete az, hogy a feltámadás után boldog, ú j élet 
lesz osztályrészünk: Nem  éhezünk, nem  szom júhozunk többé, 
sem a nap nem  tűz ránk, sem sem m i hőség. M ert ott nem  lesz 
fájdalom, sem kiáltás, sem  gyász. Isten letöröl a szem ünkről 
m inden könnyet. De addig is, m íg Istennek ez a gyönyörű ígé
rete valóság lesz, földi életünkben is szüntelenül m unkálja  az 
újat, a szebbet, a jobbat. Engedjük át a szívünket, életünket 
alázatos engedelmességgel Isten ú j életet teremtő, szabadító ke
gyelmének! Dr. Selmeczi János

D. Jan Chabada
a szlovákiai evangélikus egyház vezető püspöke egyházvezető
ségünk meghívására néhány napot Budapesten tartózkodott, 
ahol az egyház vezetőivel a két egyház közös kérdéseiről tár
gyalt. A püspököt elkísérte útjára felesége is, valamint L. Bar- 
tho lelkész, a szlovákiai evangélikus egyház főtitkára.

D. Paul Hansen
a Lutheránus Világszövetség kisebbségi osztályának titkára egy
házunk meghívására néhány napot Magyarországon töltött. Tár
gyalásokat folytatott D. Káldy Zoltán  és D. dr. O ttlyk Ernő 
püspökökkel, teológiai tanárokkal. Részt vett a budapest-fasori 
gyülekezet istentiszteletén, s megnézte az aszódi új parókiát és 
renovált templomot, valamint a domonyi és acsai renoválás 
előtt álló templomokat. Budapesten látogatást tett a Teológiai 
Akadémián, és más egyházi intézményekben.

D. Dr. Ottlyk Ernő püspök Finnországban
A finn egyház meghívott vendégeként D. dr. O ttlyk Ernő, az 

Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke tíznapos látogatást 
tett Finnországban, ahol megbeszéléseket folytatott, előadáso
kat tartott és igét hirdetett. A püspököt elkísérte útjára felesége 
is. A tíznapos út március 14—23-ig tartott.

Jézus K risztus feltámadásá
nak ünnepe nagy távlatot nyit 
meg előttünk. Ebben tárul fe l 
a húsvéti ünnep jelentősége és 
ereje.

Húsvét ereje
H úsvét összekapcsolja a gyü

lekezetét az egyháztörténelem 
mel. H úsvét a keresztyénség  
legrégibb ünnepe. Jézus K risz
tus feltámadását m a úgy ü n 
nepeljük, ahogyan az aposto
lok, az első keresztyén gyüle
kezetek ünnepelték, s ahogy 
azután kétezer esztendő alatt 
hatalmas székesegyházakban, 
vagy kis falusi tem plom okban  
ünnepelték.

H úsvét összekapcsolja a 
gyülekezetei az egyházi eszten
dő kiem elkedő pontjával. A m i
re böjt óta készültünk, most 
éri el tetőfokát: végigkísértük  
az Urat a szenvedés útján, 
most pedig eljött a vasárna
pok vasárnapja, a feltámadás 
örömünnepe. Augustinus sze
rin t „húsvét átm enet a halál-

„ Krisztus, virágunk, 
szép termő águnk”, 
nélküled járva, 
hol leltem volna 
mindig zöld ágra?!

„Krisztus, virágunk, 
szép termő águnk”, 
vígan áldalak, 
hogy megtaláltál 
s megtaláltalak.

bóf az életbe, a szenvedéstör
ténetből az Úr dicsőséges fe l
támadásának csodálatos ese
m ényébe”. Nagyhét szenvedés
történeti énekeit fe lváltja  a 
gyülekezet örvendező hállelu- 
jája. Ettől az ünneptől kezd
ve hat vasárnapon át húsvét 
fénye ragyog az igékben, egé
szen pünkösdig.

Isten a mai napon egyik leg
drágább ajándékát nyú jtja  a 
gyülekezetnek, a húsvéti evan
géliumot, am ely a hit forrása 
volt az egyház múltjában, s 
am elynek Isten kiem elkedő  
szerepet szán az egyház jele
nében, a mostani gyülekezet 
életében is.

De vajon készek vagyunk-e  
ennek az ajándéknak az elfo
gadására? M egérint-e m inket 
a húsvéti evangélium?

Nem magától értődő 
a húsvéti hit

A Jézus K risztus környeze
téhez tartozók, sőt maguk a 
tanítványok sem ju tnak el

„Krisztus, virágunk, 
szép termő águnk”, 
nagy hideg telet 
virágos szívvel 
várhatok Veled.

„Krisztus, virágunk, 
szép termő águnk”, 
mindig zöld ágra 
hogyne szállana 
dal os madár ka!

könnyen a húsvéti hitre. Isten  
követeinek, az angyaloknak 
kell em lékeztetn iük a kegyes 
asszonyokat arra, hogy a ha
lottak között keresik az élőt, 
pedig az Ür előre megmondta  
még Gálileában, hogyan kell 
N eki szenvednie, meghalnia és 
harmadnapra feltámadnia. 
Még a tizenegy is először csak 
üres asszonyi beszédnek hiszi 
a húsvéti hit bizonyságtevé
sét.

M indez arra in t m inket, 
hogy nézzünk szembe a m a
gunk húsvéti hitének nehézsé
geivel, hiszen szám unkra sem  
magától értetődő az, ami az 
evangéliumban szerepel. A  m o
dern ember előtt is csak Isten  
Szentlelke nyitja  meg a hús
véti evangélium  befogadásának 
ajtaját. Am íg azonban ez be 
nem  következik, kész a m o
dern ember a különféle elm é
letek gyártására, hogy az em 
beri ész kategóriái között kö
zelítse meg a húsvéti történe
tet.

Vannak, akik úgy gondolják, 
hogy legjobb esetben jóhisze
m ű mitológia, vagyis a vallá
sos képzelet, esetleg a költői 
kitalálás birodalmába tartozik  
a húsvéti történet. Mások a ta
nítványok, s a hozzájuk csat
lakozott kegyes asszonyok hál- 
lucinációiból, látomásaiból, 
szubjektív  benyomásaiból
akarják szárm aztatni a húsvé
ti hitet. Ism ét mások az ob
jek tív  vízió álláspontjára he
lyezkednek, am ely szerint a 
tanítványok előtt a m egfeszí
te tt és megdicsőült Jézus bizo
nyította  magát szám ukra élő
nek a lelki-szellem i élet s ík 
ján. És még hosszan lehetne 
sorolni, hányféle elm élet pró
bálja „megmagyarázni” az üres 
sírt.

A  modern ember hitbeli ne
hézségei fölött nem  lehet át- 
siklanunk, azt komolyan kell 
vennünk, m ert csak e nehézsé
gek leküzdése után támad az 
igazi húsvéti hit. Isten Szen t
leikének a közbelépése révén  
érezzük magunkhoz szólónak a 
húsvéti evangéliumot.

Két Krisstus-kép
A  Jézus Krisztus környeze

téhez tartozó asszonyok és a 
tizenegy tanítvány még te lje
sen a nagypénteki esemény  
megrázó hatása alatt állottak. 
De Isten nem  hagyta őket eb
ben az állapotban. A nnak a fo 
lyam atnak vagyunk tanúi, aho
gyan a golgotái kereszt alatt 
összeomlott tanítványok kez
denek eszmélni a feltámadás 
csodájára. Nehézkesen, h ite t
lenkedve, az elkeseredés m é
lyéből közelednek lassan-las- 
san a húsvéti hit bizonyossága 
felé.

A  nagypénteki K risztus-kép  
gyötrelmes, gyászos, véres kép. 
Jézus ott függ a latrok között, 
s kim ondhatatlan kínok és fá j
dalm ak közt meghal. Ezen a 
képen is rajta van az Isten sze- 
retete, m ert m indez bűneinkért 
történt, m in t igaz és örök fő 
pap, áldozatul adta magát ér
tünk  s bűneinkért életével f i 
ze te tt meg. Valahányszor ez a 
szomorú és véres golgotái kép  
áll előttünk, m indig magunkat 
is oda kell gondolnunk, bű
neinket Isten igazságos harag
ja elől csak ekkora áldozattal 
lehet megváltani.

A  húsvéti K risztus-kép a 
legszorosabb összefüggésben 
van a nagypéntekivel: a m eg
feszített, meghalt, poklokra alá 
szállt Jézus Krisztus harmad
napon feltám adt halottaiból, s 
ezzel halála nejmcsak bűnein
ket törölte el, hanem  feltám a

dása megigazülást és örökéle
tet szerzett, am int Pál apostol 
mondta, hogy aki meghalt bű
neinkért, feltám adt megigazu- 
lásunkért.

Egyik K risztus-képet sem le
het kijátszani a másikkal 
szemben, a feltámadás örömét 
nem  lehet elnyerni nagypén
tek  nélkül. A  két K risztus-kép  
együtt és egyszerre m utatja  
meg Isten szeretetét. Ez az, 
ami egybefűzi m indkettőt. Is
ten szeretete a Krisztusra ve
tette  bűneinket, ezért olyan k í
nos a keresztfa képe, de hús- 
vétkor már Krisztuson sincse
nek a bűnök, hová lettek hát? 
Valóban feloldotta azokat Is
ten szeretete, hogy soha senki 
m eg ne találja többé.

A  nagypénteki K risztus-kép
től így ju to ttak  el a tanítvá
nyok a húsvéti K risztus-kép
hez, hogy m indkettő  lényegét 
megértsék, s benne felfedezzék  
Isten irántuk való szeretetét.

A bűn és a halál legyőzője
Természetesen a keresztyén  

feltám adáshit nemcsak a tanít
ványoké, nemcsak a m últra  
tartozó ügy, hanem nekünk ké
szített és szám unkra fe lkínált 
ajándék. A  húsvéti hit re
ménysége átfogja a keresztyén  
nem zedékeket, s m inden idő
ben aktuálisan, frissen szólal 
meg, m ert az emberélet alap
problémájára ad választ.

A z  élet fejedelm e érettünk  
meghal, de újra él és uralko
dik. Luther szerint Jézus 
Krisztus emberi természete va
lósággal halott volt, isteni ter
mészete azonban halhatatlan, 
szenvedése és halála alatt ez 
csendesen visszavonult és nem  
m utatkozott, hogy m in t ember 
meghalhasson. M ivel pedig is
teni term észeténél fogva örök
ké él és a halálban nem  m a
radhat, újra előtör, eltiporja a 
halált s azt, ami a halálnak se
gítséget nyújt, a bűnt, és új, 
örök életben uralkodik, am ely
nek m ost már a bűn és a ha
lál sem m it sem  árthat.

Ez a keresztyének számára 
nagy rem énységet jelent, m ert 
a bűnt és a halált legyőzte 
Krisztus. A  bűnösök közé 
számlálták, gyengének látszott, 
m intha el kellene vesznie, de 
ebben az erőtlenségben mégis 
legyőzhetetlen erő rejlett. En
nek következtében, am int Jé
zus Krisztus a halálból fe ltá 
m adt és örökéletben jár, úgy 
részesít m inket is ezekben, ha 
hiszünk Őbenne. Ma még ne
künk, keresztyéneknek is 
ugyanúgy kell meghalnunk, 
m in t m indenki másnak, de 
m iénk az örökélet ígérete, 
hogy egykor Jézus Krisztus ér
dem éért m i is feltám adunk. A  
húsvéti hitből m erítünk bizo
dalmát, hogy Jézus érdemé
ért, feltámadásának erejénél 
fogva Isten kegyelmébe fogad 
és örökéletre hív m inket. L u
ther szerint Jézusban a hit ál
tal szentek vagyunk, noha még 
bűnösnek kell m agunkat val
lanunk, de tudjuk, hogy bár
m ennyi is legyen még a bű
nünk, a m i Urunk, Jézus K risz
tus feltám adt a halálból és ál
tala nem  uralkodik többé sem  
a bűn, sem a halál. Luther 
szerint: „Bűnös vagyok, az 
igaz, de azért kétségbe nem  
esem, m ert K risztus nem  bű
nös, abban van bizodalmám, 
hogy ö  értem  meghalt és a ha
lálból feltám adt.”

Ha m indezt Isten Szentlelke  
által m egértjük és h ittel elfo
gadjuk, akkor a húsvéti evan
gélium  m inke t is egybefűz 
azoknak seregével, akiknek re
m énységük Jézus Krisztus, itt 
a földi életben és az örökké
valóságban. Így értjük meg, 
m ilyen drága kincset jelen t a 
húsvéti h it számára ez a szó:

„Feltámadott!”
D. dr. Ottlyk Ern«

„Krisztus, virágunk, 
szép termő águnk”, 
nagy fehér telet 
dalteli szívvel 
várhatok Veled!

„Krisztus, virágunk, 
szép termő águnk”, 
szívem zöld ága: 
minden énekem 
szent neved áldja!

• Az idézetsoroí a versszakok elején egy 
régi evangélikus húsvéti ének kezdősorai.

Túrmezei Erzsébet

. . harmadnapon feltámadott halot
taiból, fölment a mennyekbe, ott ül 
Istennek, a mindenható Atyának jobb-
•  ̂ 59.jan. . .

Ebben a boldog húsvéti hitbe n kívánunk 
áldott ünnepeket minden kedves Olvasónknak!

SZÍVEM ZÖLD AGA
„Ha zöld ágat hordok a szívemben, 

mindig száll rá dalosmadár" 
Kínai mondás



Hívottal!, vagy űzötten
Jel 19,9

A nagycsütörtök délutánján m egtérített oltár még nem  a 
Bárány m enyegzőjének vacsorája. A nnak ellenére sem az, hogy 
a legtöbb gyülekezetben ezzel az igével fe jezik  be a terített ol
tárhoz hivogatást. A z  csak egyszer lesz, am ikor a mennyei se
regek és kórusok éneklik majd a halleluját Krisztus végső győ
zelm ének előestéjén. A kkor szemtől-szembe látás lesz, most 
még a hit szeme kell ahhoz, hogy ezen az előestén meglássuk 
az elkövetkező nagypénteki eseményben Krisztus m egvívott 
győzelmének tényét. Ez még nem  a Bárány m enyegzőjének va
csorája, de már

1. A  BOLDOGOKAT HÍVJUK. A  bűnbánót, bűne állás, bűn
bocsánat helye ez. N em  csak a m egkeseredett szívek gyűjtő
helye, hanem a megszabadott szívek találkozója. Hozzuk a bű
neinket, de azért, hogy tőlük szabadulva boldogok legyünk, s 
nem  azért, hogy vá jká ljunk bennük. A  bűn mardosása csak 
idehoz, de ez a hely Isten békességének a helye. Láttam  egyszer 
egy vízparti táblát: „itt tilos halászni”! Ahol Krisztus a háta 
mögé vetette bűneinket, ott tilos köztük  halászni. Itt a bűneink
től szabadulva, tehát azok nélkül vagyunk boldogok. Krisztus 
segített rajtunk, s a maga közösségébe fogadott.

Ez még nem  a Bárány m enyegzőjének vacsorája, de
2. A  B ÁRÁN YH O Z H IVATTU N K . N em  ahhoz, aki kezében  

eles sarlóval ítél (Jel. 14,14), hanem ahhoz, aki azért jött, hogy 
a megrepedt nád el ne törjön, s a rebdeső gyertyaláng el ne hal
jon. Majd el fog jönni „ítléni élőket és holtakat”, de most csak 
ahhoz hívunk, aki „csak” áldozat, „csak” Bárány. A  180. éne
künk  első versének egy régi változata így hangzik: „Jézus, Is
tennek Báránya — Szívem nek fénye aranya — Fellépsz, fe l
lépsz — Kereszt oltárára — Bűnös, bűnös — Lelkem  vátlságá- 
ra.” Ehhez az oltárhoz, őhozzá h ívunk!

Ez még nem  a Bárány m enyegzőjének vacsorája,de
3. A Z  ODA M EG H ÍVO TTAK AT HÍVJUK. Azokat, akik sze

m ély szerint ism erik ezt az esaiási igét: neveden hívtalak téged, 
enyém  vagy. Ehhez az oltárhoz csak hívotton, vagy űzötten le
het jönni. Ez utóbbi is hívás. Vannak, akiket lelkiism eretfurda- 
lásuk, bűntudatuk hoz. M indkettőt az a törvény idéz fel, amely
Krisztushoz vezérlő m ester”. Ha mégoly különösnek tűn ik  is, az 

űzettetésben Isten hívó tevékenysége fejeződik ki. De van egy 
sokkal m élyebben fekvő  erő, am ely ide hajt. Oly m élyen fe k 
szik, hogy sokszor nem  is m erül a tudat fölé. A nnak bizonyos
sága ti., hogy őhozzá tartozunk. „Eljegyzettjei” vagyunk. Már 
keresztségünk óta. Ezért fogózott Luther a kísértés óráin e két 
szóba: baptisatus sum. Meg vagyok keresztelve, őhozzá  tarto
zom! Ez a tudat azonban nem  csupán olykor fellángoló érzés, 
ami boldogan hajt ide a terített oltárhoz. Ennek a tudatában  
élni lehet. Őhozzá tartozom, aki „szolgai form át vett fe l”. Ez a 
vele járó élet szolgáló tudata és tevékenysége. K üldetésünk fe l
ismerése és kötelezése. Mi nem  lehetünk mások, m in t am i Meg
hívónk volt itt a földön: békehírnök, éhezőknek enni adó, szom- 
jazónak inni adó, m ezítelent felruházó, magánoshoz társul lépő, 
elhagyottat felkaroló, örömhírt mondó, vigasztaló, reménységet 
'árasztó, egész megoldásokra törő, aki beleveti magát a m ások
nak való szolgálat lüktetésébe.

Ez még nem  a Bárány m enyegzőjének vacsorája. Ez még ösz- 
szeköt azzal a vacsorával, ami a földön jártában utolsó volt, 
s am inek szerzésére ma em lékezünk. A zt mondotta: ezt csele
kedjetek, valahányszor__De ez a vacsora, ez a terített oltár
összköt a Bárány m enyegzőjének eljövendő vacsorájával is. On
nan hull ma a fén y  az egykor volt vacsorára ott a jeruzsálemi 
felházban, ahol m egrettent szívű tanítványok mélységek fölé 
révülve hallgatták különös értelm ű szavait. De onnan hull a 
fény  a nagypénteki keresztre is, a húsvéti sírra is — és a most 
megterített oltárra is: „jöjjetek, ím e m inden k é s z . . . ”

D. Koren Emil

Egy kétszázéves emlékkönyv
Kopott, barna, bőrkötéses 

könyvecske. Közepén két ara
nyozott betű: S. Á. Az emlék
könyv tulajdonosának neve: 
Sztruhár (néhol Sztruháry) 
Ádám.

Üt ja Kokavaró] indult, ahol 
apja lelkész volt. Sztruhár 
András 1779-ben meghalt. Pia 
is a lelkészi pályát választotta.
1762. ápr. 7-én iratkozott be 
az altdorfi egyetemre. E kis 
német város Jéna és Nürnberg 
közelében van. Csaik néhány 
évig volt itt több magyar tár
sával együtt. Néhány név a 
sok közül, akik vele együtt ta
nultak ebben az időben: Gö- 
möi'y Simon, Platthy László, 
Dezseífy András, Máriássy Fe
renc, Torkos József, Szeniczey 
Bárány Gábor, Szontágh Sá
muel, Taksony Mátyás, Iványi 
(Irinyi) Tóbiás. . .  Neve így ol
vasható az egyetem anyaköny
vében: Adamus Sztruhár, Ko- 
kava, Kis-Honth, Hungarus.
1763. áprilisában már átiratko
zott a jénai egyetemre s itt fe
jezte be 1767-ben tanulmánya
it. Hazafelé mentében betért 
Erlangen be, ahol Tessedik Sá
muellel is találkozott, akinek

néhány soros bejegyzése és 
aláírása éke e  kis könyvecské
nek.

Sztruhár Adámot 1767. szept. 
5-én szentelték lelkésszé Szü- 
gyön, egy kis Nógrád megyei 
községben, ahol 1778-ig végez
te a szolgálatot. 1778—83-ig 
Garamszegen (itt egykori előd
je volt Katina püspöknek), 
majd 1783—86-ig Zólyomban 
lelkészkedett. 1786. március 
12-én esperessé lett. Ezt a 
tisztet rövid ideig viselte, 
mert ez év július 13-án meg
halt.

A  bejegyzéseknek csali két 
sora magyar, a többi latin, né
met, francia, görög és héber. 
Professzorok, diáktársak lelké
szek, patrónusok tarka népe. 
Szép kis csokor korának pro
testáns nagyjaiból.

Tessedik-év van. Szarvas 
nagy ünnepségekre készül. 
Tessedik latin mondatot írt e  
könyvbe, mely magyarul így 
hangzik:

Mindketten kegyes jövőt
akarunk,

Istenem, vezess utadon,
s ha nem bírnám testtel,
kövessem szívvel.

Hernád Tibor

John Milton :

HA TÉPELŐDTEM.
Ha tépelődtem, hogyan elveszett 
látásom napjaim felén, s e vak világom- 
az egy talentom, mit halál elásnom, 
életemben haszon nélkül rekedt,

bár egyre inkább vágytam szüntelen 
szolgálni vele Alkotómat híven . . .
„pontos napi munkát vár a fénytől-foszto Isten?”
— lázadtam balgán. . .  de a türelem

csendre fogta zokszóm. Istennek nincs szükségé 
ember művére, ö t  az szolgálja legjobban, 
aki szelíd igáját békén viseli már.

Birodalma királyi. Parancsa ütemére
ezrek sürögnek szárazon-vízen szorgos rajokban.
De néki szolgál az is, aki csak áll és vár.

Angolból ford. Túrmezei Erzsébet

MILTONNAK ÍROM
Válaszul „Ha tépelődtem ... 
kezdetű szonettjére

Egy talentom? Milyen alázat ez!
Riadtan vergődtél a vaksötétben, 
s nem sejtetted, hogy sötétséged éppen 
a titkok és a fények kútja lesz.

Mert egyre dúsabban kamatozott
vakságodban az Isten pénze benned. 
Kamatoztatta várakozó csended, 
es tízannyit és százannyit hozott

— R O ZSA . B o k o r- , fu tó - ,  b a b a 
ró z sa . K iv á ló  f a j tá ib ó l  á r je g y z é 
k e t  k ü ld  PA L K Ó  k e r té sz .  B u d a 
p e s t ,  X V ., C s il la g fü r t  u . 8.

— K IS  O RGO N A  ELA D Ó. H a t
re g is z te re s ,  p e d á lo s , h a n g s z e re s é 
r e  fo ly tá n  a lk a lm i á ro n , tö b b  
év es  f iz e té s i k e d v e z m é n n y e l. F e l
v ilá g o s ítá s  : E v a n g é lik u s  L e lk é sz i 
H iv a ta l. B u d a p e s t ,  V ., D e á k  t é r  4.

— TE M PLO M O K  ta ta ro z á s á t  
v á lla l ja  P u s z ta v á r i  A tti la  é p íté sz . 
B u d a p e s t ,  n.. K e le ti K á ro ly  u . 
43.

— GONDOZÁSÉRT la k á s t ad n a
e g y ed ü lá lló  a s s z o n y n a k  ö tv e n 
év es  ro k k a n tn y u g d íja s  fé r f i  szo- 
b a -k o n y h á s  fő b é r le ti  la k á s á b a n  
sü rg ő se n . T o ln a i D o b iá s  P á l. B u 
d a p e s t .  X IX „  K is p e s t. A ch im  
A n d rá s  a .  t

Világ színei messze elmaradtak, 
de leltedbe angyalok látogattak 
egekbe érő aranygrádicson.

Sötétbe, mélybe taszított az Isten, 
hogy napvilágot lásson, felénk intsen 
újra az „Elveszett paradicsom”.

Túrmezei Erzsébet

K ét istentisztelet
Zsid 10, 19—25

N agypéntek egyházunk egyik legjellegzetesebb ünnepe, 
A  reformáció teológiájának központi tanítását, keresztyén éle
tünk  alapját fe jezi ki: Jézus Krisztus meghalt értünk, halá
lával és feltámadásával utat nyito tt az élő, örökkévaló szent 
Istennel való közösségbe, örvendetes az a tény, hogy tem 
plom aink nagypénteken megtelnek, az úrvacsorái gyülekezet 
nagy létszám ú és az áldozatkészség is magas. . x

De kérdezzük meg m agunkat őszintén: vajon kizárólag en
nek  meghallására gyűlünk-e össze ilyen  szép számban? Nem  
hat-e súlyosan a régi tradíció, am iben viszont talán kissé 
m egkopott a fen ti tartalom? N em  jelentéktelen  ez a szép ha
gyomány. M ély gyökerei vannak. A  gyülekezet egyik kétség
telenül érzékelhető életjele. De most az ige fényében vessük 
fel a kérdést: m iért jövünk? Elénkebb-e m a annak tudata, 
hogy Isten színe elé járulunk? És m egdöbbentünk-e azon, 
hogy az élő Isten m it tett? Tudjuk-e, hogy Istennel való kö
zösségünk lehetősége rendkívüli ajándék, hallatlanul értékes 
kiváltság, m ert drága áron szerezte m eg szám unkra Isten: 
Jézus odaadásával. •

A  jólism ert dióhéj evangélium (Jn 3, 16) és ez a meleg és 
m ély jézusi mondat: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet an
nál, m in t ha valaki életét adja az ő barátaiért” (Jn 15, 13) 
m utatja  világosan, hogy a nagypénteki kereszt ténye nem  
annyira szerzi, m in t inkább máris jelzi és ajándékozza Isten  
végtelen szeretetét. N agypéntek eseménye m indenképpen Isten  
szeretetének megrendítő vallomása. Ez a szeretet Jézus sze
m élyében ma is és m indig nyitva  áll. É letünk m inden kuszáit, 
vagy szép eseménye arra vezet, hogy újra meg újra éljünk  
azzal az életm egújító lehetőséggel, am it Isten egyszer s m in
denkorra m egterem tett számunkra.

A  nagypénteki tény ezt a szeretetet leplezi és ugyanakkor 
fe l is tárja. Tragikumba burkolózik, de a hit szem ének bol
dog látást nyit. A  kárpit jelentősége is az, hogy elválaszt, de 
egyben jelzi is az átjárás lehetőségét. Hogy Jézus a keresztfa  
haláláig testté lett, az jelzi, hogy ő az ú t Istentől hozzánk és 
a m i u tu n k  is őhozzá. Jézus, a m egfeszített és a feltám adott, 
az egyetlen ú t az A tyához. Nem kellene-e végre m egértenünk, 
hogy Isten a nagypénteki keresztben népének nem csak m ér
hetetlen ajándékot adott, hanem m érhetetlen feladatot is: 
járhatunk ezen az úton. Ez annyit jelent, hogy Isten szere- 
tetével szolgálhatunk a világban. A z  úton járó úgy tölti be 
feladatát, hogy őriző je felebarátja életének, javának, boldo
gulásának, békéjének, jö txndöjének.

A  kereszt fényében nagyon hangsúlyossá vá lik  az, hogy egy
másra ügyeljünk, egymást szeretette és jócselekedette ösztö
nözzük.

M inden istentiszteleten történik valami. Bármely ige han
gozzék is el, m indig arról van szó — különösen nagypénteken  
— hogy Isten bűnbocsánatát adja, s hogy ennek a kegyelmes 
ajándéknak következm énye van. Feltárja, hogy mi a gyüleke
zet és a keresztyén ember feladata az egyházban, a lelki test
vérek között, és m i a küldetése az őt körülvevő világ, a nép, a 
társadalom javára. Ebben az igében az élő hit, az élő rem ény
ség, és az élő szeretet munkálkodásáról van szó.

Valaki azt mondta, hogy a keresztyén ember m indig két is
tentiszteletet él át. A z  elsőt a templomban, a gyülekezetben, 
amely befejeződik a „Maradj meg kegyelm eddel. . eléneklé- 
sével. A  m ásik viszont akkor kezdődik, am ikor az ember kilép  
a tem plom  kapuján. Ez a második a nehezebb. A z  első viszont 
Istennek volt nehezebb: m utatja a nagypénteki kereszt. A  má
sodik istentisztelet nincs az első nélkül. A z  első nagy témája: 
m it cselekszik Isten értünk? A  második nagy témája: m it cse
lekszünk m i másokért?_______________________ V. L. — G. Gy,

— A BORSOD-HEVESI
EGYHÁZMEGYE lelkészi 
munkaközössége március 17- 
én Miskolcon tartotta ülését. 
Úrvacsorát osztott Túrmezei 
Sándor. Az ülésen Pásztor 
Pál esperes tartott megemlé
kezést hazánk felszabadulá
sának 25. évfordulója alkal
mából. Előadást Abaf f y  G yu
la és Gáli Sándor tartott, a 
záró imádságot Buchalla 
Ödön mondta.

— KELENFÖLD. Március 
28-án, nagyszombaton este 6 
órakor egyházzenei áhítatot 
tartanak a gyülekezetben. 
Közreműködik Peskó György 
orgonaművész és a gyülekezet 
zenekara.

— MISKOLC. Március 8-án 
szeretetvendégséget tartottak 
a gyülekezetben, amelyen dr. 
Groó Gyula teológiai akadé
miai dókán tartott előadást. 
Délelőtt a gyülekezet isten- 
tiszteletén szolgált. Mindjét 
alkalmon nemcsak a miskolci, 
hanem a diósgyőri és a Diós- 
győr-vasgyári gyülekezetekből 
is szép számmal vettek részt 
a hívek.

— SÁRSZENTLÖRINC. A
gyülekezetben és filiájában 
— Uzdon — február 16—18-ig 
Lackner Aladár keszőhideg- 
kúti lelkész szolgált igehirde
tésekkel.

B A JC SY-ZSILIN SZK Y ENDRE gránit, 
amelyre támaszkodhatunk. Lényének hűsége 
és tisztasága visszasugárzik a tarpai sírból. A  
sír csak em lék és jelkép azonban. A m i a sírban 
nyugszik, már kezd földdé válni. A  férfiúnak, 
aki Bajcsy-Zsilinszkyként járt a magyarok kö
zött, élőként kell utunkba állnia ma is. Jelleme 
és szelleme, ha őszintén gondolunk rá, élővé 
is varázsolja. I tt van például ez az em lék
könyv (Kortársak Bajcsy-Zsilinszky Endréről. 
Válogatta és szerkesztette V ígh Károly), hu
szonegy magyar kortárs vallomása arról a tű z
varázsról, aki m egejtette a lelkeket, Illyés 
Gyula találóan írja: „Benne van nem zeti tör
ténelm ünkben, de — m indnyájan érezzük  — 
még nem  a helyén .” Ez a könyv a helyét ke
resi és követeli, igen becsületesen, vagyis 
hozzá méltóan: őszinte emlékezéssel. Sokkal 
többet mond B ajcsy-Zsüinszky Endréről, m int 
am ennyit az elm últ negyed század alatt va l
lottak be a m egemlékezések. Végigolvasva a 
vallomásokat és a szerkesztő m egfontolt beve
zető írását, az em bernek az a benyomása, hogy 
korunk egyik legnagyobb magyarját idézi fe l 
a könyv. Ilyesm i nem  is a közvetlen állítások
ból derül ki, bár azok éppen a legelismeröb- 
bek, m ert ism étlem  m ind őszinte írások. De 
úgy rém lik, az összehasonlításból derül ki ez 
a nagyság igazán. M int kortársak, akik végig
éltük a második világháborút, sok hős nevével 
találkoztunk Közép-Európában, szűkebbre 
gondolva, a B altikum  és az Adria között. De 
a huszonöt év alatt az összehasonlítással sokan 
szétfoszlottak, jelképesen is eltűntek, valóban 
is. A  m i hősünk felragyogott, m inden össze
hasonlítással nagyobb lett, őrzi igényeinket a 
magyar jellemről. A zt hiszem, az a tanulmány  
jellem zi őt a legtömörebben, am ely megálla
pítja, hogy Bajcsy-Zsilinszky Endre „megmen
te tte  nem zetünk becsületét”. A  második világ
háborúban sok m indent vesztettek el a nem 
zetek, s épp a legbüszkébbek és legkérkedőb- 
bek, elvesztettünk m i is sokat valódi és vélt 
nem zeti karakterünkből, meg is bűnhődtünk  
érte összehasonlíthatatlanul. N em zeti becsüle
tünket mégis feddhetetlenül megőriztük: Baj-

csy-Zsilinszky Endre az egész nem zet becsü
let-jelképe, m inta-modell. Érezte, hogy életét 
kell adnia magatartásáért. „Isten m indent lát” 
— kiáltotta, m ikor a hurkot a hóhér nyakára 
vetette. Kár, hogy a szerkesztő nem  tudott egy 
további kortársi vallomásról, Bárdosi Jenő 
evangélikus lelkészéről (az 1969-es Ev. Naptár
ban jelent meg), aki együtt töltötte vele utol
só óráit, fölfogta utolsó vallomásait. A  könyv
ben vallomások mind. egyeznek a lelkész állí
tásával. A z egyik irásmű Zsilinszkyt kristály
nak mondja, a másik gránitnak, valamennyi 
keresi a megfelelő szót a tiszta jellem  k ife je 
zésére, a tökéletes önzetlenség megjelölésére. 
Példája századokig fog világítani a magyarok
nak, állítja egy másik írás. Ism ét Illyést kell 
idéznem, aki m ély beleérzéssel mondja, hogy 
Bajcsy-Zsilinszky Endre életét megváltásul ad
ta, „egy közösség földi üdvéért, vagyis nekünk  
adta.” Ezt ne fe led jük el!

JOHN M ILTON Elveszett Paradicsoma je 
lent meg most ú j magyar fordításban. Három 
évszázada, hogy az ú jkor legnagyobb vallásos 
költem énye megjelent. Ha Dante a pontosan 
körülhatárolt, logikai rendszerű katolicizmus 
elvszerűségeit sorakoztatja fel, M ilton a protes
tantizm us fényét és erejét kápráztatja az ol
vasóra, ugyancsak tudatosan. Mégis, vagy ép
pen azért, századok m últán is azonos a kél 
nagy költő alapkérdése: a bűn és megváltás, 
az ember formálódása Isten előtt. A z  E lve
szett Paradicsom az édeni boldogság elveszté
se, az emberi bűnbeesés, m ikor az első ember
pár megízleli a Tudás fájának tiltott gyümöl
csét. A  Pokol kígyója űzte őket a pártütésre, 
a bukott angyal, a Sátán által, A z  eposzban 
végigvonul az egész bibliai krónika, a világ te
remtésétől Krisztus eljöveteléig, addig a drá
mai pillanatig, am ikor a Sátán megsemmisül 
s a bukott világból az Űr újat teremt, a béke, 
szeretet és igazság honát. A  hatalmas költe

m ényben megtalálhatók M ilton példaképei, 
m inden költő használja őket, de ott feszül a 
költő kortársi élm énye és angol társadalmi 
tapasztalata s teológiai tudása, akár Dantéé az 
Isteni színjátékban. Egyesek szerint Cromwell 
és az angol trónborító forradalom vezetői vol
tak Sátán és a lázadó angyalok mintaképei. 
M ilton m egvakulva írta nagy költem ényét, de 
jól látta kortársait és végleges igazat akart 
mondani letiporhatatlan önérzettel és szuvere
nitással. Isten bejelenti az ember bukását, de 
Krisztus tüstént ajánlkozik, hogy feláldozzá 
magát az ember bűneiért. így a bűnbeesés után  
fölragyog a megváltás ígérete. A z  Úrnak teljes 
aktivitást ad a költő, cselekszik, büntet, m eg
bocsát, ő az eposz veleje. M ilton nem  is akart 
változtatni a bibliai szövegeken nyugvó esem é
nyeken és sorrendjükön. De ebbe a sorrend
be szövődnek a költő másfajta képzettársításai 
s ezeket, ha ellentétesek is, hatalmas boltozatú 
kompozícióba tudja beleépíteni. Csillogó érte
lem és tiszta líra sugarai pásztázzák képzele
tünk  égboltját olvasás közben. M ilton stílusa 
olyan, m int az orgonajáték, hol fenségesen zúg, 
hol tiszta, sima pianókra halkul, m in t a síp 
zenéje, nagyra törő és szabad zengés. Lehet, 
hogy lélektani igazság, amit a fordító ír, hogy 
ugyanis M ilton a Sátánban önmagát írta meg, 
forrt benne az indulat a forradalom után visz- 
szaállított angol királyság ellen, nem  hajtott 
térdet-fejet, fellázad egy eposz álcájában. /1 
fordítás azonos erejű és szépségű az eredetivel, 
a m i Jánosy Istvánunk müve. Ezt a pár sort 
csak azért írtam, hogy fe lh ív jam  nagy és cso
dálatos szolgálatára a figyelm et, Babits Dan- 
te-fordítása hasonlítható Jánosy M ilton-fordi- 
tásához. Hűséges, költői, pontos és művészi, sa
játos magyar nyelvi erejű. Megható olvasmány 
a fordító jegyzete arról, hogyan fordította éve
ken át ezt a hagy költeményt. Szenczi M iklós

irt hozzá egy M ilton-tanulm ányt. A  könyvet 
szép külsőben adta ki az Európa Kiadó.

SZABÓ LŐRINC, ha élne, most volna, m ár
ciusban, hetven esztendős (1957. október 3-án 
halt meg). Nagy költő volt? Még hallom Ily- 
lyés G yulának a tem etésen búcsúzó rekedt sza
vait: „A legnagyobb voltál Arany János óta!” 
Valóban rendkívüli költői egyéniség, akinek  
életműve, úgy rém lik, napról napra em elke
dik fölénk, hogy a legnagyobb szellem ek ere
jét sugároztassa, vagyis úgy hasson meg, hogy 
nevelni és erősíteni képes. Általános ugyanis 
az a felfogás, hogy Szabó Lőrinc kiábrándult 
lélek volt, költészete lehámlotta m indenfajta  
idealizmusát, még az erkölcsit is. Gátlástala
nul szólt életéről s életét szem lélve rem ényte
lenül szólt a világról és a társadalomról. Ez így 
nem igaz. Szabó Lőrinc olvasása m inden tisz
ta lelket arról győz meg, hogy gránit-szellem  
volt, akárcsak Milton, s csupán a felesleges 
eszm ényítést utasította el, gránit-lényegét, 
vagyis hitét és magyar emberségét megingat
hatatlanul őrizte s őrzi. Inkább arra tanít, hogy 
m i is szófia beszédek és önámítás helyett tör
jü n k  a lényegre, az önzés helyett emberségre, 
ésszerű és valóságra épülő nemzet-szeretetre. 
Ez a nagy költő gyanakvó lett abban a kö
zösségben, am elyben élnie rendeltetett. Nem  
bírta el, hogy a világ kihasználja, becsapja, 
lassan tegye tönkre. De m egannyi verse bizo
nyítja lényegre törő s ezért igaz és tiszta fén y
nyel lobogó em ber-hitét és mélyről felbugy- 
gyanó, lassan k ie jte tt s el nem  kopott lsten- 
szeretetét. Egocentrikus volt, m ert önmaga ere
jével kívánt kiegyenlítődni az életről, a világ
gal, az isteni erővel. Ehhez elhatni rrzott őszin
teség kellett, teljes, m it sem leplező igazmon
dás. Szabó Lőrinc költészete azért nagy és el
ragadó, m ert m indenkinek ezt a példát, az 
őszinte emberséget és igaz magyarságot 
ajánlja. Hitvallása ez volt: „Az igazat kere
sem, azt aki nem  kényszerít, hogy hazudjam  
neki. Mérd meg te is: bírod-e tűrni, hogy le
gyek egészen az, aki vagyok.” A z  igazmondás 
elkötelezett költője volt, nem  szabadulhatunk  
tőle. Szalatnai Rezső

Három gránit



Egyházunk útja és teológiája

4. A Szentírás mai üzenete
Ha a  mi magyar evangéli

kus egyházunkat valamivel ta
lálóan akarjuk jellemezni, ak
kor azt mondjuk, hogy a mi 
egyházunk a Szentírás egyhá
za. Mert nemcsak az 1966-ban 
elfogadott Egyházi Törvénye
ink mondják ki, hogy egyhá
zunkban a „keresztyén hit és 
élet, az egyházi tanítás és szol
gálat alapja, forrása és mérté
ke Isten igéje, hanem egyhá
zunk mindennapos élete is el
képzelhetetlen a Szentírás nél
kül. Nincsen olyan istentiszte
let vagy más egyházi cselek
mény, amelyen meg ne szólal
na a Szentírás szava, sőt sok 
evangélikus nagyon helyesen 
Otthonában is naponként fel
nyitja Bibliáját.

A Szentírásnak ez a kulcs
szerepe egyházunkban bibliai 
és reformátori örökségünk, de 
az egyháztörténet tanúsága 
szerint a Szentírás igazságai a 
századok során nem tudták 
mindig áthatni egyházunk éle
tét. Volt olyan idő, amikor a 
Bibliából csak azt fogadták el 
őseinik, ami az értelem számára 
is elfogadható. Igehirdetés cí

mén gyakran bölcselkedés, fi- 
lozófálgatás folyt a szószéken. 
A Szentírás igazsága friss erő
re kapott egyházunkban az el
ső világháború után, amikor a 
reformátorok teológiai öröksé
gének felfedezése egyházunk 
népének figyelmét újra a 
Szentírás felé fordította. Ami
kor egyházunk 25 évvel eze
lőtt egy addig számára telje
sen új és szokatlan történel
mi útra lépett, kezében a 
Szentírással indulhatott el.

Egyházunk elmúlt 25 esz
tendejét nem érthetnénk meg, 
ha nem vennénk észre benne a 
Szentírás döntő szerepét. Egy
házunk élete nem egyszerűen 
a történelmi változások függ
vénye volt. Ez egyházunknak 
a Szentíráshoz való ragaszko
dásában mutatkozik meg. A 
Szentírásra való figyelésnek 
köszönhetjük, hogy fel tudtuk 
ismerni azt, ami a múltból 
megőrzendő drága érték, s azt 
is, ami az elmúlt társadalom 
terhes, levetendő öröksége.

A Bibliában felismertük a 
szocialista társadalomban élő

Húsvéti zászló, húsvéti hit
A húsvéti történet a sírhoz 

vezet, hogy a legsúlyosabb 
kérdésre diadalmas feleletet
adjon.

Esztendős sírhoz menni 
könnyű ahhoz képest, amit a  
kétnapos sír meglátogatása je
lent Ájult temetés után a be
teg lélek vergődve hallgatja a 
néma hantok beszédét az el
múlásról.

Itt szól közbe a feltámadt 
Jézus, mint kipattanó tavaszi 
virág a dermedt tél után: „Azt 
akarom, hogy ahol én vagyok, 
ti is ott legyetek.”

Egy nagy keresztyén írta 
önéletrajzában: Egy napon ol
vasni fogjátok az újságokban, 
hogy D. L. Moody, a keleti 
Northfieldből, meghalt. Ne 
gyászoljatok engem, mert én 
akkor élőbb leszek, mint m ost 
Csak új létformába költözöm.

Van azonfelül a húsvéti 
ténynek allegorikus értelme 
is. Azt hirdeti, hogy a legre
ménytelenebb helyzetből is 
van feltámadás.

A második világháború vé
gén hazatért elcsigázott kato
na egykori otthona helyén 
csak romhalmazt talált: „Ak
kor nyakamba vettem a vilá
got, nem akartam látni az 
üszkös falakat. Futottam ön
magam elől. És egyszer ide
genben hivő lelkek társaságá
ban találkoztam Jézussal. Ak

kor kaptam erőre. Haza mer
tem térni látni a romokat, ki
mentem édesapám sírjához, el 
tudtam olvasni a levelet, mely 
hírül adja, hogy öcsém vala
hol jeltelen közös sírban nyug
szik. A szívembe lassankint 
újra csend és békesség költö
zött, f

Van a húsvéti hitnek erköl
csi vetülete is, a Krisztusban 
élő ember megszentelt új éle
te. Pál apostol a legváltozato
sabb módon fejezte ki a hit
nek ezt a titkát, és szorgal
mazta annak gyümölcstermé
sét:

— Meg kell feszíttetnünk 
Krisztussal és vele együtt fel
támadnunk!

— Élek, pedig többé nem  
én, hanem Krisztus é l énben-
nem.

— Aki Krisztusban van, új
teremtés az. A régiek elmúl
tak, imé újjá lett minden.

Eleven Krisztussal való kap
csolat nélkül ez teljességgel 
lehetetlen. Az ember nem tud
ja jobb meggyőződését követ
ni. Szeretetlen, ingerült, béké- 
telen.

Az igéből élő, a hitben és 
imádságban élő embernek 
könnyű a nehéz, és a Krisztus- 
tanítványság igája gyönyörű
séges. Erre az orvosságra, a 
hit áldására ugyancsak rászo- 
rolunk. B o jto s  S á n d o r

25 éviink új templomai
Épülő egyházi életünk beszédes külső bizonyságai új épüle

teink. 325 anyagyülekezetünkben s a hozzájuk tartozó filiákban 
és szórványokban a felszabadulás óta felépítettünk kereken száz 
új épületet. Ezeknek harmada templom, harmada imaház vagy 
gyülekezeti ház, harmada parókia.

Építésüknek viszonylagos idői sorrendjében végigtekintünk 
először új templomainkon. Beszéljenek a képek és a számok.

és szolgáló egyház számára is 
Isten érvényes akaratát. Ez 
úgy történt, hogy jobban meg
ismertük magát a Bibliát. Be 
kellett látnunk, hogy tartha
tatlan a Biblia betűszeri nt ér
telmezett tévedhetetlenségének 
gondolata, mintha abban min
den. szó Isten kinyilatkoztatása 
lenne. Komolyan vettük azt, 
hogy a Szentírás könyvei a 
történelem  egy bizonyos pont
ján keletkezett emberi bizony
ságtételek Isten szabaditó 
munkájáról, am ely Krisztus
ban lett teljessé. Mivel embe
rek bizonyságtétele hangzik a 
Szentírásban, bizonyságtételük 
keveredik koruk elképzelései
vel a társadalomról és a vi
lágról, de korhoz kötöttségük 
ellenére is az élő Jézus Krisz
tus elé állítanak bennünket. 
Isten élő akaratát pedig nem 
a Biblia betűje, hanem a Bib
liából megismerhető élő Űr 
teszi világossá. A Szentírásnak 
ez az elfogulatlan szemlélete 
nagy segítséget jelentett az 
elmúlt negyedszázad alatt, 
mert így különbséget tudtunk 
tenni aközött, ami ma is ér
vényes a mi számunkra is és 
aközött, ami egy kétezer év
vel ezelőtt letűnt korhoz tar
tozik. így például nem az a 
nézetünk a magántulajdonról, 
mint amikor a Biblia társadal
ma még csak a magántulajdon 
viszonyait ismerte.

Előfordult az elmúlt idő
szakban, hogy egyesek közü

lünk tanácstalanságukban a 
Bibliát mehanikusan használ
ták. Isten időszerű akaratát a 
„losung” napi igéje, vagy ép
pen igéknek a véletlenre ha
gyatkozó húzásával próbálták 
megtalálni. Voltak olyanok, 
akik egyházi döntéseket egy- 
egy ige erőltetett alkalmazásá
val akartak megalapozni. Egy
házunk megtanulta, hogy a 
Szentírás az élő Űr elé állít 
bennünket, aki a bűnbocsánat
ban felelős szeretetre szabadít 
fel. Ez a szeretet pedig olyan 
kérdésekben is el tud igazíta
ni, am ivel keresztyének még 
sohasem találkoztak a történe
lem  során.

Egyházunk mai útja és fel
ismerései a Szentírással való 
szoros kapcsolatból fakadtak. 
Éppen ezért meg kellett tanul
nunk a Biblia kijelentéseit a 
közösség és nemcsak az egyén 
szempontjából hallgatnunk. 
Így teljesedett ki például a bé
kesség fogalma a személyes 
belső békességen túlmenően a 
világ békéjéért végzett cselek
véssé, a szeretet az alamizsnál- 
kodáson túlmenően a közössé
gért végzett munkává.

Az elmúlt huszonöt eszten
dőben Isten fontos útravalót 
adott a további útra: Az tud 
korszerű keresztyén lenni, aki 
a Szentírásban gyökerezik, de 
az tudja megérteni a Szentí
rást, aki saját kora számára 
keresi benne Isten üzenetét.

C s e r h á t i  S á n d o r

A  zuglói tem plom  álma ré
gen élt a háború előtt szerve
ződött gyülekezetben. Mire 
alapkőletételig jutottak, — 1942 
őszén — zúgott a háború viha
ra. A nyers falak álltak, ami
ket bombák és belövések té
páztak, s a felgyújtott építési 
anyagot széthordták. Szinte 
mindent elölről kellett kezde
ni.

A Gyülekezeti Segély meg
indulásakor egyik első felada
tának tekintette, hogy meg
kezdett templomok fejeződje
nek be. Az evangélikusság or
szágos összefogása segített a 
zuglói gyülekezetnek is to
vább lépni, s magának a gyü
lekezetnek megfeszített anya
gi, valamint imponálóan sok
ágú kétkezi áldozata. Utolsó

jelentős segélyt a LVSZ-től 
kapták

A templomot félig készen 
1950-ben vették használatba. 
Felszentelése 1962-ben volt. 
Még van mit tenni, de ma a 
toronysisak kivételével lénye
gében készen áll. Tervezője 
Münnich Aladár. Oltára, szó
széke, keresztelőmedencéje 
művészi alkotás: Andrássy 
Kurta János műve.

A tágas templomtérben 260 
ülőhely van. A vele egybe
épült parókia földszintjén a 
templomhajóba nyitható' gyü
lekezeti teremmel bővíthető. A 
gyülekezetnek — igen nagy 
körzete miatt — még két is
tentiszteleti helye van. E köz
ponti temploma körzetében 
mintegy másfélezer hivő la
kik.

HÚSVÉTI HARANG »
Emléket hozok a messzi múltból.
Egy Húsvét reggelt, tavaszi szépet.
Életre keltek a múltba hulltbói 
szívemnek kedves régi emléket.

Nagypéntek volt. Az én szívem gyászban 
Gyermekarcom forró pírban égett,
Senki sem látta. Csend volt a házban, 
senki nem tudta, hogy szívem vérzett.

A templomba könnyes szemmel menteni, 
orgonahangok búmat zsongatták, 
úgy éreztem, meg is halok menten, 
hogy a harangot nékem kongatják.

Óriássá nőttek meg az éjek, 
ahogy feszült gyermekszívem vágya, 
nem jöhetett olyan, mitől féljek, 
s tetté érett Húsvét hajnalára.

Ünneplő ruhám magamra vettem, 
harangozott a tavaszi határ, , 
mindkét kezem a kötélre tettem 
s egész erőmből harangoztam már.

Lendült az érctest, a szíve dobbant 
örömbe csapott gyermekbánatom, 
nagy boldogságom az égig lobbant, 
sok kis harang szólt, tavaszágakon

És oly tisztán, mintha csak ma lenne, 
hallottam egy drága, meleg hangot, 
buzdítás volt, bátorítás benne: 
húzd csak, húzd a húsvéti harangot!

Sok Húsvét reggel múlt el azóta, 
s a régi hívás nyugtot nem hagyott, 
ünneplőt öltök, ha jő az óra, 
ma versem harangoz: feltámadott!

Gyarmathy Irén

Mai-témák
„ N é z d  a z  é l e t  a p r ó  r e b b e n é s e i t ”  —  i r t a  e g y 

k o r  R a d n ó t i  M ik ló s . M in i - t é m á in k b a n  a z o k 
h o z  s z ó lu n k , a k ik n e k  é l e t é t  á t fo g ó  n a g y  t a n í 
t á s o k  é s  m e g h a tá r o z ó  t a n u lá s o k  k ö z b e n  a z  é le t  
a p r ó  r e b b e n é s e i  is  n y o m o th a g y ó n  f o r m á l já k .

S o id d i iM i . . .
. . .  elvégre mégiscsak elfo

gadhatódban hangzik ez a sza
lonképes laün szó, mintha azt 
mondanánk durván és leple
zetlenül: ÖNGYILKOSSÁG!

B e v e z e tő  m e n te g e tő z é s :
elég sok mindent átnéztem e 
„mini” témával kapcsolatban, 
csak azt nem tudom még biz
tosan, végül is k i k h e z  sze
retnék szólni. — A háromezer
nél több polgártársamhoz, 
akik ezt a lépést az elmúlt 
évben megtették, már nem 
(hozzájuk már csak Istennek 
van szava).

— Talán azokhoz, a leik — 
de sokan — töprengtek már 
ezen félig, vagy végletesen ko
molyan? (Akinek nem inge, ne 
vegye magára).

— Vagy azokhoz — s ez 
már mindannyiunk „inge” — 
akik között éltek, s élnek 
azok, akik úgy látják, hogy 
nincs más megoldás? (Együtt 
lakunk, tanulunk, dolgozunk, 
bevásárlunk, utazunk, szóra
kozunk velük. Ijesztő.)

Mentegetőzés folytatása: 
miért muszáj ilyenről éppen 
húsvétkor  szólni? Nem szeret
nék ünneprontó lenni, szűkíte
ni a Nap ragyogását s a kri
zantém fanyar illatával e l
nyomni a locsolkodás kölniví- 
zes frisseségét, de talán hús
vétkor, az élet ünnepén köny- 
nyebb belátni, hogy Isten tel
jesen és feltétlenül életpárti, 
abszolút életpárti, m inden kö
rülm ények között életpárti.

Tételek helyett először a 
T É N Y E K : évente világvi
szonylatban többen lesznek 
öngyilkosok, mint ahány em
ber közlekedési baleset foly
tán hal meg. Hazánk — külö
nösen egyes vidékek DK-en — 
e szomorú statisztikában na
gyon elöl á ll  Menj végig a 
Korányi osztályán, kevesebb a 
virág és a borravaló. A lélek 
baleseti áldozatainak tekint
hetők, többsége ha túl esett 
rajta, visszatér az élet szokott 
medrébe. (Egy riportból idé
zek: „Hallottam, mikor az 
egyik férfi, akiben alig volt 
szusz, mikor a kötélről levág
ták, óriási patáliát rendezett, 
mert a túrós tésztát sósán ad
ták, pedig ő édesen szereti”.) 
De tudok olyan asszonyról, aki 
néhány év alatt kilencszer 
próbálta meg. Az utolsó sike
rült. Én temettem. — Állító
lag a kísérletek száma na
gyobb a nőknél, a halállal 
végződőké a férfiaknál. — A 
leggyakoribb időszak az ősz, a 
hét első napjai és 15—30 év 
között. Szörnyű.

A tények után megkérdez
hetjük az O K O K A T . Itt aztán 
végképp nem lehet skatulyáz
ni: alkoholizmus, bűn tudat, ci
nizmus, depresszió, életúntság, 
féltékenység. . .  de az ábécé 
minden betűjére több is jut
na.

De legtöbb az SZ-betűhöz, 
t. i. a szeretethiányhoz. Vala
hogyan ez lappang mindegyik 
ok mélyén (olyan sokszor le
írták m á r . . .  s  olyan ritkán 
szívleljük meg!).

Nagyon vigyázzatok maga
tokra s nagyon vigyázzatok a 
másik emberre! Olyan töré
keny jószág vagyunk, akiknek 
annyira fontos a megértő fül, 
a biztató szem, a segítő kéz, a 
felelős gondolkodás és visel
kedés;

— a családi otthonok meg
bízható légköre;

— az iskolai és munkahelyi 
közösség nyílt és szíves beío- 
gadó-képesége;

— a gyülekezethez tartozás 
tudatosítása és Isten előtti ha
tározott életprogram nyújtása;

— az önbizalom erősítése, 
saját erejébe és képességébe 
vetet hitének erősítése, az 
egész társadalom mozgásába 
való beillesztése, (nehogy bár
ki is azt higyje, hogy minden
kinek minden pompásan si
kerül, csalt éppen neki nem  
megy semmi!).

Egy cipőben járunk mind
annyian, amely ha szorít is 
néha, nem eldobni, hanem be
járatni és kijavítani kell. Ez a 
szép és ez a nehéz, ehhez kell 
a bátorság. S ha ez hiányzik, 
ha valami nagy baj van, csi
nálj akármit: keressél fel, 
vagy írj, vagy telefonálj, vagy 
mit tudom én . . .  csak vigyázz 
magadra!

Ezt úgy lehet azt hiszem leg
jobban, ha elfeledkezünk ma
gunkról és másokra vigyá
zunk (kiderül, hogy mégiscsak 
lehet tudni).
A K I Ü T  tehát annyiszor 
annyi, ahány ember csak él a 
Földön. Istenen nem múlik, ő 
megtette a legtöbbet: életet 
adott. S hogy mennyire szereti 
ezt az életet, azt Jézusban mu
tatta meg, aki így biztatott: 
„ É n  a z é r t  jö t t e m ,  h o g y  é l e tü k  
l e g y e n  é s  b ő v ö lk ö d je n e k ” ( J á 
n o s  e v . 10, 10.), Jézusban, aki
nek pedig igazán kijutott s 
mégis úgy szerette az életet, 
hogy feltámadt. — Csak raj
tunk, embereken múlik.

Istenem! Ha csak néhánnyal 
is kevesebb lenne ebben az év
ben!

B íz ik  L á sz ló

—  A K E L E T -B É K É S I  E G Y 
H Á Z M E G Y E  lelkészi munka- 
közössége március 20-án B é
késcsabán tartotta ülését. Úr
vacsorát osztott Sáfár Lajos. 
Igehirdetési előkészítőt De- 
dinszky Gyula, előadást De
me Károly és Balogh Pál tar
tott. M ekis Ádám  esperes az 
időszerű kérdésekről tájékoz
tatta a lelkészeket.

—  P E S T E R Z S É B E T . A gyü
lekezet február 15-i szeretet- 
vendégségén dr. Hafenscher 
Károly Deák téri másodlelkész 
„Három hónap Svédországban” 
címen számolt be tanulmány- 
útjáról.

—  K O N D O R O S . A  gyüleke
zet böjti szeretetvendégségén 
február 22-én M ekis Ádám , a 
Kelet-Békési Egyházmegye es
perese „Látszatkeresztyénség 
— élő gyülekezet” címen tar
tott előadást

A  B U D A V Á R I
G Y Ü L E K E Z E T

É N E K K A R A
március 27-én, 
nagypénteken, 

délután 6 órakor 
a Bécsikapu téri 

templomban előadja 
H . S C H Ü T Z  

JÄ N O S  P A S S IÓ J Á T

Közreműködnek: 
Marik Péter, Mezőfi Tibor. 
Fülöp Attila, Peskó György. 

Vezényel: C s o rb a  I s tv á n  

Igét hirdet:
V A R A D Y  L A J O S  e s p e re s

— A BQRSOD-HEVESI 
EGYHÁZMEGYE presbité
riuma március 17-én Miskol
con ülést tartott. Az ülésen 
megemlékeztek hazánk fel- 
szabadulásának 25. évforduló
járól. A presbitérium felül
vizsgálta és jóváhagyta a z  
egyházmegye és a  gyülekeze
tek számadásait.

— FELSÖPETÉNY. A böjti 
igehirdetés-sorozaton Szabó 
István  ősagárdi, Gerhát Pál 
bokori és Maróti János acsai 
lelkész szolgált a gyülekezet
ben.

— GALGAGYÖRK. Február
27-én böjti esti istentisztelet 
keretében Gerhát Sándor gal- 
gagutai lelkész igehirdetéssel 
szolgált.

— PÁHI—k a s k a n t y ü .
Mindkét gyülekezetben február 
24—26-ig Táborszky László 
kondorosi lelkész végzett ige
hirdetői szolgálatokat

— HALÁLOZÁS. Várallyay 
Ida, a  nagygeresdd gyülekezet 
tagja március 1-én, hosszas 
szenvedés után, 75 éves korá
ban elhunyt. Temetése már
cius 3-án volt Nagygeresden.

— Ozv. Oroszi Gyuláné, sz . 
Steller Erzsébet, lapunk hűsé
ges olvasója, életének 90. évé
ben március 9-én Budapes
ten elhunyt. Temetése már
cius 13-án volt a megyeri te
metőben. „Halálban is Te 
légy. Uram, velem.”



Béke, orom, szabadság
És 52, 7—9

Egy képet látok az ige mögött. Kicsiny, meggyötört, rem ényét 
vesztett, félelmében összebújt em bercsoport az éjszaka sötétjé
ben. Az őrt álló feszülten figyel m inden rezdülésire. Mindenki 
új veszedelmet vár. S akkor messziről felcsendül egyszerre a 
hajnalhasadással a hírhozó hangja. Aztán a  k iá ltást átveszik az 
őrt állók s néhány p illanat m úlva m ár egymás szájából kap
kodják a  szót az emberek. Egyszerre minden megváltozik, m in
den betelik fénnyel, derűvel, lüktető élettel. Mi tö rtén t? Mit 
m ondott?: béke! béke! szabadság!

Igen, md ism erjük ezt az érzést, mi átéltük ezt a változást, mi 
megéltük ezt az eseményt, am ikor a hosszú időn á t csak rossz 
h írt halló fülünk, csak bajra -ba jt váró szívünk m eghallhatta a 
m ár alig h itt és rem élt kiáltást: béke, szabadság! Romok fölött, 
sírok fölött, könnyek fölött a vigasz, az- öröm, az élet, az ú ja t- 
kezdés hajnala ragyogott fel. Most em lékezünk erre, köszönetét 
mondunk és hálát adunk.

Az Isten szeretetóről és hatalm áról szóló másik híradás öröm
üzenete öleli m agába és fényesíti meg emlékezésünket. A hús
véti örömhír, am ely átzeng századokon, am it átadnak nemze
dékről nemzedék re egym ásnak az őrt állók, míg teljességre ju t a 
m egváltás műve Krisztus visszajövetelekor.

Ott hangzott fél először ez is a Sión falai alatt, egy nyitott s ír
nál. Egy kis meggyötört, rem ényeit vesztett, csak rosszra váró, 
összebújt csapat hallo tta meg először az egész emberiségnek 
szóló örömhírt. A nyitott húsvéti sírtól lélekszakadva futó, cso
dát lá to tt tanítványok kiáltották feléjük a h írt: Krisztus jel
támadt!

A húsvéti h ír a béke híre: Isten m egbékéltette magával a  vi
lágot. Nem ta rtja  számon az egyes em ber és az emberiség bű
neit, hanem  megbocsátja. Elfogadja a kereszten hozott váltsá- 
got. A béke drága á rá t ő maga egyenlítette ki. Mi is megbékél
hetünk Istennel. Bűneink m iatt nem kell félelemmel és ellen
ségeskedéssel reá gondolnunk, hanem  az atyai áldás rem ényé
ben m ehetünk feléje. Az Istennel való boldog együttlét lehető
ségének kapuja nyílt meg előttünk újra.

A húsvéti h ír a szabadulás híre. A m egkísértett és bűneink 
terhét m agára vevő Jézus tám adt fel a halálból. Győzelme szét
szakítja az em bert megkötöző bűn láncát. Lelkének ereje a 
mentőöv számunkra, hogy kihúzzon gonosz kívánságaink és in
dulataink hínárjából és cselekedhessük Isten szabad gyerme
keiként azt, ami néki kedves, em bernek hasznos és üdvös.

A húsvéti h ír  az élet híre. A halál elvesztette uralm át. Az Is
ten haragja alól m egmenekült ember, a bűn béklyójától szaba
dult rab nem a  halál árnyékának völgyében jár, hanem  az élet 
hegyére hághat fel. Isten örök boldog életet készít a K risztusért 
bűnbocsánatot nyert és a Lélek által újjászületett em ber szá
mára. A Krisztus visszajövetele a feltám adás nap ja és az Isten 
által m egújított világ el nem múló életének nyitánya.

Ezért a  húsvét a vigasztalás híre. A bűn és halál, a szenvedés 
és betegség a latt nyögő em ber szeméről ezzel törli le  Isten a 
könnyet s arcáról a  halálverítéket, ezzel ajándékozza vissza lel
ki egyensúlyát és adja meg életének értelmét.

A húsvéti h ír tölti be az öröm teljességével m a együttujjon- 
gásunkat. Isten szeretete a  Krisztus feltám adása által a  béke, 
a  szabadulás, az élet és reménység u ralm át hozza el. Ezt m un
kálja a szívekben az evangélium által és ezt viszi győzelemre a 
Krisztus uralkodása által, em bereken keresztül a  történelem  
világában.

Az együttujjongás idején Isten hív a  híradás szolgálatára, és 
m unkára a földön élő m inden nép békéjéért, öröm éért és sza
badságáért Mezősi György

I M Á D K O Z Z U N K

Mélységes hálával borulunk le előtted, örökkévaló szent Isten. 
Megköszönjük neked, hogy U runkat és M egváltónkat nem hagy
tad a sírban, hanem  feltám asztottad a halálból. Kérünk, szólal
tasd meg szent igédet, és benne feltám adott U runkat, Jézus 
Krisztust, hogy ünneplésünkből szent nevedre dicséret térjen, 
ránk pedig áldás és életújulás, erő és reménység földi életünk
ben és az örökkévalóságban. Megváltó szent Fiadért, feltám a
dott Jézus K risztusunkért kérünk, ámen.

Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy lapunk húsvéti szám a — 
az eddigi szokásoktól eltérően — hat oldal helyett csak négy ol
dalon jelenik meg. Az Athenaeum  Nyomda — nyomdai kapaci
táshiányra való hivatkozással — 
dás ellenére sem tud ta a lapot a 
ben elkészíteni.

— Nagypénteken az o ltá r
terítő színe: fekete. A délelőt
ti istentisztelet oltári igéje: 
Jn  19, 16—30; az igehirdetés 
alapigéje Zsid 10, 19—25.

— Húsvét ünnepén az o ltár
terítő  színe: fehér. A délelőt
ti istentisztelet oltári igéje:

■ az érvényben levő megállapo- 
húsvétkor szokásos tér jedelem-

Mk 16, 1—8; az igehirdetés 
alapigéje: Jón 2, 3—10.

— Húsvét 2. napján  az ol
tárterítő  színe: fehér. A dél
előtti istentisztelet oltári igé
je : Lk 24, 13—35; az igehirde
tés alapigéje: Ézs 52, 7—9

Istentiszteleti rend
B ud ap esten , 1970. m árcius 27-én, N a g y p én tek en

D eák  té r  de . 9 (ú rv .) d r . H a
fe n s c h e r  K á ro ly , de . 11 (ú rv .) D. 
K á ld y  Z o ltán , d u . 5 (passió ) 
T r a j t le r  G á b o r, d u . 6 (ú rv .) d r . 
K é k é n  A n d rá s .  F a s o r  d e . 8 (ú rv .) 
S z irm a i Z o ltán , d e . 11 (ú rv .) D. 
K o re n  E m il, d u . 5 (p assió ) D. K o 
ré n  E m il, d u . I» (ú rv .) S z irm a i 
Z o ltán . Ü llő i ú t  24. d e . fé l  11, d u .
6. K a rá c s o n y  S á n d o r  u . d e . 9, d u .
7. R ák ó cz i ú t  57 b. de . 10 (sz lovák ) 
A ra d i A n d rá s ,  d e . 12 (m a g y a r) , 
d u . 5. T h a ly  K á lm á n  u . 28. de . 11 
(ú rv .) d r .  R éd e y  P á l, d u . 6 d r . 
R éd e y  P á l. K ő b á n y a  de. 10 (ú rv .) 
V e ö reö s  Im re , d u . 7 (ú rv .) V eö- 
re ö s  Im re . U tá sz  u . d e . 9 (ú rv .) 
V eö reö s  Im re . V a jd a  P é te r  u . de. 
fé l 12 (ú rv .) V eö reö s  Im re . Z ug ló  
de. 11 (ú rv .) B íz ik  L ászló , d u . 7 
(ú rv .) B o ro s  K á ro ly . G y a rm a t  u . 
de . fé l  10 (ú rv .) B íz ik  L ászló . 
F ó ti ú t  de . 11 B e n c z ú r  L ászló , du . 
fé l 7 (p a ss ió ) . V áci ú t  d e . 8 S o ly 
m á r  P é te r .  F r a n g e p á n  u . d e . fé l 
10 S o ly m á r  P é te r .  Ü jp e s t d e . 10 
(ú rv .) B lázy  L a jo s , d u . fé l  7 
(ú rv .) B lázy  L a jo s . P e s te rz s é b e t 
de . 10 (ú rv .) V irá g h  G y u la . S o 
r o k s á r  Ú jte le p  de. fé l 9 V irág h  
G y u la . P e s tlő r in c  de. 11 (ú rv .) 
M atu z  L ászló , d u . 6 (ú rv .) M atuz  
-László. K is p e s t d e . 10 (ú rv .) P e s t
ú jh e ly  de. 10 (ú rv .) S c h re in e r  V il
m os, d u . 6 (ú rv .) S c h re in e r  V il-

m o s . R ák o sp a lo ta -M A V  te le p  de.
8 (ú rv .) . R á k o s p a lo ta  k is te p lo m  
de. 10 (p a s s ió -ú rv .) ,  d u . 3. R á k o s 
sz e n tm ih á ly  d e . fé l  11 (ú rv .) K a r 
n e r  Á g o sto n , d u . f é l  7 K a rn e r  
Á g o sto n . S a sh a lo m  de. 9 (ú rv .) 
K a rn e r  Á g o sto n . M á ty á s fö ld  de. 
fé l  11. C in k o ta  d e . fé l  11, d u . fé l 
3. K is ta rc s a  d e . 9. R á k o s c sa b a  de.
9 B ék é s  Jó zse f. R á k o s h e g y  d u . 6. 
R á k o s lig e t d u . fé l 7. R á k o s k e re sz 
tú r  d e . 8 (ú rv .) , d u . fé l  7 (p a ss ió ) .

B é c s ik a p u  t é r  d e . 9 (ú rv .) S z ita  
I s tv á n n é , d e . 11 (ú rv .) M ad o csa i 
M ik lós, d u . 6 S c h ü tz :  J á n o s  p a s 
sió  — ig é t h i r d e t :  V á ra d y  L a jo s . 
T o ro c k ó  t é r  d e . 9 (ú rv .) M ad o csa i 
M ik lós. Ó b u d a  de. 10 (ú rv .) F ü -  
lö p  D ezső , d u . 5 (ú rv .) F ü lö p  D e
zső . X II. T a r ts a y  V ilm os u . d e . 9 
C sen g ő d y  L ászló , d e . 11 C sen g ő d y  
L ászló , d u . fé l 7 R u ttk a y  E lem é r. 
P e s th id e g k ú t  de . fé l 11 R u ttk a y  
E lem é r, d u . fé l 6 C sen g ő d y  L á sz 
ló. K e len fö ld  d e . 8 (ú rv .) B en cze  
Im re , d e  11 (ú rv .) B en cze  Im re , 
d u . 6 (ú rv .) B en cze  Im re . N é m e t
v ö lg y i ú t  du . 5 (ú rv .) d r .  R ezessy  
Z o ltán . K e len v ö lg y  d e . 9 V iso n ta i 
R ó b e r t. B u d a fo k  d e . 11 V iso n ta i 
R ó b e r t, d u . 6 V is o n ta i  R ó b er t. 
N a g y té té n y  d u . 4. V iso n ta i R ó 
b e r t .  C sillag h eg y  de. fé l 10, d u . 
fé l 8. C sep e l de . fé l 11 (ú rv .) , d u . 
6 (p a ss ió ) .

D e ák  té r  de . 9 (ú rv .) d r.
fe n s c h e r  K á ro ly , d e . 11 (ú rv .) 
K á ld y  Z o ltán , d u . 6 T r a j t l e r  G á 
b o r. F a s o r  d e . fé l 10 (ú rv .) D. K o
re n  E m il, de . 11 (ú rv .) D. K o re n  
E m il, d u . 6 D. K o ré n  E m il. D ózsa 
G y ö rg y  ú t  de . fé l 10 (ú rv .) S z ir
m a i Z o ltán . Ü llő i ú t  24. d e . fé l 11. 
K a rá c s o n y  S á n d o r  u . de . 9. R á k ó 
czi ú t  57/b. d e . 10 (sz lo v ák ) A rad i 
A n d rá s , de . 12 (m a g y a r) . T h a ly  
K á lm á n  u . 28. d e . 11 (ú rv .) d r. 
R éd ey  P á l, d u . 6 F ra n c is c i  G u idó . 
K ő b á n y a  d e . 10 (ú rv .) V eö reö s  
Im re . U tá sz  u . d e . 9 (ú rv .) V eö
re ö s  Im re . V a jd a  P é te r  u .  de . 
fé l 12 (ú rv .) V eö reö s  Im re . Z ugló  
de. 11 (ú rv .) B o ro s  K á ro ly . R ák o s 
fa lv a  de. 8 (ú rv .) B o ro s  K á ro ly . 
G y a rm a t  u . de . fé l  10 (ú rv .) B o 
ro s  K á ro ly . F ó ti ú t  de . 11 B e n 
c z ú r  L ászló . V áci ú t  de . 8. B e n 
c z ú r  L ászló . F r a n g e p á n  u . d e . fé l 
10 B e n c z ú r  L ászló . Ü jp e s t  de . 10 
(ú rv .) B lázy  L a jo s . P e s te rz s é b e t 
de . 10 V irá g h  G y u la . S o ro k sá r-  
Ü jte le p  d e . fé l 9 V irá g h  G y u la . 
P e s tlő r in c  d e . 11 (ú rv .) M atuz  
L ászló . K isp es t de . 10. K isp es t-  
W e k e r le te le p  de. 8. P e s tú jh e ly  de. 
10 S c h re in e r  V ilm os. R ák o sp a lo -  
ta-M A V  te le p  d e . 8. R á k o s p a lo ta

n a g y te m p lo m  d e . 10 R á k o s p a lo ta  
k is te m p lo m  d u . 3. R á k o s s z e n tm i
h á ly  d e . fé l  11 K a rn e r  Á g o sto n . 
S a sh a lo m  d e . 9 K a rn e r  Á g o sto n . 
M á ty á s fö ld  d e . fé l  11. C in k o ta  de . 
fé l 11, d u . fé l 3. K is ta rc s a  de. 9. 
R ák o s c sa b a  d e . 9 B ék és  Jó zse f. 
R ák o s h e g y  de. 9. R ák o s lig e t de. 
10. R á k o s k e re s z tú r  de . fé l  11, 
d u . 3.

B é c s ik a p u  té r  de . 9 (ú rv .) D. d r. 
O ttly k  E rn ő , d e . 11 (ú rv .) V á ra d y  
L a jo s , d u . 6 S z ita  I s tv á n n é . T o 
ro c k ó  t é r  de . fé l 9 (ú rv .) M ad o 
c sa i M ik lós. Ó b u d a  d e . 10 (ú rv .) 
F ü lö p  D ezső . d u . 5 F ü lö p  D ezső . 
X II. T a r ts a y  V ilm os u . de . 9 C sen 
g ő d i L ászló , d e . 11 C sen g ő d y  L á s z 
ló , d u . fé l 7 T a k á c s  Jó zse f. P e s t 
h id e g k ú t  d e . fé l 11 R u ttk a y  E le 
m é r. K e len fö ld  d e . 8 (ú rv .) B e n 
cze  Im re , d e . 11 (ú rv .) B en cze  
Im re , d u . 6 d r .  R ezessy  Z o ltán . 
N é m etv ö lg y i ú t  d e . 9 (ú rv .) d r . 
R ezessy  Z o ltán . A lb e r tfa lv a  de. 7 
V iso n ta i R ó b e r t. N a g y té té n y  de. 
fé l 9. K e len v ö lg y  d e . 9 V iso n ta i 
R ó b e r t. B u d a fo k  de. 11 V iso n ta i 
R ó b e r t. B u d a ö rs  d u . 3 V iso n ta i 
R ó b er t. T ö r ö k b á l in t  d u . fé l 5 V i
s o n ta i  R ó b e r t. C s il lag h e g y  de. fé l 
10. C sepel de . fé l 11 (u rv .) .

B u d ap esten , 1970. m árcius 29-én, H úsvét ü n n ep én

H a-
D.

B u d ap esten , 1970. m árcius 30-án, H ú svét 2. nap ján

D eák  té r  de . S (n é m e t-ú rv .)  d r . 
N ag y  G y u la , de . 11 (ú rv .) d r .  K é
k é n  A n d rá s ,  d u . 6 d r .  H a fe n -  
s c h e r  K á ro ly . F a s o r  d e . fé l 10 
S z irm a i Z o ltán , de . 11 (ú rv .)  S z ir
m a i Z o ltán , d u . 6. S z irm a i Z o ltán . 
Ü llő i ú t  24. de . fé l  11. K a rá c so n y  
S á n d o r  u . de . 9. R ák ó cz i ú t  57/b. 
de . 10 (sz lovák ) A ra d i A n d rá s , de . 
12 (m a g y a r) .  T h a ly  K á lm á n  u . 28. 
de . 11 (ú rv .) F ra n c is c i  G u id o , d u . 
6 F ra n c is c i  G u id o . K ő b á n y a  de. 
10 (ú rv .) S ü lé  K á ro ly . U tá sz  u . 
d e . 9 (ú rv .)  S ü lé  K á ro ly . V a jd a  
P é te r  u . de . fé l 12 (ú rv .) S ü lé  K á 
ro ly . Z u g ló  de. 11 (ú rv .) B íz ik  
L ászló . G y a rm a t  u . de . fé l 10 B í
z ik  L ászló . F ó ti ú t  de . 11 S o ly m á r  
P é te r .  V áci ú t  d e . 8 S o ly m á r  5»é- 
te r .  F r a n g e p á n  u . de . fé l 10 S o ly 
m á r  P é te r .  Ü jp e s t  de . 10 B lázy  
L a jo s . P e s te rz s é b e t de . 10 V irá g h  
G y u la . S o ro k s á r-Ü jte le p  d e . fé l 
9 V irá g h  G y u la . P e s tlő r in c  de. 11 
M atu z  L ászló . K is p e s t de . 10. K is- 
p e s t-W e k e r le te le p  de. 8. P e s tú j 
h e ly  de. 10 S c h re in e r  V ilm os. R á- 
k o sp a lo ta -M A V  te le p  d e . 8. R á 
k o s p a lo ta  n a g y te m p lo m  d e . 10. 
R á k o s p a lo ta  k is te m p lo m  d u . 3.

R ák o s s z e n tm ih á ly  de. fé l 11 K a r 
n e r  Á g o sto n . S a sh a lo m  d e . 9 
K a rn e r  Á g o sto n . M á ty á s fö ld  de. 
fé l 11. C in k o ta  d e . fé l 11, d u . fé l
з. K is ta rc s a  d e . 9. R á k o s c sa b a  de. 
9 B ék és  Jó zse f. R á k o s h e g y  de. 9. 
R ák o s lig e t d e . 10. R á k o s k e re s z tú r  
d e . fé l 11, d u . 3.

B é c s ik a p u  t é r  de . 9 (ú rv .) M a
d o c sa i M ik lós, de . fé l 11. (n é m e t-  
ú rv .)  V á ra d y  L a jo s , de . 11 (ú rv .) 
M ad o csa i M ik lós, d u . 6 M ad o csa i 
M ik lós. T o ro c k ó  t é r  de . fé l  9 S z i
ta  I s tv á n n é . Ó b u d a  de. 10 (ú rv .) 
d r .  V ám o s J ó z s e f , d u . 5 d r . V á
m o s J ó z se f . X II. T a r t s a y  V ilm os
и . d e . 9 R u ttk a y  E lem é r, d e . 11 
R u ttk a y  E lem é r, d u . fé l 7 C se n 
g ő d y  L ászló . B u d a k e s z i d e . 8. 
C sen g ő d y  L ász ló . P e s th id e g k ú t 
d e . fé l  11 C sen g ő d y  L ászló . K e le n 
fö ld  de. 8 (ú rv .) d r .  R ezessy  Z o l
tá n , de . 11 (ú rv .) d r .  R ezessy  Z o l
tá n , d u . 6 B en cze  Im re . N é m e t
v ö lg y i ú t  d e . 9 (ú rv .) B en c z e  Im 
re . K e len v ö lg y  de. 9 V iso n ta i R ó 
b e r t .  B u d a fo k  d e . 11 V iso n ta i R ó
b e r t .  C s illag h eg y  d e . fé l  10. C se 
p e l de . fé l 11 (ú rv .) .

O EL
Galílea tá jain  egy vándor 
tanító élt. Anyja jól ism erte ö t,
De a világ nem ism erte meg és 
megölte és eltem ette ö t

Sokan m ondják: meghalt, sehol nincs már, 
tovább fordult a világ kereke . . .
De tavasszal, ha húsvét illata száll 
érzed-e, hogy sírjából kiszállt 
s az egész világ övele  van tele? . . .

Csaba József

„ím e élek örökkön-őrökké 
és nálam  vannak a halálnak 
és pokolnak kulcsai.” (Jel 1, 
18)

HÜSVÉTVASÁRNAP. —
„Ne féljetek! A názáreti Jé 
zust keresitek, ak it megfeszí
te ttek ; feltám adott, nincsen 
itt.” (Mk 16, 1—8) Az asszo
nyok a sírt keresik s benne a 
halott Jézust. Jézust nem ta 
lálják, de elsőnek hallják 
meg a húsvéti evangéliumot: 
Feltám adott! Nincsen itt. 
Azóta szüntelen szól a húsvé
ti evangélium. Ez lett h itünk 
boldog beteljesedése, de 
egyúttal a  szegletkő Is, mely
re felépülhet egész életünk. 
Csak akkor van hitünk, ha el
ju tunk  a feltám adás hitéhez. 
K risztus nem csak meghalt, 
hanem  feltám adott és él örök- 
kön-örökké. Élő Krisztusunk 
van, aki m indnyájunk életé
nek és üdvösségének forrása 
lett. Teljen meg m indnyá
junk  szíve ezzel a boldog h it
tel és legyen bizonyossággá a 
húsvéti üzenet: F eltám adott!

HÚSVÉTHÉTFŐ. — „Ezt a 
Jézust feltám asztotta az Isten, 
am inek mi m indnyájan tanúi 
vagyunk.” (Csel 2, 22—36) Jé 
zus feltám adása csak úgy le
hetett nyilvánvalóvá az em be
rek között, hogy voltak tanúi 
feltám adásának, akik bizony
ságot te ttek  róla. Az egyház 
is úgy született meg, hogy Pé
ter tanúbizonyságot te tt fel
tám adásáról. A tanú szolgála
tá t ránk  bízta Isten. Ez a h i
vatásunk, szolgálatunk m a is. 
Életünkkel, cselekedeteinkkel 
hirdetni, hogy élő U runk van, 
aki által van erőnk arra  is, 
hogy valóban m egújult élet
ben járjunk.

KEDD. — „Megállt közöt
tük  Jézus és így szólt nekik: 
Békesség nektek!” (Lk 24, 
36—47) A feltám adott Krisz
tus ism ételten ezzel a köszön
téssel á llt tanítványai elé: 
Békesség néktek! Ahogy ta 
nítványainak magyarázza ha
lála és feltám adása értelm ét, 
amely m indnyájunk m egtéré
sének és a  bűnök bocsánatá
nak forrása lehet, abból nyil
vánvaló, hogy a nyugtalan, 
zaklatott életű em ber szám ára 
valóban békességet akar hoz
ni. Az em ber békességét Is
tennel, hiszen Jézusban Isten 
megbékélt az em berrel. De ez 
nem elég. Az em bernek az 
em berrel is meg kell békélnie, 
— így lesz teljessé a húsvéti 
öröm.

SZERDA. — „Ezek után  is
m ét m egjelentette m agát Jé 
zus tanítványoknak a Tibériás 
tengerénél. . . ” (Jn 21, 1—14) 
A feltám adott K risztust nem 
m indenki ism eri fel. A ta n ít
ványok is milyen bizonytala
nok az első időben. Amíg Jé 
zus meg nem jelenti magát, 
amíg szoros közösséget nem 
vállal velük. S mégsem h árít
hatom a felelősséget Jézusra, 
ha nem  találkoztam  vele. A 
feltám adott K risztus velünk 
van és k ijelenti magát. Igéjé
ben és a szentségekben ő jön 
felénk és kínálja a vele való 
közösség m inden áldását.

CSÜTÖRTÖK. — „M ária 
pedig kívül állo tt a sírnál zo
kogva.” (Jn 20, 11—18) Milyen

gyakran látható  kép a tem e
tőkben, a vigasztalan szomo
rúsággal gyászoló ember. El
tem ette kedvesét és most m ár 
semmi öröme és semmi re
ménysége nincsen. Akárcsak 
M ária a húsvéti sír mellett, 
összetörve zokog elvesztett 
Ura m iatt, aki ott á ll háta 
mögött és él. M ennyire boldo
gabban tudnánk élni, ha meg
lá tnánk  élő U runkat, aki meg
vigasztal még a sírok m ellett 
is. M ennyire más lesz az élet 
tartalm a, ha megtelik szívünk 
a húsvéti hittel. K risztusban 
még a halál is elveszti hata l
m át felettünk, hiszen ő a h ^  
Iáiból tám adott fel.

PÉNTEK. — „Elvettetik 
romlandóságban, feltám aszta- 
tik  rom olhatatlan ságban." 
(1 Kor 15, 35—49) A feltám a
dás titkainak  kutatásában 
nagyon alázatosnak kell len
nünk. Semmiképpen sem tud
hatunk többet, m in t am it Pál 
apostol erről elmond nekünk. 
Szám unkra egy a döntő: van 
feltám adás! A feltám adás m i
kén tjé t pedig bízzuk arra  az 
Istenre, aki végtelenül kegyel
mes hozzánk. A feltám adás 
titkainak  em beri elmével va
ló ku tatása csak botránkozás- 
ba vezet. Ami az em bernél le
hetetlenség, az Istennél lehet
séges, m ert Istennél minden 
lehetséges. Lehetséges az is, 
hogy a halálban ne vesszünk 
el, hanem  feltám adjunk és 
megdicsőülten Vele éljünk 
örökké.

SZOMBAT. — „Ezért sze
re te tt atyámfiai, erősen á llja 
tok, rendíthetetlenül, buzgól- 
kodjatok m indenkor az Ür 
dolgában, m int akik tudjátok, 
hogy a  ti m unkátok nem h iá
bavaló az Ű rban.” (1 Kor 15, 
50—58) Pál ajkáról hangzik 
fel először a diadalm as húsvé
ti kérdés: H alál hol a te  dia- 
dalm ad? H alál hol a te ful
lánkod? Az élet győzött hús- 
vétkor és azóta az életnek n a
gyon mély értelm e van. Az 
élet igen nagy érték, hiszen 
K risztus m eghalt érte. Ezért 
kell m eghallani az ige tan ítá 
sát: erősen álljatok, rendít
hetetlenül buzgólkodjatok az 
Ür dolgában! Nincs szánan- 
dóbb em ber annál, aki nem 
lá tja  élete értelm ét és nem is
meri célját, hiszen a ml éle
tünk és m unkánk nem hiába
való. Kökény Elek

e v a n g é l i k u s  é l e t

A M a g y a ro rsz á g i 
E v a n g é lik u s  O rszág o s  E g y h áz  

S a j tó o s z tá ly á n a k  la p ja

S z e rk e s z ti :  a s ze rk e s z tő b iz o tts á g  
F e le lő s  s z e rk e s z tő  és k ia d ó :

D. K o re n  E m il
S z e rk e sz tő s é g  és k ia d ó h iv a ta l :  
B u d a p e s t ,  V IH .. P u s k in  u . 12.

T e le fo n : 142—074 
C s e k k s z á m la s z á m : 20.412—v m .  
E lő fiz e té s i á r :  egy  é v re  90,— F t 

Á ru s ít ja  a  M ag y a r P o s ta  
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A th e n a e u m  N y o m d a  B u d a p e s t  

R o tá c ió s  m a g a sn y o m á s

F e le lő s  v e z e tő :
S o p ro n i B éla  Ig azg ató

Az ólszerű helyiségből egy jéggyár udvarát 
lehetett látni, ahol rozsdás vastartályok he
vertek — köztük minden esztendőben kinőtt 
egy csenevész napraforgó, de nyár derekára 
elfonnyadt — ezen felül semmi sem történt 
Midek úr ablakán túl. A napfényt és a kilátást 
megdőlt téglafalak takarták el, ezzel azonban 
véget is értek a külvilág lehetőségei, hogy kel
lemetlenkedni tudjon Midek úrnak, aki ügyet 
sem vetett e csak bekeríteni, de legyőzni nem 
tudó ellenfelére.

Odabenn ugyanis térképre rajzolva, könyv
sorokba rejtve ott volt az egész világ és nincs 
az a fal, vagy hatalom, amely megakadályoz
hatná Midek urat, hogy pillanatok alatt Ma
dagaszkárban legyen, onnan Hongkongba, vagy 
Tegucigalpába utazzon. Negyven évig tanított 
földrajzot és a pontokká zsugorodott városok, 
barna, zöld, kék foltocskákkal jelzett hegyek, 
síkságok, tavak tudománya annyira megejtet
te, hogy elfelejtett családot alapítani, rendsze
res időközökben enni és csupán egyetlen egy
szer kísérelte meg, hogy a valóságban is lás
son valamit papítvilága számtalan csodája kö
zül. Ekkor rájött, hogy a valóságos határokon 
vámtisztek kellemetlenkednek, a valóságos 
vasútvonalakon késnek a vonatok és semmi 
sem olyan, mint amilyennek a térképek fölé 
hajolva elképzelheti. Így azután lassan kire
kesztett mindent, ami megzavarhatta volna 
atlaszai fölött szőtt álmait — az ő Kairójában 
minden ház fehér, földszintes és kizárólag ösz
vérek, meg szakállas férfiak lakják.

Tudott szenvedélye kezdetéről, de nem szí
vesen gondolt erre, szomorúság és szorongás 
fogta el ilyenkor, mint mindenkit akiben fel
rémlik elferdülésének kezdete. Midek úr hat
éves lehetett, amikor apja váratlanul otthagy
ta őket — kivándorolt —, és ettől a naptól 
vonzódni kezdett az ábrázolt tér után, mely
nek valamely távoli pontján az apja épp leha
jol az ajtókulcsért, mellyel valamilyen okból 
mindig játszadozott és negyedóránként elej
tett. Földrajztanár lett és fél emberöltőn át 
vallotta, hogy tudománya kiszabadít a kötött
ségek közül, jóvá, igazzá teszi szerelmesét. Iz
zó, csöndes megszállottságáért megmosolyogták 
és szerették. Hitte, hogy aki fel tudja sorolni 
a hátsóindiai szigeteket, az türelmes és bölcs 
de hamar megbocsátott azoknak is, akik erre 
nem voltak képesek, fejét csóválva, korholón 
elmondta hát helyettük hibátlanul.

Egy napon fényképekkel hitelesített cikket 
olvasott a több, mint fél évszázada érkező kül
földi szakfolyóiratok valamelyikében: „Kivé
gezték László Bacsát, a világcsavargó légionis
tát, aki minden kontinensen gyilkolt." Midek 
úr helyneveken kifinomult emlékezetéből en
gedelmesen felmerült Bacsa László, aki átszel-

lemülten tudott felelni a rétegesen hámló fa
litérkép előtt, gyönyörűséggel beszélt pipázó 
dél-amerikai nőkről, kósza, hallgatag berbe
rekről. És lám a  messzi tájakra érve csak 
gyilkolni és pusztítani tudott. Hosszú, fárad
ságos munkával megkereste Bacsa László ér
tesítőit, a régi érdem jegy-könyvecskéket, tű
nődve trónolt felettük, riadtan keresve önmaga 
felelősségét ebben az iszonyatban, mely fel
dúlta, kétessé tette hitét, egész elálmodozott, 
különc életét. De nem talált semmit, ami meg
magyarázhatná a kedvelt tanítvány romlását. 
A váratlan borzalmak fészke láthatatlan — 
Midek úr papírvilága nem adott feleletet — 
ott csak jó jegyek, ügyes röpdolgozatok voltak, 
hiánytalan erényei egy rokonléleknek, aki úti
poggyász és pénz nélkül megjelenhet a földgo
lyó bármely pontján.

Hetek alatt megöregedett, függönyt vásárolt 
a csúf kilátás ellen, töprengve kószált estén
ként a tavaszodó kisvárosban és mindig ma
gával vitte azt a végzetes francia folyóiratot, 
mely felforgatta boldogságát. Végül eltökélte, 
hogy — negyed század óta először — elutazik 
egyetlen barátjához, egy nyugdíjas lelkészhez 
és elmond mindent.

Másnap délelőtt már együtt sétáltak a du
nántúli városka sáros, kizöldellni készülő li

getében és Midek úr a vallani készülő magá
nyosok szemérmes körülményességével elmon
dott mindent.

Egymásba karolva, naftalinszagú, régies ele
ganciával járták körül az elhanyagolt szökö- 
kutat, melybe kavicsokat dobáltak a gyerekek 
és tűnődtek az elhangzottakon. Azután az öreg 
pap megállt, kezét Midek úr sovány vállára 
tette és vidáman így szólt:

— Talán nem is olyan páratlanul szomorú 
mindaz, ami veled történt. Volt már ilyen, te 
is emlékezni fogsz rá ha elmondom.

Midek úr kérdőn nézett rá és engedelmesen 
elindult mellette.

Volt egy ember, aki jó magot vetett a földbe, 
de konkolyt szórtak közé és az kiütközött a 
búza közül. Meg is kérdezték tőle: nemde te 
jó magot vetettél, honnan van hát közte a 
konkoly?

Sokáig hallgattak, nézték a kömedence rom
lott, zöld vizét, melyet hamarosan leengedtek, 
hogy felszökjön a színes lámpáktól megvilágí
tott vízsugár.

Agrostemma Githago — szólalt meg nagyso
kára Midek úr.

Barátja összerezzent és rosszallóan ráme
redt.

Így hívják a konkolyt latinul — magyarázta 
élénken Midek úr — szára szőrös, szennyes 
vérszínü virága van, a szegfűfélékhez tartozik, 
mégis gyom és feltűnik minden vetésben, igen, 
sajnos ott van minden vetésben ...

T u r c h á n y i  S á n d o r

K o n k o l y



ÜNNEPI NYILATKOZAT
Magyarországi Evangélikus Egyházunk népünkkel együtt 

örömmel ünnepli hazánk felszabadulásának 25. évfordulóját. 
Miután az elm últ vasárnap, m árcius 15-én egyházunk vala
mennyi gyülekezete megemlékezett az évfordulóról, a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház Ünnepi Országos Közgyűlése 
most egyházunk valam ennyi gyülekezetének érzését és bizony
ságtételét összefoglalva mond hálát Istennek azért, hogy né
pünket a halálból az élet és fejlődés ú tjá ra  vitte. Hálás szívvel 
köszönjük meg Korm ányunknak, hogy mélységes felelősségér
zettel és céltudatos m unkával vezeti népünket a szocializmus 
alapjainak lerakása után a szocializmus teljes felépítése felé.

Nem tudjuk és nem akarjuk elfelejteni, sőt a  felszabadult 
hazában született nemzedéknek is emlékezetébe véssük, hogy 
a feudálkapitalista Magyarországon a kizsákmányolás követ
keztében nem volt még elég kenyere sem a magyar m unkás
nak, üldözés volt a része haladó gondolkodású legjobbjaink- 
nak, a ném et fasizmussal szövetkezett fajüldöző kormány pe
dig esztelen háborúba és pusztulásba vitte országunkat.

Szégyene a magyar keresztyénségnek, hogy mindez egy ún. 
„keresztyén társadalom ban” történt. A keresztyén egyházak, 
köztük evangélikus egyházunk nem állt határozottan oda a 
jogaikért és kenyerükért küzdők mellé, hanem  együtt m unkál
kodott azzal a kizsákmányoló renddel, amely népünk tragé
d iá já t okozta.

Mélységes hálával emlékezünk mindazokra, akik felszabadí
tották népünket a fasizmus és a kizsákmányoló rend igájából 
és kivívták hazánk és népünk szabadságát. H álával gondolunk 
a Szovjetunió népének hős fiaira és a  magyar antifasiszta el
lenállókra, akik küzdöttek és szenvedtek, életüket és vérüket 
áldozták hazánk felszabadításáért.

öröm m el és büszkeséggel tekintünk a felszabadulást követő 
25 esztendőre, azoknak a reménységeknek a teljesülésére, ame
lyekért népünk évszázadokon á t vérét ontotta felkelésekben, 
szabadságharcokban és forradalm akban. E ltűntek a romok és 
nemcsak újjáépült az ország, hanem valóban új ország épült, 
új politikai, gazdasági és társadalm i renddel. A népé lett a 
hatalom. Népünké lett a föld, és a parasztság összefogásával 
végzett m unka nyomán a szocialista nagyüzemi gazdaságok 
bőven adják a m indennapi kenyeret m inden magyar em ber
nek. A tudomány és technika, az ipar és kereskedelem nagy 
fejlődése, az oktatás és nevelés széles körű kiterjesztése meg
nyitotta a felemelkedés ú tjá t egész népünk számára. A szocia
lizmus teljes felépítéséért végzett m unka hívőket és nem hí
vőket, párttagokat és pártonkívülieket olyan népi-nem zeti egy
ségbe forrasztotta össze, am elyre nem volt példa m últunkban 
és ámelf  egyúttal 'jövőbe néző reménységünknek is biztos 
alapja. Igen nagyra értékeljük a Hazafias Népfront m unkáját, 
amely Korm ányunk célkitűzéséinek megfelelően ' igen nagy 
szolgálatot végzett a népi-nemzeti egység kovácsolásában, ö rü 
lünk annak, hogy a Hazafias Népfront m unkájában egyházunk 
képviselői is részt vehetnek és gyümölcsözően szolgálhatják ,itt 
is a népi-nemzeti egység form álását.

Isten iránti hálával, öntudatosan, de önhittség nélkül mond
juk el, hogy a szocializmus építésében részt vett és részt vesz 
evangélikus népünk szellemi ereje és munkáskeze is. Egyhá
zunk m egtalálta helyét és szolgálatát a szocializmusban és a 
maga sajátos szolgálata közben szívesen adja ere jét ahhoz, 
hogy a szocializmus felépüljön hazánkban. Ez csak úgy tö r
ténhetett, hogy egyházunk leszámolt terhelő m últjával és a 
bűnbánatban m egtisztulva teológiailag és politikailag tisztázta 
küldetését és feladatát a szocialista társadalom ban. Miközben 
nyilvánvalóvá tettük, hogy az egyház az evangélium alapján 
áll, azt is világossá tettük, hogy együtt kívánunk működni 
korm ányunkkal szocializmust építő népünk politikai céljainak 
megvalósításáért. Tesszük ezt abban a bizonyosságban, hogy 
Jézus Krisztus nemcsak az evangélium hirdetésére kötelez, ha
nem olyan emberi társadalom  szolgálatára is, amely mindenki 
számára biztosítja az emberi élet és felemelkedés lehetőségét. 
Ezért állunk egyértelm űen a szocializmus m ellett és m int ha
zánk fiai és m int evangélikus keresztyének hitünket és szere- 
retetünket, m inden képességünket, m unkánkat és egész éle
tünket hűséggel és imádsággal szánjuk oda magyar népünk 
boldogulásának, a szocializmus felépítésének szolgálatára.

Nemzetközi vonatkozásban Magyarországi Evangélikus Egy
házunk szent kötelességének vallja, hogy szóval és cselekedet
tel m unkálja az emberiség békéjét, a népek megbékülését, a 
népek békés együttélését. Egyértelműen elítéljük az im peria
lizmust, amely nemcsak egyes népek leigázására törekszik, ha
nem állandóan veszélyteti a világ békéjét. Elítéljük az im
perializmus agresszióját Vietnamban és a Közel-Keleten és kö
veteljük az am erikai agresszió m egszüntetését Vietnamban, a 
közel-keleti válság megoldását az Egyesült Nemzetek határo
zata szellemében. Tám ogatjuk a Varsói Szerződés tagállamai 
Budapesti Felhívását, amely Európa biztonságának kiépítését 
és m egszilárdítását célozza.

Elítéljük az antikommunizmust, amely szakadékokat ás a 
népek közé és gyűlöletet szít Nyugat és Kelet között. Elítélünk 
minden faji megkülönböztetést. Elítéljük a fasizmus minden 
form áját akár nyíltan, akár rejtetten  jelentkezik is az.

Hazánk felszabadulásának 25. évfordulóján tisztelettel és 
megbecsüléssel köszöntjük Forradalm i M unkás-Paraszt K or
mányunkat. Felajánljuk szolgálatunkat és erőnket a szocializ
mus további építésére. Reménységgel nézünk előre. Az eddig 
elért nagyszerű eredményeket látva bízunk népünk szép jö
vendőjében.

Összes gyülekezeteink ünnepeltek
Hazánk felszabadulásának 25. évfordulójáról egy napon, 

szinte ugyanazon órában emlékeztek meg gyülekezeteink or
szágszerte, március 15-én, vasárnap, az istentisztelet után ta r 
tott ünnepi közgyűlések keretében. M indenütt a gyülekezet 
lelkésze tarto tt ünnepi beszédet. Sok helyen ünnepi műsor 
egészítette ki a közgyűlést. Az összes emlékbeszéd történelmi 
dokumentumként egybekötve Evangélikus Országos Levéltá
runkba kerül.

Hazánk felszabadulásának huszonötödik évfordulóján
—  A Magyarországi Evangélikus Egyház Ünnepi Országos Közgyűlése —

Az elm últ negyedszázad legünnepéiyesebb közgyűlését ta r 
totta 1970. m árcius 19-én Magyarországi Evangélikus Egyhá
zunk, hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalm ából.

M ár a közgyűlés kezdetéül m eghirdetett 11 óra előtt zsúfolá
sig megtelt az Üllői úti Székház dísztenne a közgyűlésre meg
hívott hivatalosokkal és az egyházunk e kiemelkedő eseménye 
irán t érdeklődő gyülekezeti tagokkal és vendégekkel.

Ünneplőbe öltözött gyülekezet, a  béke tisztaságát hirdető 
fehér virágok, fényképezőgépek kattogása, tv-felvevők surrogá- 
sa fogadta az asztalnál helyet foglaló elnökséget, élén dr. Mi- 
hályfi Ernő országos felügyelővel és D. KáMy Zoltánnal, az or
szágos közgyűlés püspök-elnökével.

Az ünnepi hangulatot em elte a L utheránia szolgálata Bach 
J. S .: Dicsérjétek az U rat című vegyeskari m űvének előadásá
val, Weltler Jenő karnagy vezényletével, am ely egyúttal az ü n 
nepi közgyűlés nyitánya is  volt. S nagy elismeréssel, lelkes 
tapssal köszönte meg a közgyűlés közönsége Bodor Tibor szín
művész nagy átéléssel előadott versmondását, Heltai Jenő: 
Szabadság, Váci M ihály: Télutói Magyarország és Még nem  
elég című verseit.

Dr. Mihályfi Ernő, országos felügyelő nyitő tta meg az ünne
pi közgyűlést. Köszöntötte egyházunk nevében az ünnepségen 
megjelent magas rangú vendégeket: Bugár Jánosnál, a  Haza
fias Népfront Országos Tanácsának főtitkárhelyettesét, a  Ma
gyar Forradalm i M unkás-Paraszt Korm ány képviseletében 
megjelent Miklós Imre miniszterhelyettest, az Állami Egyház
ügyi H ivatal első elnökhelyettesét, Grnák Károly főosztályve
zetőt és más vendégeket.

Dr. Mihályfi Ernő elnöki 
megnyitóját, melyet a felsza
baduláshoz fűződő személyes 
s ugyanakkor nemzeti élm é
nyek gazdagsága és melegsé
ge hatott át, lapunk más ré
szén teljes egészében közöljük.

Egyházunknak a felszabadu
lással kezdődő új életéről, az 
elm últ 25 esztendő a la tt meg
te tt útjáról, hitbeli felism eré
seiről és döntéseiről, egyhá
zunknak a szocialista Magyar- 
országon elfoglalt helyéről, a 

. szocializmus melletti egyértej- 
mű állásfoglalásáról, s korm á
nyunk vezetéséért érzett kö
szönetéről D. Káldy Zoltán, az 
országos közgyűlés püspök
elnöke az alábbiakban te tt bi
zonyságot.

Igen tisztelt Országos Köz
gyűlés !

Kedves Vendégeink!
' V

Halálból életbe
Az az öröm, amely megtölti 

népünk szívét hazánk felsza
badulásának 25. évfordulója 
alkalmából, legmélyebb ta rta l
m a szerint a halálból megmene
kültek és váratlanul új életet 
nyertek öröme. 1945. április 4-e 
nem egyszerűen „fordulat” 
volt népünk életében. Még 
csak nem is „sorsfordulat”, h a 
nem a szó igazi értelm ében az 
élet elnyerése. A felszabadulá
sunk előtti évtizedekben és 
közvetlenül a felszabadulás 
előtti években az ezeréves or
szág a halál ú tjá t já rta  és na
gyon közel volt ahhoz az idő
höz, hogy elsüllyedjen abba a 
sírba, amelyről Vörösmarty 
Mihály jövendölt a Szózatban. 
Ez a sír nagyon m élyre ásva 
várta  azt a  népet, amely ezer 
éven keresztül olyan sokat 
szenvedett és amely a két vi

lágháború között évről-évre ér
lelődött a halálra.

A  halál három  oldalról is 
szorongatta népünket és sodor-

deke ellenére v itték  bele orszá
gunkat a fasizmus csatlósaként 
a háborúba. A háború poklá
ban elpusztult 600 ezer magyar 
és ezzel együtt nem csak óriási 
vérveszteséget szenvedett né
pünk, hanem olyan testi-lelki 
sebeket kapott, amely sebek 
sok ezreknek szívében és tes
tében most is ott égnek.

Akinek van szeme a látásra, 
az látja, hogy a h a lá r  a fasiz
muson, a kizsákmányoló tá rsa
dalm i renden es a háborún ke
resztül valóban odacipelte né
pünket a szám unkra megásott 
s ír szélére, hogy abba belelök
je  és beteljesüljön a költő sza
va: „A sírt, hol nem zet süllyed 
el, népek veszik körül”.

1945. április 4-e magyar né
pünk . szám ára azt jelentette, 
hogy nem kellet sírba süllyed
nie, és szinte az utolsó p illanat
ban halál helyett életet nyert.

Hála
M agyar népünk a fasizmus

ból, a feudálkapitalista tá rsa
dalm i rendből és a  háborúból 
való m egszabadítását és felsza-

erők, am elyek szerelték volna 
visszafordítani a történelem  
kerekét. Végül is kétségtelenné 
lett, hogy a munkásosztály a 
parasztsággal együtt kézben 
ta rtja  a hatalm at és azt nem is 
ad ja ki kezéből.

A Kom m unista P á rt vezető-' 
sével a m arxi-lenini ideológia 
alapján m egindult az új poli
tikai, társadalm i és kulturális 
rend és élet kiépítése. Az új 
élet ú tjá t á  szocializmus jelen
tette és jelenti ma is. Előbb a 
szocializmus alapjainak le ra 
kása tö rtén t meg, jelenleg pe
dig folyik a  szocializmus teljes 
felépítése. A szocializmus k i- 
teljesedése jelenti népünk szá
m ára a  jövendőt.

Az elm últ 25 esztendőben! 
népünk nehéz m unkával, ön- 
feláldozással, tudóssal, lemon
dással igen nagy eredménye
ket é r t  el a  szocializmus építé
sében. Egyetlen előrelépést 
sem kapott ingyen, hanem  ere
jének megfeszítésével és bará
tainak, elsősorban a Szovjet
uniónak, de más szocialista or
szágok segítségével is. A föld
osztás elsöpörte a  félfeudális 
földbirtokrendszert és megtör
tén t a mezőgazdaság szocialis
ta  átszervezése. Népünk az 
egyéni gazdálkodásról á tté rt a  
közös gazdálkodásra, a szocia
lista nagyüzemi gazdálkodásra. 
A mezőgazdaság gépesítése és 
kem izálása segíti a  gyors fejlő
dést. Ezzel egyidőben folyik a  
m agyar falu  életform ájának á t
alakulása és a parasztság élet- 
körülm ényeinek gyors javulá
sa.

Negyedszázad a la tt iparilag 
elm aradott országból iparilag 
fejlett ország lettünk. A m a
gyar ipar term elése a háborút 
megelőző esztendőkhöz viszo
nyítva több m int nyolcszo
roséra nőtt. Hazánk iparában 
azonban nem csak mennyiségi 
változás, de jelentős szerkezeti 
átalakulás is történt. Gép- és 
vegyi iparunk  különösen is 
nagyszerű eredm ényeket é r t 
el. Mivel az iparosodás egyben 
m indig a  gazdagodásnak is a  
kifejezője, iparunk fejlődése 
jelzi népünk életkörülm ényei
nek erőteljes javulását.

N épünk ku ltu rá lis életében 
negyedszázad a la tt olyan óriá
si előrelépés történt, am elyet 
a két világháború közötti Ma
gyarországon még álmodni 
sem lehetett. A tankötelezett
séget 16 éves korig terjesztet
ték ki. Ma m ár csak m inden h a
todik gyermek já r  osztatlan, 
vagy részben osztott iskolába. 
Az általános iskolai diákottho
nok, tanyai kollégiumok segí
tik  a  szétszórtságban élő á lta
lános iskolások tan u lásá t 586 
középiskolában 340 ezren ta 
nulnak, 89 felsőoktatási intéz
ményben pedig közel 80 ezren. 
Jelenleg az egyetemeken az el
ső évre vesznek fel annyi hall
gatót, m in t am ennyit 1937/38- 
ban a magyarországi összes 
egyetemekre vettek  fel. Rend
kívül jelentősek a  diák szociá
lis juttatások, ösztöndíjak, di
ákotthonok.

Igen jó  irányban folyik aa 
iskolán kívüli népművelés. 
Több, m int 3500 kulturházban 
folyik népünk művelése.

A könyvkiadás olyan m eny- 
nyiségű és minőségű, am ilyen 
népünk életében még soha nem 
volt.

Minden bizonnyal vannak 
hiányok gazdasági, társadalm i 
és kulturális életünkben és 
m inden területen további fej
lődésre van szükség, de az bi
zonyos, hogy népünk jó úton 
jár, az élet ú tján  já r és ennek 
az ú tnak  van perspektívája és 
népünknek megvan a lehető-

(Folptatása a 2. oldatom)

D r. M ih á ly f i  E rn ő  o r s z á g o s  f e lü g y e lő  e ln ö k i  m e g n y i tó  b e s z é d e

ta  a  m egásott sír felé. A  fa
sizmus volt a  halál egyik leg
hatékonyabb eszköze, amely 
népünk életerejét sorvasztot
ta.

Szorongatta a halál népün
ket a  fennálló évszázados ki
zsákmányoló társadalm i ren
den keresztül is. Előbb évszá
zadokon keresztül az idegen 
H absburg uralom  gyarm ati né
peként szenvedett népünk, 
m ajd attól megszabadulva sa
já t urainak elnyomását kellett 
elszenvednie.

Ugyancsak a halál tám adt 
népünkre az esztelen háború
ban is. A második világhábo
rú t a  fasizmus féktelen m ilita- 
rizmusa, agresszív politikája 
robbantotta ki. és a  magyar 
uralkodó osztályok népünk ér-

Egyházi vezetők kitüntetése
Az Országos Béketanács elnöksége baráti találkozót rende

zett a  magyarországi egyházaié vezetőinek tiszteletére. Részt 
vett az összejövetelen Kállai Gyula, az  országgyűlés elnöke, a 
Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke, valam int dr. 
Sik Endre, az  Országos Béketanács elnöke is.

Dr. Réczei László, az Országos Béketanács elnökhelyettese 
m éltatta beszédében azt a  munkát, am it a  magyarországi egy
házak az elm últ évben lefolytatott gyűjtés keretében a vietna
mi nép és igazságos harca megsegítésének érdekében végeztek. 
Az egybegyűlt összegből felszerelt tábori kórházat küldenek 
Vietnamba.

Az egyházi vezetőknek a  Béketanács kitüntető jelvényét 
nyújtották át. A k itüntetettek  között van D. Káldy Zoltán püsf 
pök, a Békevilágtanács tagja is.

A baráti találkozón Kállai Gyula zárszavában elismeréssel 
szólt a  magyarországi egyházaknak a béke megvédése s  ha
zánkban a  nemzeti egység megteremtése és fenntartása érde
kében kifejtett tevékenységéről.

badulását elsősorban a Szov
jetuniónak köszönheti. A  szov
je t nép vállalta a legnagyobb 
terhet a fasizmus elleni küzde
lemben és óriási áldozatok 
árán nemcsak megvédte saját 
hazáját, hanem  Európában sok 
népet szabadított fel a fasiz
mus igájából. A felszabaditott 
népek sorában van a  mi m a
gyar népünk is.

A  szovjet nép m ellett hálá
val gondolunk m inden nép fia
ira, akik a  fasizmus ellen h a r
colva segítették népünk felsza
badítását.

Hálával és tisztelettel gondo
lunk a magyar ellenállókra is.

Megbecsüléssel emlékezünk 
a Magyar Front, a Történelmi 
Emlékbizottság m unkájára és 
mindazokra, akik  a maguk he
lyén m unkálták népünk szebb 
jövendőjét.

\ i  élet útja»
Hazánk felszabadításával 

m egnyílt népünk Számára az 
életnek az útja. Népünk kike
rü lt a  halál szorongatásából és 
lehetőséget kapott arra, hogy 
most m ár sa já t sorsának irá 
nyítója és form álója legyen. A 
felszabadulással megdőlt a ki
zsákmányoló társadalm i rend 
és népünk megszabadult ki
zsákmányoló uraitól.

Az új élet úgy indult, hogy 
maga a nép le tt az ország gaz
dája. Megvalósult a nép u ra l
ma. A m unkásosztálynak és a 
vele szövetkező parasztságnak 
meg kellett harcolnia ezért a 
hatalom ért, m ert a  felszabadu
lás ntán is voltak még olyan
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A kereszten is az emberért szolgáló Ur
— Bach János passiója a Deák téri templomban —

Virágvasárnap délutánján  m ár jóval ha t ó ra előtt minden 
ülőhely foglalt volt a  templomban. A hat óra elő tt tíz perccel 
érkezők m ár állni kényszerültek. Évek óta nem  gyűlt össze 
ilyen nagy hallgatósága a  János passiónak, am elyet a  Lutherá- 
nia ének- és zenekar minden esztendőben megszólaltat a  nagy
hét nyitányaként.

Az énekkari karzat egyik sarkában foglaltam  helyet, ahonnan 
jól lá thattam  az énekkart, a  zenekart, az énekeseket, az orgo
nistát, a  karnagyot éppen úgy, m int az igehirdetőt és a  gyüle
kezetét. Jó  volt látnom  a  korban és öltözékben is színes, sok
féle em bert: a  nyolcvanas esztendőit taposó énekkari tagot, aki 
ősz fejjel, nagy lelkesedéssel énekel a  basszus-szólamban, a 
kilenc esztendős Istvánkát, aki tisztán csilingelő hangjával a 
szoprán-szólamot erősíti, s egyik lelkészünk édesanyját, aki 
ötven éve vesz részt az  énekkari szolgálatban. Jó  volt látni 
lent a  tem plom térben az ősz hajú, hajlo tt hátú em bereket, akik 
ünneplőbe öltöztek erre  az alkalom ra, s az ízig-vérig fiatalokat 
mini szoknyában, vagy maxi kabátban, színes tarkaságban be
töltötték a templomot, helyet foglaltak az o ltár körül ú rva
csorái térdeplőn, sőt a  szószékre vezető lépcsőn is.

Ha óra után néhány perccel megszólalt az orgona, a zenekar 
és felcsendült az énekkar első éneke. Az evangélista — Marik 
Péter — hangja szinte vezérfonala volt az egész passiónak. Kö
ré je  fonódtak az evangélium híradásában alakot öltő szemé
lyek: a  kereszthalálra készülő, s  mégis az em berért szolgáló 
Jézus — Melis György —, az ítéletének helyes voltában kétel
kedő P ilátus — Mezőfi Tibor —, az a lt szólókat éneklő Sándor 
Judit és a szoprán szólókat megszólaltató László Margit.

Szemeink elő tt elevenedtek meg a  jeruzsálem i utcák, am e
lyeket a  farizeusok és főpapok által felizgatott tömeg árasztott 
el, s lá ttu k  a  bizonytalanná le tt tanítványokat, az U rát m egta
gadó P éterrel az  élen, akik a  halálra adott Jézus Krisztussal 
m indent elveszni véltek. A „feszítsd meg”-e t kiáltó sokaság 
hangján azonban m égis ú rrá  lettek az ism erős korálok, am e
lyek nem  tragédiát, hanem  Istennek a  bűn felett is diadalt 
arató hatalm át ad ták  tudtul a  hallgatóságnak. A szólóénekek
ben, az énekkari számokban, az orgona tiszta összhangjában, 
az oboák fájdalm as megszólaltatásában, a hegedűk és csellók 
egymásba fonódó hangjában alakot öltött előttünk a  golgotái 
kereszt, s valósággá le tt mindaz, am it ez a  kereszt je len t: a 
megváltás, a  szabadítás.

Trajtler Gábor a  tőle megszokott kiegyensúlyozottsággal 
végezte szolgálatát az orgonapadon, s ha pillanatnyi szabad ideje 
volt, boldogan csillogó szemmel tek in te tt az o ltár m ellett elhe
lyezett új játszóasztalra, am elyet a napokban szállított le az 
orgonagyár, hogy ezzel is jele legyen a gyülekezetben folyó 
orgonaépítésnek.

Weltler Jenő karnagy soha nem lankadó lelkesedéssel vezé
nyelte az ének és zenekart, s a passió végén örömteli arccal 
köszönte meg az előadók, az énekkari és zenekari tagok szolgá
latát.

Dr. Kékén András igazgató-lelkész igehirdetése nem ketté
osztotta a passió első és m ásodik részét, hanem  szervesen egybe
kapcsolta azokat.

A passió hallgatósága boldogan hagyta el a teli templomot. 
Én is így jöttem  el a karzat sarkából. Boldog voltam, hogy 
kicsik és nagyok együtt dicsérték énekkel és zenével a keresz
ten is az em bert szolgáló Urat. Akkor lettem  volna még bol
dogabb, ha én is o tt lettem  volna a Lutheránia énekesei között, 
m ert huszonöt évvel ezelőtt én is tagja voltam az énekkarnak. 
Nagy öröm a János passió ilyen szép előadását hallgatni, de 
ennél is nagyobb öröm részt venni az énekkar szolgálatában.
B Harkányi László

PASTOR MERITUS
Az am erikai Clevelandiban 

m árcius 24-én ünnepelték 
Egyed Aladár nyugalmazott 
lelkész, egykori főesperes 80. 
születésnapját. Mindössze né
hány hónapja, novem ber 1-én 
vonult csak vissza az aktív

szolgálattól. Az am erikai m a
gyar evangélikusság egyre fo
gyó szétszórt világában járt 
fáradhatatlanul igét hirdetni, 
orgonáim húsz éven keresztül. 
Nyugalomba vonulásakor a 
..pastor m eritus” címmel tisz
telték meg.

A KERESZTYÉN BÉKEKONFERENCIA 
TEOLÓGIAI BIZOTTSÁGA SVÁJCBAN ÜLÉSEZETT

Jan u ár 22—24-ig a svájci 
I .»usanne-ben ülésezett a KBK 
Teológiai Bizottsága P. Bon
nard lausanne-i teológiai p ro
fesszor elnökletével. Az ülés 
tém ája ez volt: „Az ember 
ás a béke”, melyről H. Goll-

witzer nyugat-berlini tool. pro
fesszor ta rto tt előadást. A Bi
zottság elnökévé a kelet-ber
lini Humboldt Egyetem Teoló
giai Fakultásának egyháztörté
neti docensét, Rose-Marie 
Müller professzornőt választot
ták.

Hazánk felszabadulásának huszonötödik évfordulóján
—  A Magyarországi Evangélikus Egyház Ünnepi Országos Közgyűlése —

(Folytatás az 1. oldalról.)
sége arra, hogy tovább javítsa 
életkörülményeit, gazdagítsa 
társadalm i és kulturális életét.

Népi-neiuzeti egység
Az élet ú tján elért eredmé

nyek elsősorban azért voltak 
megvalósíthatók, m ert az el
m últ negyedszázadban kiala
kult egy olyan népi-nemzeti 
egység, am elyre történelm ünk 
folyamán még nem volt példa. 
A történelem  folyamán népünk 
többször te tt kísérletet, arra, 
hogy egységes nemzetté váljék. 
De olyan nagyok voltak az 
anyagi különbözőségek, hogy 
azok m indig szembeállították 
egymással a különböző tá rsa
dalmi osztályokat. Amikor ha
zánkban m egtörtént a szocia
lizmus alapjainak lerakása és 
uralkodóvá váltak a szocialis
ta  term elési viszonyok, meg
szűntek azok az ellentétek, 
amelyek a társadalom  külön
böző osztályait és rétegeit 
szem beállították egymással. Ez 
alapjául szolgált a népi-nem 
zeti egység kialakulásának. De 
segítette ennek az egységnek a 
kialakítását a közös cél: a  szo
cializmus megvalósitása. A szo
cializmus építésének ügye va
lóban az egész nép ügyévé lett. 
A különböző társadalm i osztá
lyok, különböző pártállású, fel
fogású és világnézetű emberek 
politikai egységfrontja való
sult meg a nagy ítemzeti prog
ram : a szocialista társadalom  
kiépítése érdekében. így tá rsa
dalm unk nagyon közel került 
m ár ahhoz, hogy a munkás- 
osztálynak, a termelőszövetke
zeti parasztságnak és az értel
miségnek egyseges, szocialista 
társadalm ává váljék. Egyre in
kább olyanná válik társadal
munk, amelyben a párttagok 
és pártonkívüliek, hivők és 
nem hivők együtt gondolkod
nak, együtt éreznek és együtt 
cselekszenek népünk javára. 
Ezeréves történelm ünkben erre 
a kialakuló népi-nemzeti egy
ségre példa még nem volt és 
éppen ez jelzi számunkra, hogy 
az élet ú tján  haladunk.

Egyhazunk a szocialista 
társadalomban

Magyarországi Evangélikus 
Egyházunk, annak gyülekeze
tei és gyülekezeti tagjai együtt 
ünnepelnek népünkkel hazánk 
felszabadulásának 25. évfordu
lóján. Mai Országos Közgyűlé
sünkre azután került sor, m i
után az elm últ vasárnap, m ár
cius 15-én valamennyi evan
gélikus gyülekezetben ünnepi 
közgyűlést tartottak, melyeken 
a lelkészek megemlékeztek ha
zánk felszabadulásáról; m éltat
ták annak jelentőségét, érté
kelték azokat az eredménye
ket, am elyeket népünk negyed
század a latt elért és szóltak az 
egyház szolgálatáról a szocia

lizmusban. Így joggal mond
hatjuk  el, hogy nem egyszerű
en az egyházvezetőség ju tta t
ja  kifejezésre örömét és hálá
já t hazánk felszabadulásáért és 
az azóta elért nagyszerű ered
ményekért, hanem valóban 
egész egyházunk. Egész egyhá
zunk köszöni meg Korm á
nyunknak, hogy a fasizmus, a

se közben szövetségesnek, vagy 
m unkatársnak elfogadni egy
házunkat, lelkészeinket és ál
talában a hivő keresztyén em
bereket. Történelmi tény, hogy 
a keresztyén egyházak, köztük 
a Magyarországi Evangélikus 
Egyház is m ár az első világ
háború előtt, de a két világ
háború között is, kompromit-

egyházat. A teljes képhez hoz
zátartozik az is, hogy még ha
zánk felszabadulása után is 
voltak a keresztyén egyházak
ban és a mi egyházunkban i» 
olyan csoportok és személyi
ségek, akik nemcsak akadá
lyozni igyekeztek az új tá rsa
dalmi rend kiépítését, hanem  
adott pillanatban, például 1956- 
ban az új társadalm i rend 
megdöntéséhez adtak  egyházi 
segítséget. A rra  is volt kísérté
se az egyháznak, hogy m ents
vára legyen a politikai reak
ciónak és ra jta  keresztül érvé
nyesítsék befolyásukat azok a 
volt világi egyházi vezetők, 
a lak  a két világháború között 
teljesen összefonódtak a  ki
zsákmányoló renddel.

Köszönjük K orm ányzatunk
nak és szocializmust építő né
pünknek, hogy volt türelm ük 
kivárni az egyháznak az ere
deti evangéliumi alapokra va
ló visszatalálását, terhelő m últ
játó l való megszabadulását, jó 
és építő szolgálatának kialaku
lását. Ö rülünk annak, hogy az <• 
egyház új életform ája és szol
gálata láttán  a Magyar Szoci
alista M unkáspárt titkára. K á
dár János pár évvel ezelőtt azt 
mondotta, hogy ma m ár a  vo
nal, éspedig az elválasztó vo
nal nem a hívők és nem hivők 
közöt húzódik, hanem azok kö
zött, akik építeni akarják  a 
szocializmust és azok között, 
akik gátolják annak építését. A 
negyedszázados évfordulón jó 
lelkiism erettel tudom mondani, 
hogy egyházunk lelkészei, gyü
lekezeti vezetői, gyülekezeti 
tagjai túlnyomó többségükben 
egyértelműen segítik a szocia
lizmus építését és kevés azok
nak a száma, akik még mindig 
fenntartással vannak azzal 
szemben, vagy különböző mó
don akadályozzák azt. Az ilye
nektől azonban lelkészeink és 
gyülekezeti tagjaink egyre éle
sebben határolják el magukat, 
megtagadván velük a közössé
get.

Egyértelmű döntéseink
A negyedszázados jubileum 

jó alkalom arra, hogy Magyar- 
országi Evangélikus Egyhá
zunk néhány kérdésben össze
foglalja és megfogalmazza á l
láspontját szolgálatára nézve.

Egyházunk az evangéliumot 
vallja egyetlen alapjának, m int 
am elyre épül, m int amelyből 
él és m int amelyből hitét, ere
jét és reménységét meríti. Ez 
azt jelenti, hogy a szocializmus 
építésének a lap já t szolgáló 
m arxi-lenini ideológiával az 
evangéliumot nem keveri, a n 
nál is inkább nem, m ert az 
evangéliumot nem tekinti ide
ológiának.

Ugyanilyen egyértelműen 
hangsúlyozzuk azt is, hogy ha
tározottan tám ogatjuk azokat 
a politikai célkitűzéseket, m e
lyeket szocializmust építő né
pünk maga elé tűzött. Jó  lel
kiism erettel m unkálkodunk

(Folytatása, a. 3. oldalon.)

Az ünnepi közgyűlés résztvevői

kizsákmányoló társadalm i rend 
és a  háború halálos szorításából 
megmenekült népünket az élet 
ú tjá ra  vezették és erejük meg
feszítésével fáradoztak azért, 
hogy népünk élete szép és gaz
dag legyen. Hálával gondolunk 
a munkásokra, a parasztságra 
és az értelmiségre, hogy ki-ki 
a m aga szolgálatával és áldo
zatával form álta és gazdagítot
ta  népünk é le té t Ezzel együtt 
örömmel szólunk arról is, hogy 
egyházunk tagjai nem kívül
állókként voltak jelen az elm últ 
negyedszázadban népünk éle
tében, hanem ők is szívük sze- 
retetével, kétkezi m unkával és 
értelm ük erejével m unkálkod
tak a szocializmus alapjainak 
lerakásában és dolgoznak ma 
is a szocializmus teljes kiépí
téséért. Egyházunk szava, er
kölcsi ereje és cselekvése is 

'benne van népünk új életé
nek kialakításában.

Tisztában van egyházunk az
zal, hogy népünk vezetőinek, 
ezen belül a munkásosztály
nak nem volt egyszerű népünk 
új társadalm i rendjének építé-

tá lta  magát, összefonódott a 
kizsákmányoló társadalm i 
renddel, azt kiszolgálta, nem 
küzdött az elnyomott társadal
mi osztályok és rétegek jogai
ért, nagyobb kenyéréért és fel- 
emelkedéséért: Nem küzdött 
egyértelműen a két világhábo
rú kirobbantása ellen, a fa
siszta te rro r idején nem állt 
határozottan az üldözöttek, a 
fajilag megkülönböztetettek, a 
gettókba hurcoltak mellé, sőt 
legmagasabb képviselőin ke
resztül megszavazta a faji 
megkülönböztetés törvényét. 
Ezen belül számos haladó gon
dolkodású embernek, különö
sen is a m unkásoknak, egyéni
leg is és családilag is sok ne
gatív tapasztalata lehetett az 
egyház és az egyház képvise
lőinek velük szemben való m a
gatartásáról 3 két világháború 
közötti időben. Az egyházak, 
köztük a mi egyházunk is 
annak képviselői egyáltalában 
nem csodálkozhattak volna 
azon, ha az új népi hatalom 
nem m unkatársnak, hanem el
lenségnek tekintette volna az

Ébredés
Márciusban még 
makacs morcosán 
a téli nap az égen 
átrohan.
De földön és a föld a latt 
m ár rugódozik a tavasz 
álmosan.
Még ittas, még tétova, 
még itt-o tt engedő, 
de Télapóra 
m ár vár a szemfedő: 
csupa lila és csupa kék 
ibolyából font ELÉG.

Jausz K lára

„A régi színvonalat meghaladtuk ”

— Kántori vizsga Foton —

A tavasz első napján, m árcius 21-én, szom
baton vizsgázott Foton a 26, négyhónapos kán
tori tanfolyam 13 résztvevője. A vizsga apró
lékos „kikérdező” része délelőttre esett, dr. 
Gárdonyi Zoltán és Sulyok Imre, az  országos 
kántorképesítő bizottság tag ja i jelenlétében. 
H ittani ismeretekből Bohus Imre fóti lelkész 
vizsgáztatott.

Délután 3 órakor kezdődött a  záróvizsga ün
nepi része, am elyen D. Káldy Zoltán püspök 
elnökölt Ezen mi, az  ünnepség résztvevői csak 
gyönyörködtünk. A tanfolyam  hallgatói — ez 
m ár így illik —, kissé izgultak. De m indnyá
jan, ók velünk, mi velük nagyon-nagyon örül
tünk.

Minek örültünk? Sok mindennek. Elsősor
ban — ügy lá ttam  — mindenki a  fóti otthon 
ú j lakójának, a  Gerényesről idetelepült és 
m egújított orgonának ö rü lt Csak én nem tud
tam  teljes szívvel örülni. Nem az orgonának, 
hanem  annak, hogy az Evangélikus Élet je 
lenlevő szerkesztője fülem be súgta: az orgo
náról én írok a  lapban, a többiről te  irj.

Most m ár örülök a  feladat ilyen megosztá
sának. Ez te tte  lehetővé, hogy az ünnepélyes 
záróvizsga igazi hőséről írjak. Az új hangszer 
nagy ajándék, kedves meglepetés, a lehetősé
gek kitágulása. A nap Igazi hőse maga a kán
torképzés. Kántorképzésünknek az az új for
mája, ahogyan a  felszabadulás után alakult 
ki egyházunkban

D. Káldy Zoltán püspök az ünnepi délután 
végén rám utato tt, hogy új kántorképzésünk 
1948-ban indult meg, egyházunk életének egy 
elég válságos korszakában. Olyan időben, am i
kor még kevesen hitték, hogy jövő és szolgá
la t vár egyházunkra a  m arxista alapokon 
épülő új magyar állam ban; am ikor sokan azt 
gondolták, hogy most m inden leépül, akkor 
épült fel egyházunk új típusú kánitorképzése.

Felszabadulásunk 25. évfordulóján úgy te
kinthetünk kántorképzésünkre, m int egyhá
zunk önm agára találásának és életerejének 
egyik jelére.

A 26. tanfolyam záróünnepét valóban erős 
bizonyossság hatotta á t : az a  reménység, 
amely hitből táplálkozik és odaadó szeretet- 
ben valósul, nem szégyenít meg.

A reménység em bere volt az a  13 hallgató, 
aki tudásának javából adott ízelítőt most Fo
ton. K iem eljük sorukból Győri János, Csepre- 
gi Zsuzsa, Tóth Ildikó teológiai hallgatókat és 
a soltvadkerti Font Évát, m ert ők négyen a 
legmagasabb szintű minősítést, a  kántori ok
levelet nyerték el. Velük 17-re szaporodott az 
itt oklevelet szerzett kántorok száma. (Nem 
szabad elfelejteni azonban, hogy 500-nál több 
azoknak a  száma, akik az elm últ években 
kántori, vagy segédkántori bizonyítványt sze
reztek Foton!)

A rem énység em bere a tanfolyam  k ét idő
sebb résztvevője: özv. Egyedné és Andrásik 
János. Az utóbbi a  reménység ökumenikus 
ízét is érzékeltette, m ert ő Csehszlovákiából, 
É rsekújvár közeléből jö tt el, hogy részt ve
gyen a  tanfolyamon. D. Ján  Chabadától, a 
szlovákiai evangélikus egyház vezető püspö
kétől kapott hozzájárulást és tám ogatást nagy 
elhatározásának megvalósításához.

De a reménység em bere Dudás János is, aki 
tizenöt évvel ezelőtt hóna a la tt hegedűvel jö tt 
el Domonyból, hogy harmóniumozni tanuljon  
meg s m ost ú jra  eljött, m ert tudását akarja  
gyarapítani. És Dénes Márta is, ak i pedálkisé-

rettel játssza valamennyi korálunkat, pedig 
három évvel ezelőtt kérdéses volt bekapcso
lódása, hiszen egyik kezén három ujjának  
mozgása bizonytalan volt.

Mindenkiről lehet valami érdekeset, sa játo
sat móndani, am int azt a  bem utatkozáskor 
Kiss János gondnok, a tanfolyam vezetője 
olyan kedves és közvetlen szavakkal meg is 
tette. Most csak a neveket soroljuk fel: Tóth 
Judit (Gödöllő), Farkas Hedvig (Budahegyvi- 
dék), Nagy Dániel (Oroszlány), Laborczi Zol
tán (Nagybarát), Varsányi Vilma (Várpalota).

A reménység fű tötte át azoknak a lelkészek
nek, hozzátartozóknak a  szivét, akik csillogó 
szemmel hallgatták, sőt m agnóra is felvették, 
am ikor az „ő” kántoruk játszott.

Hazánk felszabadulásának 25 éves évfor
dulóján — úgy érzem  — külön is meg kell 
em líteni a rem énység három olyan em berét, 
akiknek a  szolgálata nélkül nem  alakult volna 
így ki egyházunk m egújhodott kántorképzése.

Az első, Peskó Zoltán orgonaművész, m ár 
nincs az élők között. Ö Indította az egykori 
Luther Intézet keretében, 1948-ban az első 
kántori tanfolyamot. Nem sokkal utána, elein
te  szerény keretek között, Foton is megkezdő
dött a  kántorképzés főleg falusiak számára. 
Kiss János gondnok derűs szívóssága építette 
ki i t t  kántorképzésünk új hajlékát, amikor 
Peskó Zoltán megbetegedése, majd halála 
után nem folytathatta munkásságát. Az élő 
reménység ösztönözte Kiss Jánost, hogy zenei 
ism ereteit Zalánffy Aladár professzornál to 
vább fejlessze, építsen, szervezzen, kiváló ze

nepedagógiai érzékkel, sok türelem m el és sae- 
szeretettel oktasson és neveljen. A reménység 
harm adik em bereként a lelkész és orgonamű
vész Trajtler Gábort kell megemlítenünk. 
M int fiatal teológus, az 1948-ban indult első 
kántori tanfolyamon szerzett oklevelet. De — 
m ert volt reménység az egyház vezetőségében 
—, engedélyt kapott arra, hogy cinkotai segéd- 
lelkészsége idején a Zeneművészeti Főiskolán 
elvégezze az orgonaszakot. El is végezte, k i
tüntetéssel. Amikor dr. Gárdonyi Zoltán pro
fesszor az ünnepség végén megállapította, 
hogy a felszabadulás u tán  k ialakult új kán
torképzésünkkel a régi színvonalat m eghalad
tuk, abban nagyon sok része van T rajtler Gá
bor Igényes és reménységben végzett szolgá
latának.

Gárdonyi professzor m ár negyven éve fog
lalkozik az evangélikus kántorképzéssel. Tíz 
évig a soproni evangélikus tanítóképzőben ta
nított. Hitelesen vethette egybe a régi és az 
új kántorképzés szintjét. Kívüle felszólaltak 
még a vizsga elnökségében helyet foglalók: 
dr. Fekete Zoltán professzor, az Északi Egy
házkerület felügyelője, D. Koren Emil püspök
helyettes és Benczúr László angyalföldi lel
kész.

Az elm ondottakkal — gondolom — nem ki
sebbítettem  az új orgona hangjának megszó
lalásakor érzett ö röm ünket Hiszen ebben is 
reménységünk valósult meg. D. Káldy Zoltán 
püspök igehirdetésében a 145. zsoltár 1—4. 
verse alapján erőteljesen hangoztatta, hogy az 
orgona figyelmeztet: „Dicsérjétek az Urat!” 
Szimbolikus eszköz. Nemcsak a rra  szolgál, 
hogy jól tudjuk elkezdeni az éneket Isten 
dicsőítésére hív és azt intonálja.

B . L
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Hazánk felszabadulásának huszonötödik évfordulóján
—  A Magyarországi Evangélikus Egyház Ünnepi Országos Közgyűlése

Dr. Mihályíi Ernő országos felügyelő 
elnöki megnyitó beszéde

(Folytatás a 2. oldalról.) 
együtt a politikai célok meg
valósításáért. népünk minden 
haladó gondolkodású tagjával. 
Ez egyben azt is jelenti szá
m unkra, hogy mind teológiai
lag, mind politikailag elvetünk 
m inden olyan nézetet, amely 
szerint az egyháznak valam ifé
le „független megfigyelő”-nek, 
vagy „területen kívüli ténye
ző dnek  kell lennie, amely nem 
áll oda politikai célok mellé, 
hanem megőrzi semlegességét. 
Ezzel összefüggésben elvetjük 
azt az ortodox és pietista teo
lógiai nézetet, is, mely szerint 
az egyháznak nincs más fel
adata, m int a „tiszta evangé
lium hirdetése”. Egyértelműen 
valljuk, hogy az evangélium 
hirdetése m ellett az egyház
nak egész ere jé t és szolgálatát 
bele kell vetnie abba, hogy vi
lágviszonylatban és egy orszá
gon belül is megoldódjanak az 
em berek földi életével kapcso
latos gazdasági, társadalm i és 
politikai kérdések.

Egyértelműen állunk a szo
cializmus mellett. Meg va
gyunk róla győződve, hogy a 
kapitalizm ust világviszonylat
ban is fel fogja váltani a  szo
cializmus, m ert egy erkölcsi
leg m agasabb és tisztultabb 
társadalm i rendet je len t és 
jobban szolgálja az egyén és 
közösség javát. Mi nem oppor
tunizmusból és nem taktikából 
állunk a  szocializmus m ellett 
és nem is azért, m ert nincs 
más választási lehetőségünk, 
hanem azért, m ert annak poli
tikai és társadalm i célkitűzé
seivel egyetértünk és annak 
hum anizm usát nagyra értékel
jük. Ezzel összefüggésben a 
szocializmus ideológiáját képe
ző marxisán üst elsőrenden 
nem m int ateista filozófiát te 
kintjük, hanem  mintegy olyan 
ideológiát, am ely prim er mó
don a társadalom  átalak ításá
ra  törekszik. Az egyház, vagy 
az egyház egyes képviselői hi
tetlenségének ta rtjuk , ha a 
szocializmus m ellé való állás
tó l és a m arxistákkal való 
együttműködéstől az egyház 
jövendőjét féltik.

A szocializmusban egyértel
műen a szolgáló egyház élet
form ája m ellett vagyunk. Meg
győződésünk szerint, ha az egy
ház valóban egyház, soha nem 
akar uralkodni sem a világban 
általában, sem a társadalom 
ban. Azt valljuk, hogy nem a 
világ van az egyházért, hanem  
fordítva, az egyház a világért! 
S ín e k  jegyében nem igényel
jük, hogy a  szocializmusban 
úgy jelenjünk meg, m in t a  
nagy „m indent tudó”, illetőleg 
úgy, m int akik „m indent job
ban tudnak”, hanem  úgy aka
runk  jelen lenni és szolgálni, 
m int akik hitükkel, szeretetük- 
kel, etikai kincseikkel és egész 
életükkel m ás világnézetű em
berekkel együtt m unkálják az 
em ber boldogulását, forrósít- 
ják  a felelősségérzetet, fá ra
doznak a közélet tisztaságáért. 
Létünket tehát csak eszköznek 
tekintjük  mások ja v á ra  Meg 
vagyunk győződve róla, hogy 
annál inkább tudjuk szolgála
tunkat betölteni, minél inkább 
eLfeledkezünk önmagunkról és 
minél kevésbé féltjük  önm a
gunkat.

Egyértelmű álláspontunk az, 
hogy egyházunknak és egyhá
zunk tagjainak a m aguk he
lyén gyümölcsözően kell dol
gozniuk a népi-nemzeti egység 
minél teljesebb m egvalósítá
sáért. Téyes úton já r  az egy
ház. ha azt ta r t ja  feladatának, 
hogy szakadékokat ásson em 
berek közé hitbeli, vagy világ
nézeti különbözőségek miatt. 
Az az egyház, amely a külön
bözőségeket emeli ki az em be
rek között és ezzel együtt 
szém beáliítja őket, sa já t a lap 
ja it tagadja meg, m ert le tér az 
,,egy vérből terem tettség” ú t
járól és vele együtt a  h it ú tjá 
ról. Egyházunk örül annak, 
hogy a Hazafias Népfront 
m unkájában részt vehet és 
ezen keresztül maga is m unká- 
lója lehet a népi-nem zeti egy
ség egyre gazdagabb kibonta
kozásának.

Egyházunk egyértelműen 
feladatának tekinti az igazi 
hazafiság ápolását és gyakorlá
sát. Valljuk, hogy a szocializ
must építő m agyar emberek 
hazafiságához hozzátartozik 
egyfelől a  haladó történelm i és 
kulturális örökségek megbe
csülése és vele együtt a szoci
alista vívmányok megbecsülé
se és szeretete. De hozzátarto
zik az önfeláldozó élet, a fele
lősség, a tiszta munkaerkölcs,

és egyben az az internaciona
lizmus is, am ely megbecsüli 
más népek értékeit és fárado
zik más népek boldogulásáért 
is. Ugyanakkor elvetjük egyfe
lől a kozmopoiitizmust, m ásfe
lől a nacionalizmust.

Külpolitikai vonatkozásban 
egyházunk egyértelm űen a né
pek békéjének megszilárdítása, 
a különböző társadalm i rend
szerek békés egvmásmellettisé- 
ge, a társadalm i igazságosság 
világviszonylatban való meg
valósítása, a  gyarm ati rendsze
rek felszámolása, a faji meg
különböztetések eltörlése m el
lett van. Követeljük a vietna
mi háború megszüntetését, a

radalm í M unkás-Paraszt Kor
m ányt és Dolgozó Népünket! 
Kívánjuk, hogy a következő 25 
esztendőben megvalósuljon a 
szocializmus teljes felépítése 
és ezzel kiteljesedjék halálból 
megszabadult népünk é lete!

D. Káldy Zoltán püspök ün
nepi beszéde nyomán a jub i
leumi közgyűlés Ünnepi Nyi
latkozatot tett, melyet K arner 
Ágoston országos főtitkár olva
sott fel, s am elyet a  közgyűlés 
résztvevői teljes egyhangúság
gal és lelkesedéssel fogadtak 
el. Az Ünnepi Nyilatkozatot la
punk első oldalán közöljük.

Egyházunknak az állam és 
egyház jó viszonya, a nemzeti

D. Káldy Zoltán püspök ünnepi beszédet mond

vietnam i nép békéjének, füg
getlenségének biztosítását, a 
közel-keleti aggresszió fölszá
molását. Szívügyünk az euró
pai biztonság kiépítése, a  há
ború u tán  kialakult európai 
határok megszilárdulása és az 
európai népek egy családként 
való együtt munkálkodása.

Egyértelműen elítéljük az 
imperializmust, am ely agresz- 
szív fellépéseivel ú jra  és ú jra  
veszélyezteti nem csak egyes 
népek békéjét és biztonságát, 
hanem  a  világ békéjét is.

Elítéljük az antikommuniz- 
musnak minden form áját, m ert 
egyfelől gyűlöletet szít és sza
kadékokat ás Nyugat és Ke
let között, másfelől sok nyuga
ti keresztyén em bernél a ke
resztyén h it pótlásaként jele
n ik  meg. Az antikom m uniz- 
mus bálványa előtti minden 
cerem óniát hitetlenségnek és 
istentelenségnek tartunk.

E lítéljük a  világ különböző 
pontjain  néha burkoltan, m ás
kor nyíltan jelentkező újfasiz
must és az t valljuk, hogy a né
peknek össze kell fogniuk 
azért, hogy a fasizmusnak még 
az írm agját is kiirtsák.

Előre nézőnk
Hazánk felszabadulásának 

25. évfordulóján alkalm unk 
volt arra , hogy szembenézzünk 
önmagunkkal, meglássuk ered
m ényeinket és hiányainkat. 
Jók ezek a számvetések azért, 
m ert az őszinte önmagunkba- 
nézés, ha az t komolyan vesz- 
szük, tévedéseinkkel való le
szám olást eredményezhet, m ás
felől megerősödést és megbá- 
torodást abban, am it jónak tu 
dunk megítélni szolgálatunk
ban. Bízom benne, hogy az el
m últ vasárnap valam ennyi 
gyülekezetünkben elhangzott 
előadások következtében, meg
nyíltak a szívek és az értelmek 
és komoly döntések történtek 
a rra  vonatkozólag, hogy gyü
lekezeteink az eddiginél is job
ban, határozottabban és egyér
telm űbben já rják  azt az utat, 
am elyet az egyház Ura a  szo
cializmust építő M agyarorszá
gon szám unkra kijelölt.

Az egyház vezetősége elkö
telezve érzi m agát arra, hogy 
a m egtalált jó úton tántorítha- 
ta tlanu l vezesse egyházunk n é
pét a szolgálat ú tján  előre. Az 
egyház vezetősége h ittel és jó 
reménységgel néz előre. Ezzel 
a reménységgel néz népünk 
építő m unkájára, de az egyház 
jövendőjére is.

Felszabadulásunk 25. évfor
dulóján egyházunk felajánlja 
további szolgálatát szocializ
m ust építő népünknek. Kérjük 
népünk vezetőit, fogadják bi
zalommal szolgálatunkat a 
szocializmus építésében.

E helyről is tisztelettel és 
szeretettel köszöntjük a For-

egység, népünk és a  világ bé
kéje érdekében végzett szolgá
latának nagy elismerését fog
la lja magában az a levél, m e
lyet az ünnepi ülés alkalm ából 
Kállai Gyula, a  Hazafias Nép
front Országos Tanácsának el
nöke küldött D. Káldy Zoltán 
püspökhöz.

„Hazánk felszabadulásának 
25. évfordulója alkalm ából 
március 19-én tartandó orszá
gos közgyűlésükre szóló meg
hívását megkaptam. Ünnepi 
közgyűlésükön — másirányű 
elfoglaltságom m iatt — sajnos 
nem tudok részt venni.

Engedje meg Püspök Űr, 
hogy felhasználjam  az alkal
mat, s kifejezésre juttassam : 
nagyra értékelem  azt a tevé
kenységet, am elyet a Magyar- 
országi Evangélikus Egyház 
haladó szellemű egyházi és vi
lági vezetői és lelkészei az el
m últ negyedszázadban az ál
lam és egyház közötti jó vi
szony kialakítása és elmélyí
tése; a  nemzeti egység erősí
tése, népünk, s a  világ béké
jének oltalm azása érdekében 
végeztek. Meggyőződésem,
hogy e hagyomány szellemé
ben m űködhetünk együtt a  jö
vőben is hazánk további fel- 
emelkedéséért.

Ezúton kívá<nok Önnek és 
az ünnepség m inden résztve
vőjének erőt, egészséget és si
kerekben gazdag, jó m unkát.”

A magyar protestantizm us
nak az azonos tö r^nelm i ta 
pasztalatait, együttes hálaadá
sát és a  tagegyházaknak kül
dött ünnepi jókívánságait fe
jezte ki a .Magyarországi Egy
házak ökum enikus Tanácsá
nak körlevele, m elyet Mekis 
Ádám esperes, az országos köz
gyűlés lelkészi főjegyzője ol
vasott fel.

A jubileum i ünnepi közgyű
lés, am ely dr. Mihályfi Ernő 
zárszava u tán  a Himnusz el- 
éneklésével fejeződött be, mél
tó  koronája volt azoknak a 
megemlékezéseknek, melyeket 
evangélikus egyházunk külön
böző önkorm ányzati testületéi 
ta rto ttak  az elm últ hetekben. 
Mindezek az alkalm ak bizony
ságai voltak egyházunk köszö
netének, népünkkel való egy
ségének és a  jövőbe vetett re
ménységnek.

M. Gy.

Vecsés

1944. december 9-én a visz- 
szavonuló ném et SS-katonák 
felrobbantották vecsési tem p
lomunkat. Erről az egész fa 
sizmust. sziímbolizáló tettről 
legutóbb m últ év december 
21-i számunkban írtunk  „Hans 
volt az utolsó” címen.

A templom nélkül m aradt 
vecsési gyülekezetnek az Egy
házak Világtanácsa küldött 
átm eneti használatra fatem p
lomot, am it a felrobbantott 
templom m ellett állítottak fel, 
s 1946 nyarán vettek haszná
latba. A fűthető fatemplom

két helyiségből áll: a tem p
lomtérből, ahol 150 ülőhely 
van, s egy kisebb helyiségből, 
am i gyülekezeti összejövete
lek. bibliaórák ta rtásá ra  al
kalmas. A templomot a m in t
egy 300 lelkes gyülekezet h e
tente három szor használja.

A fatemplomm al szemben 
mementóként m indm áig ott 
állt a felrobbantott templom 
alapzata. Az elm últ évben 
kezdtek a munkához, hogy — 
miután 1962-ben megépítették 
a lelkészlakást — ism ét meg
építsék kőtem plom ukat

Melyen tisztelt ünnepi közgyűlés!

A 25 éve bekövetkezett nagy történelm i fordulat jelentősé- 
sé g é tm a  m ár nem kell magyarázni, sem az azt átélt, sem az 
azóta született generációknak, de a történelm i emlékezésnek 
mostani napjai jó  alkalm at adnak személyes emlékek, élm é
nyek felidézésére. S ez azért fontos, m ert hiszen 10 millió sze
mélyes, egyéni élményből áll össze a nemzeti tudat, a nemzeti 
emlékezés a felszabadulásról és arról az azóta eltelt felm érhe
tetlen jelentőségű negyedszázadról.

Különösen kötelelességük emlékezni és em lékeztetni azok
nak, akik m ár tudatosan élték á t a 25 év előtti — és még az
előtti — napokat és az élmény forróságát is átadhatják  azok
nak, akiknek mindez m ár „csak” történelem.

Nekem kétszeres közvetlen emlékem van a felszabadulásrőt. 
Végigéltem egy kis - falu felszabadulását és azután tanú ja  te
hettem  Budapest felszabadulásának.

1944. március 19-én, ma 26 éve, a hitleri megszállás első 
óráiban keresett a Gestapo rózsadombi lakásomon és m unka
helyemen, a Független Magyarország szerkesztőségében. Ezt a 
fasisztaellenes hétfői lapot Bajcsy-Zsilinszky Endrével együtt 
alapítottam  és szerkesztettem.

Menekülnöm kellett.
Feleségemmel és kisfiám m al együtt egy kis nógrádi faluban, 

Béren, szülőfalumban találtam  menedéket.
Illegalitás volt ez, bár ez a szó nem fedi pontosan a helyze

tet. Sikerült ugyan eltűnnöm a rendőrség, csendőrség és az 
utánam  nyomozó budapesti és belgrádi Gestapo feketelistája 
elől, de a kis faluban m indenki ismert, o tt nőttem  fel, édes
apám egy életen á t a  falu lelkésze v o lt

A falu bújtatott.
Egy kis parasztházban találtam  otthont, a gazda együtt

já r t velem az elemibe.
A falu végén állt a ház és a világ végén á llt akkor a falu.
Örökre felejthetetlen film et láttam  a falu szélén álló kis pa

rasztház ablakából. Az előtte húzódó úton a lovak hasáig érő 
sárban vágtatott, úszott, m ent előre akadály nélkül, megállás 
nélkül Malinovszkij lovashadserege. Csak a kozákok kucsmá
jának színes teteje élénkítette a földszínű képet. Napokig ta r
to tt s egyetlen percre sem szakadt el ez a film.

1944. december 6-ika volt felszabadulásom napja. Pontosan 
emlékszem az első gondolatomra, am ikor az első szovjet kato
n á t m egláttam : az töltötte be egész tudatom at és érzéseimet, 
hogy soha többé nem kell félnem, soha többé nincs mitől fél
nem.

Néhány nap m úlva a szovjet katonák kérésére megszólaltak 
a béri templom harangjai. Ez m ár a béke harangszava volt. A 
falusi lányok levetették nagyanyáik fekete ruháit és lemosták 
arcukról a ham ut, am ivel az előzetes rém hírek hatására öreg
asszonyokká maszkírozták magukat.

A kisfiam lázas betegen feküdt. Egy szovjet katona leült az 
ágya mellé és játszani kezdett vele. Beszélgetni nem tudtak, 
nem értették  meg egymás szavát, já ték  nem volt. A katona 
leakasztotta válláról géppisztolyát, kiszórta belőle a takaróra a 
golyókat és szétszedte darabjaira a fegyvert. Ezzel játszottak.

De előbb még a katona megkérdezte, hogy nincs-e fasiszta 
a lakásban és kívül a ház falára felírta, hogy „akna nincs”.

Ez az emlékem az egyik legelső szovjet katonáról, akivel ta -  
lákoztam. És ez az emlék szimbolikus. A szovjet katona csak 
addig harcolt, fegyvere csak addig volt fegyver, amíg szemben 
állt az ellenséggel. Am int vége volt az ütközetnek, a harcos
ból bará t le tt és játékszer, vagy szerszám a fegyveréből.

Néhány évvel később m eglátogattam  Moszkvában M uhinát, 
a világhírű szovjet szobrászművésznőt. M űterm e közepén ha
talm as szöbórállvány volt, ra jta  Csajkovszkijnak éppen befe
jezett szobra. M uhina megnyomott egy gombot és az állvány a 
szoborral lassan forogni kezdett. A művésznő elmondta, hogy 
egy tank ágyútornya van beépítve a  m űterem  alá, az forgatja 
a szoborállványt.

— L átja  — m ondotta — így szolgálja a  háború a művésze
tet.

A katonákat könyörtelen küzdelemre, pusztításra, em ber
ölésre szervezik és nevelik. A hadseregek a halál eszközei. Így 
van ez, am ióta a világ világ. De van egy hadsereg, amely m ár 
kivétel ez alól a szabály alóL

A szovjet hadsereg a világtörténelem  első hum anista hadse
rege. Ezeket a katonákat em berségre nevelte egy új társada
lom, a  szocialista társadalom.

Ez a hadsereg rettenetesen nehéz harcokban, irtózatos vesz
teségek árán  legyőzte a legszörnyűbb ellenséget, a fasizmust, 
de ez a hadsereg csak csatákban használta fegyvereit, egyetlen 
em bert sem ölt meg szükségtelenül, a fegyveres kéz segítő 
kézzé vált azonnal a győzelem után.

Csodálatos az, hogy Lenin hum anizm usa alig több m int két 
évtized a la tt átsugározta a Szovjetunió egész népét.

Ez magyarázza meg azt is, hogy két hónappal Magyarország 
felszabadítása és pontosan egy hónappal a második világháború 
befejezése, a „Győzelem nap ja” u tán  Magyarországon m ár ba
rá ti társaság alakult a felszabadítóink Iránti érzések megfo
galm azására, kifejezésére. Nemsokára 25-ik évfordulóját ünne
peljük annak is, hogy m egalakult a M agyar—Szovjet Baráti 
Társaság.

1945. február 1-én a kis faluból gyalog feljöttem  Pestre. Bu
dán akkor még folyt a harc. Jó  néhány hétbe telt, amíg a 
M anci-hídon átm enve Budára, megnéztem régi lakásunkat. A 
ház tökéletes rom volt: egy tégla, egy könyv, egy tégla, egy 
könyv hevert óriási halomban, reménytelenül. K iderült, hogy 
még az utolsó napokban is lőtték a  ném etek a Gellérthegyről, 
hogy biztosítsák a csatornán át menekülő parancsnokaik ú tját.

Akkor adtam  hite lt azoknak a véleményeknek, hogy legalább 
ötven év kell ahhoz, hogy ú jra  város épüljön a romokból, de 
még inkább annak, hogy valahol m ásutt kell felépíteni az új 
fővárost, az új Budapestet.

Házunk falába ma egy szokatlan „em léktábla” van beilleszt
ve. Egy hatalm as gránátszilánk, belevésve ez a szöveg: „Ez
zel és ilyen gránátok százaival lőtték rom m á ezt a  házat Bu
dapest ostrom akor 1945 januárjában. Ú jjáépítettük 1948-ra”.

Amiről itt ma különösen emlékeznünk kell, azt m ár együtt 
éltük át. Az egyházat is ú jjáép ítettük  a romokból. És egyhá
zunk méltó helyet kapott az új társadalomban.

Büszkék vagyunk rá, hogy az elsők között ta láltuk  meg a 
népi dem okratikus állam m al való teljes egyetértés, együttélés 
ú tjá t s útm utatók lehettünk más egyházak részére is.

Egyházunk negyedszázados útjáról, életéről, 25 szabad esz
tendőnk eredményeiről Káldy Zoltán püspök úr mond ünnep! 
beszédet.

DIETZFELBINGER PÜSPÖK 
NEM UTAZIK PORTO ALLEGRE-BE

A müncheni egyháztanács 
közölte a Lutheránus Világ- 
szövetség Német Nemzeti Bi
zottságával, hogy a bajor or
szágos püspök, D. H. Dietz- 
felbinger betegsége miatt, fel
épülése esetén sem tud ja kép

viselni a B ajor Evangélikus 
Egyházat a Lutheránus Világ- 
szövetség Porto Allegre-i vi
lággyűlésén. H. Greifenstein 
müncheni egyházi főtanácsost 
nevezték ki helyettesévé.

t



M e t a k o m m u n i k á c i ó Késő évek nyomában
A TIT Szabadegyetem ren

dezésében az utóbbi hónapok 
során több lélektani előadás 
is elhangzott az „Emberisme
re t” és a  „Együttélésünk 
pszichológiája” tárgyköréből. 
Á ltalában meglepően nagyszá
mú hallgatóság elő tt folytak az 
előadások s ez is m utatja, hogy 
korunk egyik legdivatosabb 
tudom ánya a  pszichológia lett. 
Egyre bonyolultabb, differen
ciáltabb együttélésekbe szerve
ződik az életünk s mindenki 
szeretne valam i jó eligazítást 
kapni ezen a téren.

Különösképpen is felfigyel
tünk egy szakkifejezésre, me
lyet több ízben részleteztek az 
előadók s mondanivalójuk 
közben éreztették, hogy most 
a lélektannak valami egészen 
új és igen gazdag területét 
hozzák elő. Ez a titokzatos fo
galom a metakommunikáció. 
N ekünk is érdemes közelebb
ről megismerkedni mindazzal, 
am it ez a  szó m agában foglal.

Kommunikáción a  közlést 
értjük , sünikor az egyik em 
ber közli a gondolatait, érzé
seit a  másik em berrel. A m e
takommunikáció pedig azok
nak a  gesztusoknak, mozdula
toknak az összességét jelenti, 
am elyek a  szavainkat kísérik. 
A lélektan tudósai szenvedé
lyesen rávetették m agukat en
nek a  vizsgálatára. Azt á llít
ják. hogy az em beri élet gaz
dagságára és bonyolultságára 
nézve sok meglepetést és ta 
nulságot tartogatnak még ezek 
a tanulmányok. Alaptételük 
tehát az, hogy miközben mon
dunk valamit, beszélgetést 
kezdünk emberekkel, a mon
danivalónkat akaratlanul is 
végigkísérik bizonyos mozdu
latok, gesztusok, m int pl. a 
szem villanása, az arcjáték, az 
u jjak  ideges dobolása,. . .  s 
bárm ennyire is fontosak a 
szavaink, azoknak az igazsá
gát, őszinteségét végsősoron a 
metakommunikációk igazolják, 
vagy cáfolják. Lehet szép sza
vakkal odaállni valaki elé. de 
bárm it m ondjunk is, a másik

Kmburgi (NSZK) kerületben 
IS római katolikus lelkész lé 
pett ki a papi szolgálatból, 
leg több jük  meg akar házasod
ni. Hód vannak ma ezek a p a 
pok?

Három hónappal ezelőtt 
m egalakult F rankfurtban (Né
m et Szövetségi Köztársaság) 
30 katolikus papnak a köre, 
akik igyekeznek egymást segí
teni a szolgálatból kilépés után 
adódó anyagi és egyéb kérdé-

Nemzeti Bizottsága a Nemet 
Demokratikus Köztársaságban 
jan u ár 9-én Berlinben ülése
zett D. dr. Beste püspök elnök
le tével Az ülésen m egjelent

em ber éppen a  gesztusaink
ból, az egész megjelenésünk
ből, ottlétünkből valami titok
zatos ráérzéssel pillanatokon
belül értékeli, minősíti, hogy 
szívből szóltunk-e vagy sem. 
Akkor rendeződnek e l helye
sen az együttélésünk során tá 
madó konfliktusok, ha a kom
m unikációnk — am it mon
dunk, hirdetünk — egyensúly
ba kerül a  m etakom m uniká
ciónkkal, tehát mindazzal, 
am it cselekszünk, ahogy visel
kedünk.

Ezen a ponton válik izgal
massá szám unkra ez a  képlet. 
Ránk keresztyénekre kivált
képpen áll az, hogy szavaink
nak és m agatartásunknak 
harm óniába kell ju tn ia egy
mással. Őszinte bűnbánatra 
indítanak azok a  feismerések, 
hogy az eddigiek során m int 
egyház, talán aligha tettünk 
meg m indent annak érdeké
ben, hogy a szavainknak mi
nél teljesebb hitele legyen az 
em berek között. Békességet 
h irdettünk s mi magunk nem 
éltünk békességben. Szegény
séget, egyszerűséget hirdettünk 
s mi magunk olykor nagyon is 
gazdagok voltunk. Szolgálatot, 
alázatosságot hirdettünk, ho
lott a  m agatartásunk nyilván
valóan másról tanúskodott. Sa
já t gesztusaink, m agatartá
sunk álltak össze ítéletté felet
tünk. Éppen ezért annál sü r
getőbb, hogy egyéni és közös
ségi életünk m inden területén 
•kívánatossá és követendővé 
legyen szám unkra a jól egy
behangolt életnek a szép lá 
tomása, hogy végre átlépjünk 
a képm utatásnak, a rossz me
takom m unikációknak a bi
zonytalan, démoni világából az 
elrendezett, őszinte élet egy
szerűségébe. Hogy a m inden
napi életben, az emberekkel 
való találkozások rendjében 
ugyanúgy, m in t az egyház jö 
vőjét érzékenyen érintő nagy 
társadalm i döntéseinkben ne 
legyenek hitelrontó, zavaró és 
értelm etlen gesztusaink!

G y ő r  S á n d o r

sek megoldásában. Eddig ugya
nis püspöki kölcsönből éltek a 
nagyobbrészt fiatal papok, 
hogy valamilyen világi pályára 
felkészülhessenek, és m in t la i
kusok szolgálhassanak a kato
likus egyházban — elsősorban 
hitoktatóként.

M ájus elsején Münchenben 
akarnak összegyűlni mindazok 
a katolikus papok, akik k ilép
tek valamilyen okból a  papi 
szolgálatból, hogy közös prob
lémáikat megtárgyalják.

H úsrét tá ján  ú jra  kézbe
vettem  Illyés Gyulának a kö
zelm últban megjelent köny
vét. Esszé-regénynek nevezi a 
Kháron ladikján vagy az öre
gedés tünetei címet viselő kis 
gyűjteményt. Vers, elbeszélés, 
napló és gondolatok rögzítése, 
legalább négyféle m űfaj vál
tozataiban néz szembe a mai 
m értékkel nem is „öreg”, 67 
éves író a múlandósággal. Ke
mény, erős, az élettől cserzett 
férfiarc tekint a  lá tóhatár fe
lé fényképéről a borítólap bel
ső szelvényén. A m arkáns kéz, 
a szállingózó gyér haj, a kö
tetlen tartás, az egész mellkép 
eggyé válik a művel.

Nagy emberi te ttnek érzem 
ezt az írást. A próza különö
sen élessé teszi a tükröt, szin
te nyerssé a beszámolót az 
öregedés önmagán megfigyelt 
jelenségeiről. Versben köny- 
nyebb őszintének lenni, m ert 
a szoros form a mintegy kere
tet ad az önvallomásnak, s ez
zel kissé m áris eloldja az író 
személyétől. I tt  azonban egy 
em ber a mindennapi gondola
taiba enged bepillantást, aho
gyan az idős évek valóságában 
közelíti meg őt személyesen, 
orvul és állhatatosan az öre
gedés és a halál.

S hogy ezzel az ősellenséggel 
m iként veszi fel a harcot be
lül, a lelkében, hogyan dob 
el tetszetős, de alapjában véve 
csak ámító vérteket, és mire 
ju t megoldásként, leszámolás
ként, ez csak form ájában írói,

A „Kirchenblatt Jur die re
formierte Schweiz”, a  svájci 
reform átus egyház hivatalos 
lelkészi szakfolyóirata, két 
februári számában folytatóla
gosan közölte dr. Nagy Gyula 
teológiai ta n á r ' tanulm ányát 
egyházunk diakóniai teológiá
jának alapelveiről ezen a cí
men: „Az új életstílus: az egy
ház a szekularizált világban”. 
Dániában, az Ökumenikus 
Központ kiadványsorozatá
ban, megjelent az 1968 nya-

Az Egyházak Világtanácsa 
világkonferenciát hívott össze 
január utolsó hetére a  svájci 
Montreux-be. Az 1966-han 
Genfben ta rto tt „Egyház és 
Társadalom” Világkonferencia 
óta ez volt a protestáns öku
menikus mozgalom legnagyobb 
szabású konferenciája, melyen 
m egtárgyalásra keltű tek  a  fej
lődésben elm aradt országok 
megsegítésének a kérdése mel
lett többek között a társadal
mi igazság, a  gazdasági rend 
szerek megváltoztatásának 
problém ája nem csak az ún. 3. 
világban, hanem  az iparilag 
fejlett országokban is.

költői alkotás, tartalm ában 
mélyen em beri vállalkozás. 
Hozzátehetem: m indenkit
érintő, m ert akit nem  ragad 
el fiatal vagy felnőtt éveiben 
a korai halál, annak nem le
het kikerülnie az életnek ezt 
az utolsó iskolapadját. H alá
lunk óráját nem magunk 
szabjuk meg, s ezért hiába ir i
gyeljük azokat, akik az élet 
csúcsáról távozhattak, és nem 
kellett megkóstolniuk a vesz
tés, a lemondás éveinek keser
nyés íz é t

Amit az író útravalóul az 
öregedéshez sa ját vérén, ideg
szálain átszűrve ad, valóságos 
tanács. S mivel a művészet 
köntösében nyújtja, egyszer
smind élmény, mely m egra
gad, áthevít, sajátunkká lesz. 
Nagyobb tér kellene hozzá, 
hogy sorra vegyem a könyv 
mély m ondanivalóit. Csak 
azt emelem ki, am i művészi 
szépségének és emberi igaz
ságának egységében engem 
leginkább megfogott. M indjárt 
a bevezető vers! Kháron az 
ókori görög mitológiában az 
alvilág révésze, aki a halottak 
lelkét átviszi az alvilág h a tá r
folyóján. Az ő ladikja nem a 
halálunk pillanatában indul 
velünk — m ondja a költe
mény —, hanem m ár az öre
gedés éveiben, am ikor az élet 
partja  m ellettünk minden 
szépségével m ár a viszont nem 
látás hangulatában suhan, s 
látványa az emlékezés h álá já
ban magasztosodik fel. Nagy 
dolog, ha tudunk, mosolyogva

rán ta rto tt nemzetközi északi 
egyházi konferencia („Mini- 
Uppsala”) előadásainak egy 
válogatott gyűjteménye, ezzel 
az összefoglaló címmel: „Egy
ház az úton, vagy egyház az 
erkélyen?” A dán ökumenikus 
kiadvány vezető helyen közli 
dr. Nagy Gyula professzornak 
az em lített ökumenikus kon
ferencián ta rto tt előadását er
ről a tém áról: „Egyház az

A konferencia hangsúlyozza 
üzenetében, hogy a 3. világot 
partnerünknek kell tekinte
nünk és még a  látszatát is ke
rü lnünk kell annak, hogy va
lami nagy kegyet, gyakorlunk 
a 3. világ szegényeivel, ha 
adunk nekik.

Az egyházaknak azzal kell 
bizonyítaniuk létüket és kül
detésük jogosságát, hogy tudo
másul veszik feladataikat a 
mai világban. — anyagiakban 
is.

A fenti világkonferencián a 
m agyar országi egyházakat dr. 
Pálfy Miklós főtitkár képvisel
te.

vagy könnyezve, de örülni az 
em lékeinknek!

Megrázóan szép egy beszél
getés novellaszerű leírása a 
könyv derekán. Szilveszter 
napjának délelőttje van a ba
latoni szőlőhegyen. Napfény
ben szikrázó hó borít hegyet- 
völgyet. Elhagyatott, romos 
présházak, a falut, a  fiatalo
kat másfelé vonzotta a mai 
élet. Csak egy aggastyán sző
lősgazda megy fel pincéjéhez, 
s a hozzá beköszöntő ősz h a
jú  városi vendéggel beszélget. 
Szomorú szavak hullanak a r 
ról, hogy régen ilyenkor ra j
zott a hegy, ünnepet ült a falu, 
hogy borral köszöntse az ú j
esztendőt. „ . . .  tudja, ki lesz 
k in t holnap ezekben a vég
telen mezőkben? Senki. M ert 
én se jövök ki többet.” A v á
rosi férfi, maga is a föld szü
lötte, együtt érez az ősi fá j
dalommal, am ely az öregek 
sa já tja  minden korban a meg
szokott, a régi változásán, 
pusztulásán. De ő mégis m ás
ként búcsúzik az elsüllyedő 
em léktájtól: „Valami préshá
zat szeretne a  használatból k i
csöppentek közül . . .  Nem m a
gának keresi azt a m egjavít
ható pincét ő. Hanem  vala
melyik unokájának.” I tt tö lt
hetnék a hét végét. „Ö aztán, 
a nagyapa, maga is kijönne 
velük, esetleg egy-két hétköz
napra is itt ragadna, rendbe 
tenni az elhanyagolt fákat, tő 
kéket. Ú jra kezdeni, ami egy
szer az ősök gondja és öröme 
volt.” Olyan tanács ez. amely 
kitágul jelentésében: a fejlődő 
világban is meg lehet találni 
azt a kis ösvényt, amelyen az 
öreg em ber nosztalgiája a jö
vő felé indulhat új szépségek 
csíráztatására önm agának és 
a felnövő nemzedéknek.

Az utolsó oldalak gondolat
sorából bújik  elő áruló pará
nyi mondat. Személyi vallo
más a m ű titkos rugójáról, 
megelőzi egy ritka önzetlen 
m agatartás. „A m agára adó 
öreg egyik legszebb elégtétele 
az elmúlás m egaláztatásával 
szemben, ba távozása re ttene
tét környezete szám ára tom 
pítani képes. Ezt szolgálják 
ezek a sorok.” A hozzátarto
zókra való tekintet ez a halál
ra készülő részéről: úgy húz
zuk be magunk mögött az a j
tót, hogy akik itt  m aradnak, 
vigaszt kapjanak abból a ta r
tásból, ahogyan nyugodtan, 
kétségbeesés és sajnálkozás 
nélkül vártuk a halált.

A kérése is a környezetéhez 
annyira személyes és általános 
emberi, hogy mások is el
m ondhatnánk az utolsó évek
ben a jelképpé váló gesztus
sal: hagyjátok az öregedő em
bert csendben háttérbe vo
nulni, ne nógassátok a rra  és 
ne hitegessétek azzal, ami tel
jesítm ény m ár nem telik tőle. 
„Tegyetek elém egy pohár 
bort, de hadd köszönjem meg 
csak egy kézmozdulattal, a r 
comat sé kelljen felétek for
dítanom .’*

A hivő keresztyén em berek
gyakorta csak Isten igéjéből 
akarnak  erőt, vigasztalást, ú t
m utatást kapni az élet nagy 
kérdéseiben. Pedig irodalom, 
költészet, filozófia mennyi jó 
és igaz tanáccsal szolgálna 
nekik is! Isten az em bernek 
a Szentíráson kívül is tartogat 
segítséget életéhez, a végső 
szakaszhoz is, éppen a mélyen 
emberi gondolatokban. Ez a 
könyv is ilyen, mégha van 
benne, am it a Krisztusról szó
ló evangélium alapján mi 
másként látunk.

Az égyik ebből az anyag
részből elgondolkoztató félre
értés, am inek eredete azonban 
nem az íróban, hanem az egy
házban van. „A protestánsnak 
gyanús a békés halál. A jó ke
resztyén csak szenvedve, re t
tenet közt hagyhatja el a föl
det . . .  Hisz a Legfelső bírót, 
az Atyát, az utolsó pillanatig 
rettegnünk kell.” Nem kétsé
ges. hogy az író ezt a megál
lapítását is az életből m erí
tette. Enyhe vigasz, hogy az a 
protestáns pap, akitől ő vala
mikor ilyesm it hallhatott, 
aligha lehete tt evangélikus. A 
lutheri gondolkozás a legtel
jesebben szemben áll ilyen 
felfogással, hiszen az evangé
likus hit szám ára a bűnbo
csánat boldog bizonyossága a 
legfőbb végső igazság, s mi, 
hacsak nem rendül meg ez a 
hitünk, nem az ítélő Isten, ha
nem a szerető, irgalm as Atya 
kezébe tesszük le m agunkat a 
halál mélysége felé zuhanva. 
Vagy ta lán  egykori róm ai ka
tolikus görbe tükörből vette 
az író  a protestantizm usról ezt 
a képet? Akkor fogadja el tő
lünk. hogy a reform áció az 
Istennel megbékélt ember 
csendes, bizodalmas távozását 
ad ja elénk a megfeszített é* 
feltám adt Krisztus hitében.

Ezzel m ár elmondtam, am it 
emberi gondolat, bölcs tanítás, 
költészet nem m ondhat el * 
végről, m ert csak Isten tan ít
ha t meg rá  az evangéliummal, 
a Krisztusról szóló örömhírrel. 
Hogy a halállal szemben nem
csak a végsőkig való tiltakozó« 
és a kérlelhetetlenbe való be
lenyugvás van, a könyvön vé
gigvonuló kettős em beri ma
gatartás. Elesünk ugyan mind, 
egyenként, sorban, am ikor h a
lálunk ó rája  eljön. De K risz
tus feltám adásából — ez » 
húsvéti fény hullt rá  a könr» 
lapjaira , am ikor ünnep előtt 
ú jra  forgatni kezdtem — az n 
reménységünk tám ad és erő
södik, hogy „Kháron ladik
ján ” nemcsak a régi parttól 
búcsúzunk, hanem  az örök 
élet, a hiánytalan óröm és * 
teljes szeretet, az Isten közel
sége ú j partjai felé ringunk. 
„Halál, hol a te  fullánkod? 
. . .  hála az Istennek, aki adj« 
nekünk a győzelmet a mi 
Urunk Jézus Krisztus á ltal” 
(Pál apostol első korin thuri 
leveléből!.

V e ö re ö s  Im re .

RÓMAI KATOLIKUS PAPOK 
— EGYHÁZI SZOLGÁLATON KÍVÜL 

FRANKFURTBAN
Az elm últ évben esupán a

APPEL FŐTITKÁR A NÉMET DEMOKRATIKUS 
KÖZTÁRSASÁGBAN

Á Lutheránus Világszövetség

Köztudomású, hogy húsvét a keresztyénscg 
történetének legrégibb ünnepköre. A szóbeli, 
■majd írásbeli hagyomány Jézus szenvedése, 
halála és feltámadása körül alakult ki és csa
pódott le először.

Az Újszövetség könyvei egyöntetűen bizony
ságot tesznek Krisztus Urunk feltámadásáról. 
Tudósít róla mind a négy evangélium, s va
lamennyi apostoli levél. Pál apostol különösen 
az első korinthusi levélben szentel hosszú sza
kaszt (15. fejezet) a feltámadás kérdésének.

Igét hallgató és bibliaolvasó keresztyének 
számára mindez közismert. Kevesen tudják 
azonban, hogy miként tett bizonyságot az ezt 
követő nemzedék, az apostolok utáni kor. a 
feltámadásról. Az „Apostoli atyák” bizonyság- 
tétele az ún. újszövetségi apokrifus iratokban 
maradt fenn. A bibliai kánonból kimaradt, 
„olvasásra érdemes, de nem hitszabályozó” ira
tok közül ma válasszunk lei időrendi sorrend
ben hármat, és lássuk: mit mondanak a feltá
madásról.

Római Kelvinen
A nagy tekintélyű római püspök (f97) meg 

az első század utolsó évtizedében, 95 körül ír
ta a korinthusi gyülekezethez azt a levelet, 
amelyből idézni fogunk Időrendben tehát még 
János evangéliumát is megelőzte. Az első há
rom században olyan nagy tekintélyű irat volt, 
hogy a szír kánongyűjteményben a páli leve
lek előtt állott. Több, mint másfél évezreden 
át csak töredéke volt ismert az Alexandriai 
Kódex alapján, de az 1875-ben napfényre ke
rült — 11. századbeli — Konstantinápolyi Kó
dexből ma már a teljes görög szöveget ismer
jük. — Halljunk egy részletet Római Kelemen 
húsvéti bizonyságtevéséből.

„Figyeljük meg, szeretteim, hogy *i O r tm-

keppcn mutatja nekünk folytonosan a jövendő 
feltámadást, amelynek zsengéjévé, a holtakból 
feltámasztva, a Jézus Krisztust tette. Lássuk, 
szeretteim, az időnként történő feltámadást. 
A nappal és az éjjel megvilágítja nekünk a 
feltámadást: ha elpihen az éj, felkél a nap, 
ha a nap eltávozik, megérkezik az éj. Vagy 
vegyük a gyümölcsöt, hogyan és mi módon tör
ténik a vetés? Kimegy a magvető és a magok 
mindegyikét a földbe veti, amelyek szárazon 
és pusztán hullanak a földbe, s elenyésznek, 
és azután az elmúlásukból támasztja fel őket 
ismét az Úr fenséges gondviselése, s az egyből 
sok nő és gyümölcsözik.

Lássuk azt a csodálatos esetet, amely kele
ten, nevezetesen Arábiában esett. Van ott 
ugyanis egy madár, amelyet főnixnek nevez
nek. Ez egyedül él ötszáz esztendeig. Mikor 
aztán már a halála küszöbére ér, tömjénből, 
myrrhából és más illatos növényekből kopor
sót készít magának, és ha ideje betelik, bele
megy és meghal. Mialatt a teste elenyészik, egy 
rovar támad belőle, amely az elhaltnak a hul
lájából él. és szárnyakat kap . .. Nagy és cso
dás dolognak kell-e tartanunk, hogy a min- 
denség alkotója azoknak, akik neki szentség
ben és a jó hit engedelmességében szolgá
lunk, feltámadást tart készen, és az ő ígéreté
nek fenségét még a madarak által is megmu
tatja? . . .”

Polikarpus
A S6 éves korában mártírhalált halt szmir- 

nai püspök (f 166 körül) János apostol szemé
lyes tanítványa volt. Hadrianus császár ural

kodása idején, 120 Iáján egy nagy jelentőségű 
levelet, irt a filippibeliekhez, válaszul a. hozzá 
intézett levelükre. Ebből idézünk most.

„Ha azért könyörgünk az Úrnak, hogy bo
csásson meg, akkor nekünk is meg kell bocsá- 
tanunk, mert mind az Úrnak és Istennek a sze
mei előtt vagyunk és mindnyájunknak a Krisz
tus bírói széke elé kell állanunk és számot ad
nunk önmagunkról (Rám. 14, 19—20). Ügy 
szolgáljunk hát félelemmel és teljes tisztelet
tel, amint ő maga parancsolta, és amint azt 
nekünk az apostolok és próféták hirdették, 
akik előre hírül adták a mi Urunk eljövetelét, 
buzogván a jóért, tartózkodván a botránkozá- 
soktól... Aki pedig az Űr igéit a saját vágyai 
szerint forgatja ki, és azt mondja, hogy nin
csen se feltámadás, se Ítélet: az a sátán első- 
szülötte. Ezért elhagyva a tömeg haszontalan- 
ságait és a hamis tanokat, forduljunk vissza a 
nekünk kezdetben adott beszédhez, józanok lé
vén az imádkozásra (1 Pl 4, ? ) ...”

, ,  P ál cselekedetei ’ ’

Az ismeretlen kisázsiai szerzőtől származó 
irat gyűjtemény 160 körül keletkezett. Valószí
nűleg folytatása akart lenni az Apostolok Cse
lekedeteinek. Később elkallódott, s ma is csak 
töredékeiben ismerjük egy kopt nyelvű kéz
irat alapján. Három szakasza maradt fenn: Pál 
és Tekla története, Pál és a korinthusiak levél
váltása, s Pál vértanusága. A feltámadással

foglalkozó alábbi részletei a második szakasz
ból idézzük. Érdekessége, hogy valószínűleg 
szó szerint idéz Pálnak áz azóta elveszett, 
harmadik korinthusi leveléből.

„Akik azt hirdetik nektek, hogy a testnek 
nincs feltámadása, azok, korinthusi férfiak, 
nem ismerik a gabonának, vagy más hasonló 
magnak a vetését, miként vetik el pusztán a 
földbe, és ha már elrothadlak, miként kelnek 
ki Isten akarata szerint ugyanozon testben és 
formában. Sőt nemcsak az elvetett test kél ki, 
hanem áldásosán meg is sokasodik. — S ha 
valaki nem e magvakról akar példát venni, ha
nem valami nemesebb testekről, hát nézze 
meg, hogy Jónást. Amatus fiát, amikor nem 
akart a niniveieknek prédikálni, hanem elfu
tott, elnyelte a cethal és csak 3 nap és 3 éjsza
ka múlva hallgatta meg Jónásnak a legmély
ségesebb poklokból mondott imádságát az Is
ten, és egyetlen hajaszála, vagy szempillája 
sem sérült meg. Mennyivel inkább támaszt 
majd fel titeket, amint ö maga is feltámadt, 
óh kishitűek, kik hisztek a Krisztus Jézus
ban! — És ha már az Elizeus próféta, csontjai 
fölé Izrael, fiai által odavetett holt is feltámadt: 
mennyivel inkább támadtok majd fel ti a ha
lottakból ama napon, óh kishitűek, ép testet 
kapván úgy, mint a Krisztus is feltámadt? — 
Hasonlóképpen, ha Illés próféta az özvegy fiái 
feltámasztotta, mennyivel inkább támaszt 
majd fel minket az Űr Jézus a trombita hang
jára úgy, amint ő maga is feltámadt a halot
takból? Az ő testében láthatjuk ugyanis a mi 
képmásunkat.”

Dr. Fabiny Tibor

A MONTREUXI ÖKUMENIKUS FEJLESZTÉSI 
VILÁGKONFERENCIA ÜZENETE

HÍRÜNK A VILÁGBAN

dr. Appel, a  Lutheránus Világ- 
szövetség fő titkára is és tá jé
koztatta a Bizottságot a  ved- 
baeki Végrehajtó Bizottsági 
ülés határozatairól.

Apostoli atyák — a feltámadásról



rA megérteti istentisztelet

A p réd ik á c ió : p á rb eszéd
A prédikációban, b ár az 

emberi beszéd, mégis maga az 
Isten szólal meg. Sőt nemcsak 
megszólal, hanem megszólít, 
tehát választ vár. A prédikáció 
akkor eredményes, ha a  gyü
lekezet felelete következik reá. 
Végső soron tehát párbeszéd
ről van szó. Ez a párbeszéd a 
prédikáció hallgatásának pil
lanatában, gondolatban kezdő
dik, utána beszélgetésben és 
cselekedetben folytatódhat, s 
imádságban válhat teljessé.

A felelet Isten üzenetéi« te
hát a  meghallás időpontjá
ban kezdődik. Ehhez m inde
nekelőtt az kell, hogy figyel
mesen hallgassunk a prédiká
cióra. Sokszor a legéletsze- 
rübb igehirdetésre sem tu 
dunk odafigyelni, m ert roha
nó, zaklatott életünk szétszór
ja  a gondolatainkat. Tudato
san kell hát az igehirdetésre 
hallgatnunk! Enélkül nem ért
hetjük meg, s esetleg oda ju 
tunk, m int az az igehallgató, 
aki arról áradozott, hogy mi
lyen gyönyörűen prédikált a 
lelkész de, hogy mit mondott, 
a rra  nem  emlékezett. Nem 
mindegy persze az sem, hogy 
hogyan értjük  a prédikációt. 
Hajlamosak vagyunk arra, 
hogy személytelenül, vagy még 
inkább mások számái'a hall
gassuk az igehirdetést. Az iga
zi igehallgatás mindig azt fi
gyeli, hogy nekem m it üzen 
az Isten, engem személyesen 
hogyan szólít meg. Csak, ha 
ilyen nekünkszólóan figyelünk 
az igére, folytatódhat a párbe
széd azzal, hogy a hallott ige

nyom án egész gondolatsorok 
tám adnak bennünk, kérdések 
vetődnek fel, am elyek elju tta t
hatnak bennünket egészen ko
moly lelki vívódásra. Vagy 
éppen a bennünk levő vívódás, 
feleletet kapva az igében, 
megszűnik es megnyugvásra 
jut. A prédikációra figyelő, 
kérdésekkel vívódó, vagy ta 
lán az ige vigasztalásának ör
vendező hallgató Isten üzene
tére válaszként elhatározásra 
is ju tha t: ezentúl jobban h á
lálja Isten szeretetét, igyekszik 
életét megjobbitani, bűneit 
megbánni, életét Istenre bíz
ni, stb. Es ez még m indig ott 
történik az istentiszteleten, a 
prédikációt hallgatva, gondo
latban. M ár ez is válasz, pedig 
a pár-beszéd még csak ezután 
következik.

Egyházi sajtónkban többször 
olvashattunk arról, hogy világ
szerte vannak próbálkozások 
a rra  nézve, hogy a gyülekezeti 
tagok bekapcsolódjanak — is
tentisztelet közben — az ige
hirdetésbe. Tulajdonképpen az 
ige közös megbeszéléséről van 
szó. L iturgikus istentiszteleten 
ez nálunk szokatlan volna, de 
a mi gyülekezeteinkben is is
m ert az a  gyakorlat, hogy bib- 
laórákon nem egyszerűen a 
lelkész magyarázza az igét, 
hanem  beszélget a jelenlevők
kel Isten üzenetéről. Előjöhet 
ilyen bibliaórán az elm últ va
sárnapi igehirdetés tém ája is. 
Konfirmációi óráknak mindig 
áldott alkalm a az a  néhány 
perc, amelyben a konfirm an
dusok felidézik vasárnapi ige

hallgatásukat így elképzelhe
tő, hogy nemcsak bibliaórai, 
vagy konfirm andus közösség
ben van szó a hallott igéről, 
hanem, akik itt megszólalnak, 
azok elm ondják otthon, csara- 
di körben is, am it az igéből 
meghallottak, olyanoknak, 
akik nem lehettek o tt az is
tentiszteleten. — Az igéről va
ló beszélgetésnek akkor van 
értelme, ha az mindig bizo
nyos cél érdekében történik. 
Például azért, hogy még ered
ményesebb legyen az igehir
detés. Hogy egymás hitén és 
bizonyságtételén megerősödve, 
bátrabban merjünk szeretni, 
másokat megbecsülni, harcol
ni népünk és az egész emberi
ség boldogságáért, stb. T eh á t 
hogy cselekedetté, életté vál
jék Isten üzenetére adott fele
letünk. Ezen a legfőbb célon 
kívül az igéről való beszélgetés 
tisztázhat a prédikációban fel
vetett kérdéseket, am elyekre a  
prédikáció nem adott választ. 
Segítheti a lelkészt az igehir
detésre való készülésben, kü
lönösen atekintetben. hogy 
prédikációja ne elvont igazsá
gok száraz fejtegetése legyen, 
hanem  gyülekezetszerű igehir
detés. Érdeklődővé tehet olyan 
gyülekezeti tagokat, akik  ed 

dig csak közömbös hallgatói 
voltak a  prédikációnak. És 
nyilván még sok más áldása 
is van annak, ha a  prédikáció
val kapcsolatos gondolatok 
nem  m aradnak meg „ném a” 
párbeszédnek, hanem  őszintén 
az a jk ak ra  tolulnak. /  

Félreértenénk a prédikáció 
párbeszéd jellegét, ha azt em 
berek — akár lelkész és gyü
lekezeti tagok — párbeszédé
nek gondolnánk. Még ha em
berek közt tö rténik  is a  be
szélgetés, végső soron a  meg
szólító Istennek válaszol a 
megszólított em ber. Válasza — 
gondolatban, szóban, vagy cse
lekedetben — elsősorban 
imádság kell, hogy legyen. 
Már azért is imádkoznunk 
kell, hogy figyelhessünk az 
igére, hogy m egérthessük Is
ten  üzenetét. Imádság az éne
künk is az istentisztelet alatt, 
de imádkoznunk kell azért is, 
hogy Isten ad ja  Szentlelkét, 
hogy élettel adandó válaszunk 
helyes, Istennek tetsző legyen. 
Hogy Isten győzzön bennünk 
ellene való lázadozásunkban, 
önzésünkben, hogy e lju thas
sunk az Isten üzenetére adha
tó egyetlen helyes válaszra, a 
neki adandó hálaadásra.

Bárány Gyula

Leena Levanto:
■ *
Újkori zsoltár Atyámhoz

Hosszú utam homályán 
hányszor já r t  fejemben: 
nem vagy te  atya.
Gyönyörködtem, kértem, követeltem, 
haragudtam  és elfásultam.

Félévszázados Konviklus
Helsinkiben március elején 

emlékeztek arra , hogy a 
„Konvikti” ötven év óta tölti 
be szolgálatát a finn egyház
ban. Finnországban, ahol a 
nagy egyetemi kollégiumok 
mindmáig ismeretlenek, nem 
volt könnyű létrehozni az 
anyagilag nehéz helyzetben lé
vő teológusok szám ára az első 
diákotthont, ahol nemcsak la
kást és ellátást, de tanu lm á
nyaikban biztatást, irányítást, 
és az egymáshoz tartozás o tt
hon-levegőjét terem tették meg.

Már az 1860-as években fel
vetette a később püspökké le tt 
Herman Raberg professzor 
egy teológus otthon szervezé
sének gondolatát, s hosszú 
időn át vissza-visszatért rá, 
de nem élte meg a létrejöttét. 
1912-ben A rthur H jelt pro- 
íesszor vezetésével hivatalo
san is elhatározta az országos 
lelkészgyűlés az otthon lé tre
hívását, de a megvalósulást el
mosta az idő. 1920-at írtak  
már, am ikor végre létrejött. 
Tizennyolc éven keresztül m ű
ködött egy épület hatodik 
emeletén a  m anzard-szobák- 
ban, míg 1938-ban átköltözött 
a  mai tágas, s  egy háromeme
letes épületet m ajdnem  te lje
sen betöltő helyére.

A Konvikti-nek mindig te
kintélyes, köztiszteletben álló 
vezetői voltak, akiket félig 
tréfásan, félig komolyan 
„apotti”-nak (apát úr) szólíta

nak. Idők során ezek között 
voltak Aarni Vodpio proíesz- 
szor, M artti Lujanem, a  hábo
rúban elesett tehetséges fiatal 
lelkész, A arre Lauha mai püs
pök,' M artti Voipio kedves ba
rátunk. Az em lítettek  hosz- 
szabb-rövidebb ideig mind 
já rtak  Magyarországon is. 
Nem véletlen, hiszen a Kon
vikti a finn-m agyar egyházi 
kapcsolatoknak mindig is 
egyik csendes, de igen áldoza
tos ápolója volt. Rendszerint 
külön háziasszonya is volt az 
intézménynek. Ezek sorában 
volt „Anni tá ti”, akiről n é
hány évvel ezelőtt lapunkban 
is, a  Somvirágban is többször 
megemlékeztem.

Idők során mintegy 400 lel
kész került ki az otthonból, 
akik között nem egy vált szé
les körökben áldással emlege
te tt névvé a finn egyházban.

Ez a Konvitki adott otthont 
a legtöbb m agyar lelkészsti- 
pendiánsunknak negyven éven 
keresztül, s ad  ma is. Ű jabb 
kapcsolataink során m ár a n e 
gyedik lelkészünk tölti tanul
mányi évét az otthon falai kö
zött. Régi lakói közül sokkal 
összeköt ma is m inket az egy
kori diákcsalád ezer emléke. 
Vezetői barátaink, akikert sok
szor em legetünk szeretettel és 
megbecsüléssel. Lakóira, veze
tőire Isten gazdag áldását kér
jük  a félszazados jubileumkor 
is. D. Koren Emil

Megszoktam m ár — senki sem oltalom.
Mily sivatagba jutottam .
Látván a  kietlent, szokván az ű rt 
— most ébredezem.

Közeledsz — 
várj még, m íg rájövök, 
nem csak óhaj vagy-e, 
meddő illúzió.

Isten,
véltem  hogy ismerlek.
Ám védekező büszkeségem 
csak elzárt tőled
és a  gyöngeség. am it szégyelltem 
ajtó  volt hozzád jutnom.

Most tudom, m it kívánsz 
— nem minket. Csak nekünk 
akarsz oltalm unk lenni, 
te  közeli, te  szelíd, 
te Atya.

Este
ha gyötrelem közelit 
hallgatok, félek, 
helyet adok neki.

Atyám  —

Aztán
mindezek helyén 
megjelensz 
m int az i l la t

Nem tudok imádkozni, 
ízlelgetem régen a dolgokat, 
kérdem és tudakolom.

Tenger vagy, Isten, 
mi halak vagyunk 
— szolgál-e hal a  víznek?

„A templomhoz közelebb a sekrestye, 
mbit a bíró háza”

Szavaink
nekünk épek és örömmel teltek 
másoknak érdes csalódások,
dohos ígéretek,
feleletek nem létező kérdésekre.

Perlekedés, veszekedés,
olyan ősi, m int maga az em 
ber. O tt született meg a para
dicsomi csendben. Igaz a mon
dás: „Békét az Isten, civódást 
az ördög szereti.” S az em ber 
engedett neki. Ádám Évát, 
Éva Ádámot okolta. Füstölgő 
oltárok m ellett omlik ki Ábel 
vére, a  perlekedés szomorú 
bére. S azóta fülem üle-perek
től kezdve nemzetközi bíró
ságok előtt folyó nagy pere
kig, egyesek és népek pörle- 
kednek, veszekednek, s teszik 
csúffá, elviselhetetlenné ezt a 
földet.

Ügy érzem, a  mai em ber 
nagy futásának, idegességé
nek egyik oka: a csendes be
szélgetés hiánya. Csendes szi
get, s  benne egy meghitt jó 
barát ke llen e . . .  a  csordultig 
te lt poharat kiönteni, m indent 
elmondani, semmit sem e ltit
kolni, m ert „orvos es gyóntató 
előtt káros a titkolódzás”. De jó 
lenne szabadulni a  szennyes
től, mindent, m indent leten
n i ! . . . De hol és kinek?

Az agrigentói bazilikának 
van egy akusztikai érdekessé

ge. A templom hajó ja 40 m 
hosszú. E nagy távolság e l
lenére, ha valaki a bazilika 
bárm ely részében csak suttog
va is mond valam it, hallani 
lehet a főoltárnál. Van tehát 
egy hely, ahová m inden hang 
eljut. I tt  csend van. Lelki- 
pásztorodban ta lán  m egtalál
hatod a  keresett baráto t is, 
aki meghallgat, aki megért, 
aki társaddá lesz a  harcban, 
hogy bűnödtől szabadulj és élj 
terhedtől szabadulva boldogan. 
Ne várj soká, „a lélekre aszott 
vétket nehéz levakarni!”

Jézus sok neve között talán 
ez a  legszebb: A békesség Fe
jedelme. Hányszor lehet meg
bocsátanom? „még hetvenhét
szer is . . . ” „a nap le ne men
jen a  ti haragotokon!” Nem 
enged tűzcsóvát dobni Samária 
falvaira, visszaparancsolja a 
kardot hüvelyébe s még a  ke
reszten is ellenségeiért im ád
kozik.

Em ber állj meg egy szóra! 
Ne fuss tovább! Keresd tem p
lomod csend jé t. . .  rakd le utad 
vétkét s  békülj meg Istennel, 
társaiddal, m agaddal! H. T.

Nem kell-e új szavakat formálnunk, 
várnunk —

vagy nem kell-e emberek szavát hallgatnunk.
feledni a  magunkét,
tanulván nehéz és ism eretlen igéket —

vagy nem kell-e — 
teljesen kifogynunk a szóból

Gondolataink
m int porba szórt morzsa a padlón 
céltalanok.
Az élet pedig
fulladozik a szőnyeg alatt.

Tétova gondolataink rőzsekötegeit 
lehelleted karcolhatta szívünkbe.

Mosolyogsz, Atyám.
Finnből fordította Koren Emil

A CÖLIBÁTUS ELLEN
A tübingeni W ickert Intézet 

közvélemény kutatása szerint a 
Német Szövetségi Köztársaság 
18 éven felüli lakosságának 85 
százaléka helyesli, hogy a ró
mai katolikus papok megháza- 

I sodjanak. 15 százalék helyes

li a papok nőtlenségét. Három 
évvel ezelőtt még 27 százalék 
szavazott a papnőtlenség mel
lett. Az intézet jelentése sze
rin t nincs véleménykülönbség 
a férfiak és nők között ebben 
a  kérdésben.

Termő élet
Ha a búzaszem a földbe esik és el nem bal, csak 

egymaga marad; de ha elhal, sok gyümölcsöt terem.’* 
(Jn 12, 24)

1. Jézus ezzel a mondattal önmagáról beszélt. Vele történt 
mindez. A nagyhét tartalmát Jézus szenvedéstörténetének moz
zanatai adják, amelyek egyre tömörebben vezetnek az úrva
csora szerzésének estéjén keresztül a nagypénteki keresztig, 
majd a húsvéti feltámadásig, amit átsző igénk ténye: meghal, 
hogy feltámadjon harmadnap, s áradjon szét végeláthatatlan 
folyamatban a gyümölcstermés, önmagában példázza azt, amit 
hirdet, amit átél, amiben ő maga is továbblép, s amiben azóta 
is él tanítványaink láncolata, az egyház.

Ez az elhaló és feltámadott Krisztus azt jelenti nekünk ke
resztyéneknek, hogy kevés hinnünk az egykor volt történeti 
Jézusban, ha megállunk a visszaemlékezésnél. Mi feltámadott, 
élő Krisztusban hiszünk, őt ismerjük, és őt hirdetjük, ű  az 
üzenetünk, portékánk, kincsünk. Vele járunk, benne erősödünk, 
róla vallunk. Általa és reá nézve vagyunk keresztyének. Nem 
többek és nem másfajták, mint körülöttünk bárki, csak éppen: 
ilyenek. Ezt a Krisztust nem tartjuk sem misztikusnak, sem 
fantomnak. Valóságos, élő Urunknak ismerjük.

2. Az ige üzenete éppen azt mondja el, hogy mennyire em
berközeli volt. A magatartását, működésének irányát, szolgá
latának közelségét jelzi ez. Azt, hogy hol állt, hova tartozott, 
hol mozgott, hol és kiknek teremte a sok gyümölcsöt.

Emberközelsége fejeződik ki a magát odaadó, több termésre 
szánó önfeláldozás képében, amihez csak hozzá kell tennünk 
egy máskor elhangzott mondatát: nincsen annál nagyobb do
log, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. S hozzátette: ti 
az én barátaim vagytok. Ebben a mondatban kétségtelenül hő
sies az, hogy „életét adja’’. De a mondat tartalma, melege, ér
telme, boldogító szépsége és célja ez: „az 6 barátaiért”. Ez az 
emberközeli élet.

Vannak, akik a virágvasárnapi hozsánna és pálmaagak mö
gött „tragikus mártíriumként” látják felmagasodni a nagypén
teki keresztet. Nem, az a kereszt nem mártirium volt a szónak 
abban a mai torzult értelmében, ami a magányos szenvedés 
apoteozisát jelenti. Az a kereszt a váltság keresztje volt, a má
sokért, az emberért, az értünk adott áldozat, a sok gyümölcs 
érdekében való elhalás. Az emberközeliség hatalmas áldozata. 
A „barátaiért” való tett.

3. Ez a jézusi mondat magami emel minkéi is az áldozatos, 
másokért, gyümölcsért élt élet szépségébe. Ez az, amit így ne
vezünk: szolgáló gyülekezet, szolgáló egyház. Mert nem az a 
kérdés, hogy van-e egyház? Ha az egyház túlságosan csak ön
magával van elfoglalva, önmaga körül forgó kérdéseivel ön
magát fojtaná meg. Ez a helyes kérdés: hol az egyház? A szol
gálat útján a szeretet önfeláldozó, önfeledt cselekedeteiben, 
igehirdetésében és diakóniában másokért, az emberért, a vilá
gért. Itt a helye az egyháznak.

Jézus „mártíriuma” nem a nagypénteki kereszt volt. Már
tirium az eredeti értelme szerint annyit jelent, mint „bizony
ságtétel”, s annak megélése. — Jézus „mártíriuma” a tanításá
ban, a gyógyult kezekben, látásra nyílt vak szemekben, a lep- 
rásokat érintő gyógyító mozdulatokban, a szegények szivéig 
juttatott evangéliumban, a megfáradtakat és meggyötörleket 
nyugtató és gyógyító szavakban volt. S abban, hogy a mások 
között feloldódó, folyamatosan áldozatot végző szolgálata so
rán megszépült körülötte az emberek élete.

Ez az ige magával emel minket is a másokért áldozott élet 
szépségébe. „Elhalni” nemcsak az élet kioltódásának pillana
tában lehet. El lehet halni folyamatosan, éveken, évtizedeken 
át is, a mások életének megszépítéséért. Az édesanyák élete 
ilyen. Láttam egyszer egy régi családi címert. Égő gyertya volt 
az ábrája, s alatta a fölírás: „Gyermekeim szolgálatában égek 
el". A „gyermekeim” helyébe iktassuk be nyugodtan a tágabb, 
s a táguló célokat: a családomat, a környezetemet, a társadal
mat, a népemet, az emberiséget. Hogy gyümölcsöző és szép le
gyen a jövendő.

4. Gondoljuk csak el, honnan indultunk 25 évvel ezelőtt eb
ben a hazában. Ez évben emlékezünk folyamatosan arra, hogy 
kiknek és miyen áldozata nyitotta meg ezt az utat, s hogy hol 
tartunk ma. S a különbségbe hogyan épült bele sokaknak, so
kunknak, neveseknek és névteleneknek, ismerteknek és isme
retleneknek folyamatos szép elhalása azért, hogy szebb legyen, 
gyümölcstermőbb legyen mindnyájunk élete. Vajon a fiaink 
tudva tudják-e, hogy az út, amelyre felkészülésük, tanulásuk 
után rálépnek, apáik huzamos, szép áldozatával van kikövez
ve? Lehet, hogy talán az ö igényüknek néhol még kissé görön
gyös ez az út. Majd ők simábbá építik, ha tudják a közös élet
nek ezt a szép rendjét: „ha a búzaszem a földbe nem esik és 
el nem hal, csak egymaga marad; de ha elhal, sok gyümölcsöt 
terem”.

Ennek az önmagát adó áldozatnak és áldozatos munkának 
ezer és ezer gyümölcsét láthatjuk hazánkban. Itt is bebizonyo
sodott, hogy az önmagát odaadó élet megsokszorozódik. Meg
szépült 25 esztendő alatt életünk, sokszorosan jobbá lettek kö
rülményeink, virágzó ipar, fejlődő mezőgazdaság, gazdag kul
turális élet, az emberről való sokféle gondoskodás jelzik a 
munka eredményeit. Felszabadulásunk 25. évfordulóján evan
gélikus egyházunk tagjai is örömmel nézhetnek széjjel ebben 
a hazában és gondolhatnak arra, hogy az ő munkájuk és áldo
zatunk is benne van a nagy eredményekben. Egyházunk életét 
is m.eggazdagitotta Isten az elmúlt 25 esztendőben. Nem úgy 
fogtuk fel egyházunk szolgálatát, hogy az önmagáért, az egy
házért van, hanem abban a bizonyosságban éltünk, hogy az 
egyháznak önféltés nélkül kell odaadni magát másokért, mások 
boldogulásáért és békességéért. Ezt az odaszánást áldotta meg 
Isten.

5. Végül még egyet. Ennek a jézusi mondatnak az életteljes
sége a feszültségben van. Feszültség két pólus között lehetsé
ges. Elhal — gyümölcsöt terem. Ez a két pólus. A keresztyén 
emberek élete két istentisztelet feszültségében világit. Az egyik, 
ahol „elvesznek", csendben vannak. Ez a templom falai között 
folyik, vagy bibliaolvasó csendjükben. Ez számukra a rövidebb 
és könnyebb istentisztelet. A másik a nehezebb. Akkor kezdő
dik, amikor becsukódik mögöttük a templomkapu. Ez a szolgá
ló élet istentisztelete. A keresztyén ember számára a kettő 
egymásra hatásából nő az élet. Egy elszigetelt kegyességben 
nem „elhalni" lehet, hanem abba bele lehet halni. Új élet és 
sok gyümölcs a szolgáló szeretetben fakad.

R észletek  D. K orén Em il igeh ird etéséb ő l, am i v irágvásár na d a  
rádióban h an gzott el.

DR. MOCHALSKI LELKÉSZ 60 ÉVES
A Stim m e der Gemeinde napokban ünnepelte 60. szülei- 

nyugatném et folyóirat szer- tésnapját. 
kesztője, a  hasonló nevű k i- Mi is szeretettel gondolunk 
adóvállalat vezetője, a  nyugat- reá, az őszinte barátra, aki a 
ném et-szovjet barátság nagy hitvalló egyházból ügy nő tt k i  
hirdetője, a Keresztyén Béke- hogy nem  restaurál, hanem  
konferencia veterán harcosa, a  mindig tud az élet valóságá- 
pozsonyi Teológiai Fakultás nak megfelelően előre lépni 
tiszteiért beli doktora ezekben a  a  holnapba!
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Húsvét előtt
Ezek 37, 1—14

Húsvét elő tt? H át nem utána vagyunk m ár, nem „Húsvét 
utáni első vasárnap” a  mai? Húsvét m ár elmúlt, már dolgoz
tunk  és ünnepeltünk is azóta s most. térjünk  vissza a  húsvéti 
esemény elé? Pedig vissza kell térnünk, m ert erre kényszerít 
a felénk hangzó ige és magunkból belülről is valami.

Egyrészt az, am it Ezekiel hirdet, hiszen az több. m int 600 év
vel megelőzte történetileg az első húsvétot, mivel akkor hang
zott fel, am ikor az izraeli deportáltak a  legreménytelenebb 
helyzetben voltaik. De kényszerít másrészt az a  magunkból tá 
madó szükségszerűség, am ely nem  engedi, hogy olyan könnyen 
„túltegyük” m agunkat húsvét üzenetén. Tudtuk ugyan, hogy 
nagyhét után ú jra  húsvét lesz, s mégis úgy tört ránk vára tla
nul és elemi erővel, hogy el se m erjük hinni, ami történt.

Pedig el kell ju tnunk  a  szörnyű Ezékiel-látomástól a bátor
ta lan  rem énykedésen keresztül az öröm teljes valósághoz: ál
landó húsvétunkhoz.

1. A SZÖRNYŰ LÁTOMÁS. K iszáradt tetem ek s a fehér 
csontok képe borzadállyal tö lt el. A szem tanúk huszonöt év 
előtti tem etetlen halottakra gondolnak s akik a tem etőt járják, 
arra, hogy mi lehet ott szabványm érettel a  föld alatt. — Mégis, 
ha kiszáradt tetem ekről van szó, nem  a  föld alattiakkal van 
nekünk bajunk és szomorúságunk, hanem  a  föld felettiekkel, 
a  földön járókkal, a  lelketlen élőhalottakkal. V alljuk be: időn
kénti magunkkal.

Amikor csak „kibírni” akarjuk  az életet, am ikor csak átvé
szelni különösebb baj nélkül, am ikor a rem énytelen értelm et
lenség uralkodik el rajtunk , akkor m intha nekünk is o tt lenne 
a  helyünk az Ezékiel lá tta  völgyben. Amikor eltem etjük szü
leinket. Amikor lá tjuk  kudarcainkat. Amikor érezzük öregedé
sünket: „elszáradnak a mi csontjaink” (11. v.). E rre a látom ás
r a  m ondatja Isten a prófétával: nem!

2. A BÁTORTALAN REMÉNYSÉG. M intha Ezékiel a te te
m ek látásának ellenére megérzett volna valam it Annak hatal
mából, aki nagyobb úr, m int a  halál, nagyobb, m int az enyé
szet. De hol van a  „vajon megélednek-e ezek a  tetem ek” k ér
désre adott válaszban a  teljesen nyugodt reménység? Bizonyta
lanul tapogatózó a  válasz, halványan rem énykedő: „Uram Is
ten, te  tudod!” Én még nem, m ert ilyet még nem  láttam , én 
még nem, m ert ilyenre még nem  volt példa, én még nem, m ert 
még elképzelnem is nehéz! ■— Nem csoda, hogy a  „halottak 
feltám adása” tekintetében a  választott nép sem volt egységes: 
a  jelentős értelm iségi réteget m agába foglaló szaddúceus-párt 
például tagadta enrfek a  lehetőségét is.

És mi, mai em berek? Ügy általában van m ibennünk valami 
sejtés arról, hogy lehetetlen dolog lenne, ha az em ber csak 
úgy végleg megsemmisülne, ha meghal. S vigasztaljuk magun
kat, hogy utódainkban, az emlékekben, m unkánkban, az anyag
ban tovább élünk. De hol m arad mindebből az, ami „én” va
gyok sajátosan és egyszerin?

Bátortalan reménységgel bizony olyanok vagyunk, m int 
akikre illik: „felül bőr borította be őket, de lélek nem  volt 
még bennük” (8. v.). Még ennél is nagyobbat tesz Isten!

3. AZ ÖRÖMTELJES VALÖSÄG. Ami Ezékiel korában még 
csak halvány reménység volt, az m inden várakozást felülm ú
lóan valósággá le tt Jézus Krisztus feltámadásában. Nagyobb ez, 
m int remélni mertük, nagyobb, mintsem hogy könnyen elfo
gadhatnánk. Nagyobb, m ert nem  belőlünk: okosságunkból 
vagy elképzeléseinkből ered, hanem Istentől, kinek cselekvése 
minden értelm et felülhalad.

Ezért szabad nekünk szeretni az életet, ezért kell m indent 
m egtennünk az élet szebbé és boldogabbá tételéért, ezért érde
mes tervezni a jövőt, legyen szó akár az emberiségről, az egy
házról, vagy személyes életemről.

A régi húsyét-sejtéstől így ju tunk el a  húsvéti tényig. Sőt 
még tovább, korunkig: a  húsvét előtti korig, az állandó húsvé
ti hitben élésig (minden vasárnap húsvét-ünnep!), egészen ad
dig, am íg Jézus feltám adása nem  csak zsenge, első hajtás, ha
nem  hasznos term és . . .  a  mi általános em beri feltám adásun
kig.

Bízik László

I M Á D K O Z Z U N K
Hatalmas Urunk! Minden képzeletet felülmúló erőddel és 

szereteteddel megszégyenítesz minket. De Te nem akarod, hogy 
lesütött szemmel, reményünket vesztve járjunk zsákutcánk
ban, hanem teret nyitsz előttünk minduntalan. Köszönjük, 
hogy ezt cselekedted népünkkel, hazánkkal, áldunk, hogy ezt 
végzed egyházaddal és annak tagjaival is.

Szentlelked bátorítson, hogy lehessünk az igazi élet szószó
lói, a jövő reménységének hordozói s naponkénti újjászüle- 
letéssel tudjunk együtt haladni nagy és mindenkit átölelő hús- 
vétod felé, mely örök életünket jelenti. Ámen.

Istentiszteleti rend
B udap esten , 19'

D eák tér de. 9 (urv) T rajt]er G á
bor. de. lH ű rv .) D. K aidy Zoltán, 
du, 6 dr. K ékén A ndrás. F asor de. 
fé l 10 Szirm ai Z oltán, de. 11 (úrv.) 
Szirm ai Zoltán, du. fi Szirm ai Z ol
tán Dózsa G yörgy ut de. fe l 10 D. 
Korén Em il. Ollói ú t 24. de. 11. 
K arácsony Sándor u. de. 9. R ákó
czi út 57 /b. de. 10 (szlovák) Aradi 
A ndrás, de. 12 (m agyar). T haly  
K álm án u. 28. de. 11 (urv.) dr. Ré- 
d ey  Pál, du. 6 F ran cise i Guido. 
K őbánya de. 10 (úrv.) Veüreös Im 
re. U tász u. de. 9 (úrv.) S ü lé  K á
roly. V ajda Péter a, de. fé l 12. 
(úrv.) V eöreös Im re. Z ugló de. 11 
(úrv.) B oros K ároly. Ká kostáivá  
de. 8 B ízik  László. G yarm at u. de. 
fe l 10 B oros K ároly. F ó ti út de. 11 
S olym ár P éter . V áci ú t de. 8 B en 
czúr László. F rangepán  u. de. fé l 
10 B en czú r  László. Ü jp est de. 10 
B lázy L ajos. P esterzséb et de. 10 
V irágh G yula . Soroksár Ú jtelep  
de. fé l 9 Virágh G yula . P estlőrinc  
de. 11 M atuz László. K ispest de. 10. 
K isp est W ekerletelep  de. 8. P est
ú jh ely  de. 10 S ch rein er  V ilm os. 
R ákospalota  N agytem p lom  de. 10.

‘0, április 5-én

R ákospalota K istem plom  du. S. R á
k osszen tm ih á ly  de, fel l í  K arner  
Á goston. Sashalom  de. 9 Ka m er  
Á goston. TVVátyásföld de. fé l 11. 
C’inkota de fe l 11, du. fé l 3. K is- 
larcsa  de. 9. R ákoscsaba de. 9 Bé
k és  József. R ákoshegy de, 9 R á
k o s lig e t de. 10. R ákoskeresztúr de. 
fe l 11. du. 3.

B écsik ap u  tér de. 9 (úrv.) Mado- 
c sa i M iklós, de. 11 (úrv.) Varady  
Lajos, du. 6 Szita  István né. T oroc- 
kó tér de. fé l 9 V árady L ajos. Ó bu
da de. 10 (úrv.) k on firm áció  Fü- 
löp D ezső. X II. Tartsa y  V ilm os 
u. de. 9 C sengödy László, de. 11 
C sengöd y  László, du. fé l 7 R uttkay  
Elem ér. P esth id egk ú t de. fé l 1J 
R uttkay E lem ér. K elenfö ld  de. 8 
B en cze Im re, de. fé l 10 B en cze Im 
re, de. 11 B en cze  Im re, du . fi dr. 
R ezessy  Z oltán. N ém etv ö lg y i ü l 
de, 9 dr. R ezessy  ZoJtán. A lb er t
fa lva  de. 7 V isontai Róbert. N a g y 
tétén y  de. fé l 9. K e len v ö lg y  de. 9 
V isontai Róbert. B udafok  de. 11 
V isontai Róbert. C sillagh egy  de. 
fé l 10. C sepel de. fé l 11.

Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy lapunk e heti száma — 
a húsvéti szám részbeni pótlásaként — a szokásos négy oldal 
helyett Hat oldalon jelenik meg. Az Athenaeum Nyomda is 
igyekszik kárpótolni a húsvéti terjedelemkiesést. A lap ára 
ezért 3,— forint.

— Húsvét u tán  az 1. vasár
napon az oltárterítő színe fe
hér. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Jn  20. 19—29 (30—
31): az igehirdetés alapigéje: 
Ezék 37, 1—14.

— KELENFÖLD. Aprilis 4- 
én, szombaton délután fél 6 
órakor szeretetvendégséget ta r 
tanak a  gyülekezetben, ame
lyen dr. Selmeczi János, a  
Teológus Otthon igazgatója 
szolgál. Közreműködik az 
oroszlányi gyülekezet énekka
ra  és kam arazenekara.

— A NYUGAT-BÉKÉSI EGY
HÁZMEGYE lelkészi m unka
közössége március 5-én Oros
házán ta rto tta  ülését. Úrvacso
rá t osztott Benkő István, elő
adást ta rto tt Farkas Lajos.

— CSABACSÜD. Március 8- 
án szeretetvendégséget ta rto t
tak a  gyülekezetben, amelyen 
Koszorús Oszkár esperes ta r
to tt előadást. Fecske Pál nagy
szénás! lelkész Sajtóosztályunk 
m unkájáról ta rto tt beszámolót. 
A szeretetvendégségen búcsú
zott el a  gyülekezet Lehoczki 
György gondnoktól, aki húsz 
éven á t végezte hűségesen 
szolgálatát. A szeretetvendég
ségen szolgált Szakács János, 
Jansik István, Kugyela Zsu
zsanna, Kiszely Pál, Kugyela 
Pál, Kiszely Erzsébet, Kiszely 
Pálné, Jansik Istvánné, Kepe- 
nyes Mihályné, Zátonyi Pálné, 
Varga György és az énekkar.

— a  n ó g r á d i e g y h á z 
m e g y e  lelkészi munkaközös
sége m árcius 18-án Balassa
gyarmaton ta rto tta  ülését. Úr
vacsorát osztott Garami Lajos. 
Igehirdetési előkészítőt Németh 
Géza, előadást Gartai István 
esperes, Kühn Ernő és Sztehló 
Mátyás, korreferátum ot Rónay 
Zoltán tartott.

— GYÚRÓ. M árcius 22-én. 
virágvasárnap szupplikáció. 
volt a gyülekezetben. A dél
előtti istentiszteleten Turchá- 
nyi Sándor IV. éves teológiai 
akadém iai hallgató szolgált. A 
délutáni böjti összejövetelen

dr. Selmeczi János, a  Teológus 
Otthon igazgatója hirdette az 
igét. Szavalatot adott elő Szu- 
csán Julianna és Zsuzsanna, 
Szalai Ilona és Zsuzsanna, 
Szöllössi Eszter, Lőrinc Gizel
la, Mészáros Sándor, Kelemen 
Jolán és Boleradszki Erzsébet. 
A hívek a Teológus Otthon ré
szére közel 900 forintot ada
koztak.

— HELYREIGAZÍTÁS. La
punk m árcius 22-iki, 12. szá
m ában közölt „Csak fából” cí
m ű versbe sajtóhiba csúszott. 
Az utolsó előtti harm adik sor 
így olvasandó helyesen: „s míg 
bűnünk szörnyű fáján  vére- 
ze tt”.

CSALÁDI HÍREK
— HÁZASSÁGKÖTÉS. Sza

bó Dénes és Pozsgay Olga 
m árcius 21-én kérték  házasság- 
kötésükre Isten áldását a  ve- 
csési templomban. „Az Ür Is
tennek nagy tetteivel járok!”

— HALÁLOZÁS, ózv. Dubo- 
vay Gézáné, sz. Bélák Rózsa 
volt bezi lelkész özvegye, rö
vid szenvedés u tán  77 éves ko
rában elhunyt. Temetése m ár
cius 22-én, v irágvasám ap volt 
Vésén Sághy A ndrás lelkész 
szolgálatával. Az elhunytban 
Dubovay Géza kaposvári lel
kész édesanyját gyászolja.

— Tóth András, a  vecsé- 
si gyülekezet hosszú időn át 
volt presbitere, életének 86. 
évében * elhunyt. P resb ite rtár
sai és a gyülekezet tagjai ezzel 
az igével búcsúztak tőle: „Az 
Ü r m egváltja életedet a kopor
sótól, kegyelemmel és irgal
massággal koronáz meg téged”.

— Kovács Ilona ny. óvónő, 
életének 82. évében Bánszállá
son elhunyt.

— ROZSA. B ok or-, fu tó -, baba
rózsa . K ivá ló  fa jtá ib ó l árjegyzék et  
kü ld  PAI.KÖ k ertész . B udapest, 
XV.. C sillag iü rt u. 8.

— KIS H ARANG , ,,g ” han gú , 17 
leg-os, h ú zószerk ezette l eg y ü tt 900 
F t-ért eladó. T em etőb e  k ü lön ösen  
alk a lm as. Cím a k iad óh ivata lban .

„Áldott az Isten és a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak Aty
ja. aki az ö nagy irgalmassága 
szerint újjászült minket élő re
ménységre Jézus Krisztusnak 
a halaiból való feltámadása, ál
tal.” (I Pt 1. 3)

VASÁRNAP. — .„Boldogok, 
akik nem látnak és hisznek” 
(Jn 20. 19—31) Jézus Krisztus 
szem etének  m ár annyi bizony
ságát adta, hogy Tamás kétel
kedése mindenképpen bűnneik 
számít. Igaz. hogy a feltám a
dás ténye még döbbenetesen 
új, de ez nem  m enti Tam ás 
m agatartását, különösen a ta 
nítványok bizonyságtétele után 
nem. A keresztyén m agatartás
hoz hozzátartozik a feltétlen 
bizalom. Rá m erem  bízni m a
gam at és életem et U ram ra és 
nem  kételkedem  benne. Hiszek 
benne. Ez a  hit erősít népünk 
élete felől is, am ikor együtt 
adunk hálát az elvett javakért 
és reménységgel bízzuk reá 
m agunkat a jövőben is.

HÉTFŐ. — „Nem félénkség 
lelkét adta nekünk az Isten, 
hanem erőnek, szeretetnek és 
józanságnak Lelkét.” (2 Tim 1,
6—10) Az az élet, m elyet a  fel- 
tám odott K risztus terem i, va
lóban új élet. Ezt m ár nem  a 
bűn határozza meg, hanem  ép
pen a bűnnel szembeforduló 
új élet. Üj vonások lesznek jel
lemzők az emberre. A tehetet
len em ber erős lehet a Lélek 
által, a  jónak cselekvésére. Az 
önző em ber feloldódhat az Is
ten. és em ber szeretetére és így 
a szeretet határozza meg csele
kedeteit. Józanság, vagyis bölcs 
határozó képesség az élet sok
szor szövevényes útjain . S 
m indennek forrása az élő Jé
zus Krisztus.

KEDD. — „Te azért, fiam, 
erősödjél meg a Jézus Krisz
tusban való kegyelemben.” (2 
Tim 2, 1—6) A képek, melye
k e t P á l használ, szépen feje
zik ki a  keresztyén élet belső 
tartalm át. A katona minden 
erejét* és figyelmét annak szol
gálatába állítja, aki zsoldjába 
fogadta. A versenyző egész éle
té t a cél, a győzelem határoz
za meg. A keresztyén ember 
életét pedig U rának szolgálata. 
Ezt az életet hűségesen csak 
úgy lehet élni, ha m indennap 
ugyanabból a forrásból merít. 
Krisztus kegyelméből. Nem 
m agunkra építünk és nem  m a
gunkban bízunk, hanem  az élő 
Krisztusban.

SZERDA. — „Lelkieteket az 
igazság irán t való engedel
mességben szenteljétek meg 
képm utatás nélkül való atya
fiúi sz e re te tte__” (1 P t 1, 22—
25) Üj életben kell járnunk  és 
ezt az új életet a  szeretet ha
tározza meg. A bűntől vezetett 
ember életében a  legkevesebb 
m indig a szeretet. Pedig az 
életben a szeretet az, mely azt 
átm elegíti és széppé teszi. Nél
küle hideg és sivár. Szeretet 
nélkül nagyon nehéz élni. E r
re  az életre az a  rom olhatat- 
lan mag tesz képessé bennün
ket, mely az evangéliumból 
szól hozzánk, m int az Isten be
széde. Ezért az igéből élő em
ber élete gazdag, m ert abban 
szeretet van.

CSÜTÖRTÖK. — „ azér+
könyörült rajtam, hogy Jézus 
Krisztus elsősorban bennem 
m utassa meg az ő teljes hosz- 
szútűrését, hogy példaképe le
gyek azoknak, akik m aid hisz
nek őbenne az örök életre,” 
(1 Tim 1, 12—17) Minden
Krisztusban m egújult élet. tu 
lajdonképpen csoda. Minden 
ellene mond ennek a lehető
ségnek. Elsősorban ellent
mond az, am it Pállal együtt 
minden em ber elmondhat, hogy 
a  bűnösök között első vagyok 
én. Nekünk állandóan tuda tá
ban kell lennünk teljes é r
demtelenségünknek. Krisztus 
kegyelme azonban lehajol az 
emberhez. Hiszen Krisztus sa
já t szavai szerint azért jött, 
hogy m egtartsa a bűnösöket. 
Ennek a kegyelemnek va
gyunk mi bizonyságai. Ezért 
életünknek bizonyítani kell ezt 
a kegyelmet, ■

PÉNTEK. — „ . . . I s t e n  ha
ta lm a őriz h it á ltal az  üdvös
ségre, am ely készen van, hogy 
az utolsó időben nyilvánvalóvá 
legyen.” (1 P t 1, 3—9) Újjászü
letésünk Jézus K risztus feltá
madáséiból ered. Isten szül 
m inket ú jjá  nem romlandó, 
hanem  rom olhatatlan magból 
az ő igéje áltaL Ez az ige tesz 
bizonyságot a kereszten meg
halt és harm adnapon feltám adt 
Urunkról, aki feltám adásával 
megigazulást, életet, és üdvös
séget szerzett. Ebben a hitben 
élve őriz meg bennünket Isten, 
hatalm a az üdvösségre és eb
ben a hitben élve lesz ú jjá  az 
em ber élete m ár i t t  a földön.

SZOMBAT. — „Az Ú ré a
szabadítás.” (Jónás 1, 12—2, 11) 
Jónásnak a halál mélységéig 
kell süllyednie engedetlensége 
m iatt. Amikor azonban ott a  
mélységben m eglátja bűnét és 
tud  a reménytelenségben is re
ménységgel könyörögni Urá
hoz, íme van szabadulás szá
m ára. Milyen nagy az Isten ir
galmassága! Az Újszövetség 
népe még bizonyosabb lehet az 
ő újjászülő kegyelmében. Nap
ról napra  biztatott ezen a hé
ten is Isten igéje, hogy m er
jünk  benne bízni. Krisztus fel
tám adása legyen rem énysé
günk forrása és a  biztató erő 
az életre, hogy Jónással együtt 
megtapasztalhassuk: az Űré a 
szabadítás! Kökény Elek
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Készülünk a KonfirmációraHa valaki mostanában lép be gyülekezeti 
termünkbe, a falakat borító sok kép ötlik sze
mébe. Egyszerű rajzlapok sorban egymás mel
lett. Fekete és piros filctollal írt ábrák, fel
iratok. A rajzszeggel felerősített lapok egy- 
egy konfirmációi óra anyagát dolgozzák fel 
szemléletesen. Számuk hétről hétre növeke
dett. amióta elkezdtük a munkát. Minden 
konfirmandus kapott egy füzetet már az első 
órán. Egyik oldalára lerajzolják a soron levő 
ábrákat, a másik oldalára beragasztják a hoz
zá illő rövid szöveget, hogy ne kelljen sok 
időt tölteni a körmöléssel.

Ütemesen haladunk az anyagban
Érdekes és élvezetes a munka. Az ismeretek 

nagy részét az órán sajátítják el a konfirman
dusok. A szóbeli közlés közvetlenségéi nem 
pótolja semmi biflázás. Keveset kell szóról 
szóra megtanulni, de azt jól. Az oltár előtt el- t 
mondandó vallástételt már az első órán elő
vettük. Hadd tudják, mire készülünk. A leg
első órán csak ismerkedtünk. A második órán 
már jelentős anyaggal foglalkoztunk: a meg
talált juh példázatával. Jézussal a jó pásztor
ral. a keresztnek mint szimbólumnak a ki
alakulásával. Megtanultuk váltakozva imád
kozni a 23. zsoltárt: „Az Ür az én pászto
rom . . .” és o 321-es énekből egy verset: „Én 
is juhod vagyok . .

Elemi ismeretekkel kezdtük
Ezen ne csodálkozzék senki. Meg kellett ta- 

nülitiiik az énekeskönyvet és a Bibliát kezel

ni. Sokan még Bibliát se látlak eddig. Tavaly 
az első órán megkérdeztem, kinél van otthon 
Biblia. Az egyik kislány így felelt: nekünk 
volt, de amikor a nagymama meghalt, betet
tük a koporsójába, hadd lapozgassa a túlvi
lágon. No, most megpróbáljuk már itt is la
pozgatni egy kicsit — válaszoltam a kislány
nak, akiből egyik legfogékonyabb konfirman
dusunk lett.

Kezükbe adtuk a Bibliát
mindjárt a konfirmáció elején. Ez egyben a 
gyülekezet előtti bemutatkozás alkalma is 
volt. Istentisztelet keretében, a prédikáció 
után történt. Valamennyien az oltár elé állot
tak. Mindegyik konfirmandusról szóltam né
hány szót, majd átadtam a gyülekezet ajándé
kát, egy Újszövetséget. Jobb még a konfir
máció elején átadni. így nem válik ereklyévé, 
hanem használati cikk lesz belőle. Megbecsü
lik. Egyik fiú külön tokot is készített hozzá. 
Kímélni akarja, mert minden órán magukkal 
kell hozni.

Egyik alkalommal
hatalmas kókuszdiót hoztam be. Kicsi borí
tékba néhány mustármagot helyeztem. Ráír
tam a borítékra: Máté 13, 31—32. Mindenki 
kapott ilyen borítékot. Isten ember szer eteté- 
nek hatalmas erejét a mi mértékünk szerint 
jelentéktelen, semmibe vett eseményekben mu

tatta meg. Ilyen mustármag a názáreti Jézus
is.

Élei közösséggé váltunk
Kialakult egy bizonyos rend. A konfirman

dusok maguk hozzák elő a hosszú asztalt s 
rakják körül székekkel. Maguk viszik helyére 
az óra végén. Szólni se kell. Ha valaki hiány
zott, utána mennek. Barátságok szövődtek. 
Egymást is nevelik. Idén sikerült végre elér
ni, hogy rendszeresen vesznek részt az isten
tiszteleten. Többen szüleiket is magukkal hoz
zák. Ha javul az idő, kirándulást tervezünk a 
templomba. Mindent megnézünk részletesen. 
A tornyot és a harangot is. Állandóan kérik, 
vigyem őket múzeumba. Egyszer ugyanis már 
elmentünk a Szépművészeti Múzeumba és 
megnéztük, hogyan festettek meg híres festők 
egy-egy bibliai jelenetet. így megszínesedik 
bibliaismeretük, műveltségük tágul. Istentisz
telet után néha feljönnek lakásomra és le
mezt hallgatunk. Bach muzsikájához egy 
..Omega” lemez nyitotta meg az utat: „Hallot
tátok hírét a tékozló fiúnak ...? ” Hiszen ez 
úgy kezdődik, mint a d-moll toccata és fúga! — 
vette észre egyik fiú.

Örömmel szolgálnak
Várjak a szünidőt, hogy részt vehessenek ők 

is a templomablakok mázolásában. Az otthon, 
családjuk körében rájuk váró szolgálatról is

szoktunk beszélni. Egyik böjti estünkre ket
ten is készítettek szép és önálló dolgozatot: 
„Mit tanultunk az imádságról a konfirmá
ción.” A böjti est az imádság kérdéseivel fog
lalkozott: bajok az imádságban, imádság a 
bajban címen.

Szabad tizpcrcel
tartunk többször óra végén. Ilyenkor tetszés 
szerinti kérdéseket vethetnek fel. Mindig túl
lépik a tízpercet. Rengeteg élményanyagot 
szállít a tévé, rádió. Meg kell beszélni. Ha
gyom, hogy egymással vitatkozzanak. Keres
sük a kapcsolatot az élettel. „Engem érdekel 
az, amit itt megismerünk — írta egyik fiú —, 
mert én nagyon tanulságos dolgokat fedeztem 
fel (bizonyára nemcsak én) a Bibliában. Ha 
a Bibliát átfordítanánk a mai nyelvre, akkor 
nagyon sok tanulságos dolgot találnánk ben
ne.”

Reménységgel
nézek az idei kis csapatra. A mai ifjúság sok
féle. Általában tartózkodó és gyanakvó a fel
nőttekkel szemben. Ilyen gyanúval jöttek a 
konfirmációra is. De a jég hamar megtöri. 
Megérzik, ha komolyan veszik őket. Áz ige
hirdetésben mindig találok most néhány felé
jük irányuló mondatot. Olyan éneket válasz
tok, amelyet az előző órákon tanultunk. Az 
oltár előtti imádságban mindig gondolunk rá
juk. Jelenlétük gazdagítja a gyülekezet örö
mét. Az én szolgálatomat is segíti.

Benczúr Lasst«
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Egyházunk útja és teológiája

Hitvallásaink ma Szabad hazában—szabadon a jóra
A Teológiai Akadémia ünnepi ülése

Szükséges a továbbiakért, hogy legalább röviden felmutas
sam hitvallási iratainkat. Az első századokban sok vita folyt 
Jézus Urunk személye körül. E közben keletkezett az Apostoli 
Hitvallás, később (325) a Niceai Hitvallás, majd az Athanásiusi 
Hitvallás. Ezek minden tévtanítással szemben tanítják, hogy 
Jézus valóságos Isten és valóságos ember, továbbá, hogy az egy 
Isten Atya, Fiú, Szentlélek. Ezeket általában az ,egész keresz- 
tyénség elfogadja. A középkori tévedésekkel szemben Luther 
és a többi reformátor tett vallást a Szentírás igaz tanításáról, 
így születtek az evangélikus hitvallási iratok. Mégpedig: az 
Ágostai Hitvallás és annak Védőirata Melanchton Fülöp fogal
mazásában (1530); a Schmalkaldeni Hitcikkek (1537), a Kis és 
Nagy Káté (1529) Luther Mártontól, és legutoljára az Egyessé- 
gi Irat (15771

1. MINEK TEKINTJÜK MA ezeket a hitvallásokat mi evan
gélikus keresztyének? Ezeket, a Szentírás elsődlegességének 
fenntartása mellett, egyházunk élete, tanítása másodlagos zsi
nórmértékének valljuk. Egyházunkra mindig jellemző volt a 
hitvallási hűség és hitvallásait az atyáktól származó drága 
örökségként becsülte. Távolról sem puszta hagyománytisztelet
ből. Inkább azért, mert azokat a Szentírás igéje helyes megér
tésének tudja és tartja. Tisztában vagyunk egyúttal azzal is, 
hogy ezek nem a Szentírás vagy a hitvallások betűjéhez, ha
nem Jézus Krisztushoz kötnek minket. Azt is tudjuk és valljuk 
róluk, hogy ezek annak idején a reformáció korának vitás kér
déseire adtak világos és egyértelmű feleletet. Noha tanításuk 
középpontjába a bűnös ember kegyelemből, hit által való meg- 
igazulása került, világos állásfoglalás bukkan fel bennük szü
letési koruk világi problémáira nézve is.

2. MA IS MEGKÉRDEZZÜK hitvallásainkat. De éppen a re
formációból következik, hogy a mi korunk viszonyainak a re
formáció koráétól igen lényegesen eltérő voltát tudomásul vé
ve nyúlunk hitvallásainkhoz. Megfogalmazásuk ugyanis az 
egyháztörténet és világtörténelem egy bizonyos és sajátos kor
szakában történt. Érvényességüket nem merev átöröklés és vi
tát, kérdést kizáró vaskalapossággal tartjuk fenn, hanem újra 
megvizsgáljuk azokat. Még hitünk, alapkérdéseire nézve is 
minden nemzedéknek, tehát a mienknek is, el kell végeznie 
ezt. Ami pedig\korunk sajátos kérdéseit illeti, azokra nézve 
részben újra kell megértenünk azokat, részben pedig igéhez 
kötött lelkiismeréttel egészen új megfogalmazásban kell vá
laszt adnunk azokra. Törés, megrekedés származnék ugyanis 
abból, ha olyan kérdéseinkre, amelyek hitvallásaink születése 
idején nem léteztek és azokkal azok nem számolhattak, egy
szerűen nem felelnénk és azokkal nem birkóznánk. Ma éppen 
arra tanítanak minket evangélikusokat megkérdezett hitval
lásaink, hogy a maradi és merev hitvallásoskodásnak nincs he
lye egyházunkban, mert ez megbénítana időszerű szolgálata
inkban. Ez ugyanis a merőben új társadalmi, kulturális, gaz
dasági, nemzetközi és .világméretű, tehát politikai kérdéseink
ben kényelmes, hamis, felelőtlen magatartáshoz vezetne. Olyan 
hibás egyoldalúsághoz, amelyik nem nézne és nem látna túl 
az Isten és ember személyes viszonyán. Az elvont és időtlen 
fejtegetések gyümölcstelenségében éppen az sikkadna el, ami
ért mi ma is tisztelettel és hűséges szeretettel ragaszkodunk 
egy egészen más korból örökölt hitvallásainkhoz. Ha igazán 
megkérdezzük azokat, újra emlékeztetnek arra, hogy bizony 
nem a 16. századhoz vagyunk kötve általuk hanem Jézushoz 
és egyenesen követésére serkentenek. A Krisztusban nyert 
bűnbocsánat, megigazulás pedig egészen felszabadít minket ar
ra, hogy megvigasztaltan, jó lelkiismerettel és reménységgel 
legyünk munkatársai Istennek saját korunk életre-halálra me
nő ügyeiben. Ha nem szégyelljük Krisztust, — erre igazán 
megerősítenek hitvallásaink — a mában való követését se szé- 
gyeljük életet mentő programjában.

3. HITVALLÁSAINK IS MEGKÉRDEZNEK tehát minket. 
Mindenekelőtt abban, hogy merjük-e vállalni a szembesülést 
korunk kérdéseivel, atyáinkhoz hasonlóan, saját hitünk, látá
saink és józan eszünk alapján? Erre ugyanis felbiztatnak, 
megbátorítanak és meg is talpalnak minket. Az örök ige meg
értésén túl éppen ebben van időtálló voltuk. Megkérdezik to
vábbá: óhajtjuk, becsüljük és keressük e a hitvallásainknak 
megfelelően és a mi korunk problémáira nézve megszólaló 
igét, úgy ahogyan eleink megbecsülték a saját kérdéseikre te
kintettel hitvallásósán hirdetett igét? Egyáltalán, észrevet
tük e már a mai egyház és világ kérdéseit, különösen a refor
máció koráétól elütöket?

A másik fontos kérdésük hozzánk ma élő evangélikusokhoz: 
ISMERJÜK E VALAMENNYIRE IS HITVALLÁSAINK TA
NÍTÁSÁT? Nem is beszélve az Ágostai Hitvallásról, ott van-e 
legalább a legkisebb irat, a Kis Káté családjainkban azért, 
hogy szülők és gyermekek egyszerűen és jól értsék hitünk 
alapigazságait? Azon keresztül is tud ám Isten Szentlelke újat 
előhozni és nemcsak régit. Ahhoz, hogy hitünket megéljük itt 
és most és arról főként így adhassunk számot mindennapi éle
tünkben, a tanulás értelmében is tanítványokká kell lennünk 
újra. Ezzel együtt azt is megkérdezik: mi ma élő evangéliku
sok, tudjuk-e mit hiszünk és kinek hiszünk?

Végül kérdeznek minket a HITÜNK BIZODALMÁRA NÉZ
VE. Mennyire vesszük komolyan azt a tényt, hogy Isten Szent
lelke az igén keresztül tud adni és ad mostra való és helytálló 
feleletet problémáinkra és vitás kérdéseinkre? Ezzel a hittel 
maradhatunk meg bátran, jó lelkiismerettel hitvallásos evan
gélikusoknak. Hitvallásainkból nem csinálunk Szentírást, de 
sutba sem dobjuk azokat. Miközben tanulunk belőlük, akár 
kritikusan is megkérdezzük azokat és nem térünk ki nekünk 
szegezett kérdéseik elől. így értjük, így használjuk és így be
csüljük atyáink drága örökségét, az egész kereszt.yénséggel 
összekötő ökumenikus (egyetemes) és sajátos evangélikus hit
vallásainkat.

Szabó Gyula

Az ünnepi megemlékezések sorozatában Teológiai Akadémi
ánk március 20-án az Országos Egyház im aterm ében m egtar
tott ünnepi ülésén em lékezett meg hazánk felszabadulásának 
25 éves évfordulójáról. Az ünnepi megemlékezés jellegét te r
mészetesen az a  törekvés határozta meg, hogy mérlegre tegyük, 
m it je lentett evangélikus egyházunk teológiája szám ára a fel- 
szabadulás, milyen új teológiai felism erésekre ju to ttunk  el az 
elm últ 25 év alafct-

A hallgatók énekkari száma 
nyitotta meg az ünnepi ülést. 
Amikor Trajtler Gábor szak
előadó vezényletével és Valti- 
nyi Gábor V. éves hallgató or
gonakíséretével a hallgatók 
ajkán felcsendült Gárdonyi 
Zoltán feldolgozásában az ős
régi hálaadó ének: „M ondja
tok dicséretet, keresztyének

az Ú ristennek“ — valóban 
úgy éreztük, hogy a szívünk 
megtelt hálával Istennek azért 
a csodálatos cselekedetéért, 
am it 25 évvel ezelőtt és az el
m últ 25 év a latt m egm utatott 
népünk és egyházunk életé
ben.

Az ülést dr. Groó Gyula dé
kán nyitotta meg. Üdvözölte a

m egjelenteket, m indenekelőtt 
Straub Istvánt, az Állami Egy
házügyi H ivatal főosztályve
zető-helyettesét, D. Koren  
Emil, V árady Lajos, Pásztor 
Pál és Nagy István  esperese
ket, a megjelent budapesti 
lelkészeket, az Akadém ia ta 
nári karát és hallgatóit. Felol
vasta D. Káldy Zoltánnak, az 
Országos Egyház püspök elnö
kének üdvözlő sorait, aki az 
Országos Béketanács ülésén 
való részvétel m iatt nem je 
lenhetett meg az ünnepélyen. 
Ezután felkérte dr. Vámos Jó 
zsefet, az egyház és tá rsa
dalom tudom ányi tanszék pro
fesszorát, előadásának meg
tartására.

Dr. Vám os József előadásá
ban azt fejtegette, hogy m it 
je len tett a társadalom  fejlő
dése szempontjából a lu theri 
reform áció az elm últ 450 év 
alatt. Evangélikus egyházunk
nak felszabadult tá rsadal
m unkban és népünk életében 
betöltött szerepét így sum 
m ázta :

„Amikor hazánk 25 évvel 
ezelőtt felszabadult a régi, az 
em bereket, a közösséget sok
féle eszközzel és sokféle for
m ában elnyomó rendszer 
uralm a alól, egyházunk életé
ben is új korszak kezdődött. 
S ezt az új korszakot a m a
gam részéről nem tudnám  h i
telesebben, igazabban m egha
tározni, m int abban, hogy 
evangélikus egyházunk szabad 
le tt a jó ra: felszabadult arra, 
hogy a reform ációnak a mi 
m últunkban is elsikkadt igaz
ságait újból megismerjük, s 
megismerve újból m agunké
nak valljuk, és ezeknek az 
igazságoknak a követését 
egyedül járható  útnak ta r t
suk.

Ez az ajándékul kapott sza
badság szám unkra m indenek
előtt egy sor lealacsonyító, a 
reform áció tanításától idegen 
megkötözöttségtől való meg
szabadulás lehetőségét jelen
tette. Ilyen tehertételnek kell 
m ondanunk azt a kuszaságot, 
am ely az állam  és egyház szo
ros összefonódottságából eredt 
és azt, hogy ebben a szituáció
ban a m agyar evangélikus 
egyház akkori vezetői ideoló
giai „alátám asztást” adtak a 
m agát jelszavakban keresz
tyénnek mondó, de a valóság
ban em bertelen rendszernek. S 
ennek a helyzetnek a meg
szűntével döbbentünk csak 
igazán rá, hogy mindezek köz
ben mennyire hitelét vesztette 
híveink előtt a Krisztusról 
szóló evangélium, és hogy né
pünk jó része előtt mennyire 
elvesztette az egyház becsüle
tét.

Mivel úgy tapasztaltuk, hogy 
az a rend, am ely hazánk tá r
sadalm át felszabadulásunk óta 
építi — a szocialista fo rra
dalom rendje — egész népünk 
javát szolgálja, felszabadul
tunk  a jóra, hogy híveink, 
gyülekezeteink, lelkészeink fe
lelősen vehetnek és vesznek 
részt társadalm unk m inden
napi életében. Így ism erjük fel 
ebben a vonatkozásban is a 
régi lu theri tanítás helyessé
gét” — fejezte be előadását 
Vámos professzor.

Ezután dr. Groó G yula  dé
kán előadása következett, 
amely azt foglalta össze, ho
gyan ú ju lt meg evangélikus 
egyházunk teológiája az el
m últ 25 év alatt. M indenek

előtt elemezte a teológiatörté- 
neti hátteret, amelyből 1945- 
ben el kellett indulnunk, s 
hangsúlyozta, hogy teológiánk
ban is új eszmélődésre és gyö
keres újrakezdésre volt szük
ség. Ezt az újrakezdést volt 
hivatva elősegíteni az egyházi 
bűnbánat, amely, ha nehezen 
is, de u ta t ta lált evangélikus 
egyházunkban is. A bűnbánat 
tüzében m egújult teológiai 
gondolkodásunkat így foglalta 
össze:

„Egyházunk szolgálatát nem 
légüres térben végzi, hanem  
konkrét történelm i helyzetben, 
a szocializmust építő Magyar 
Népköztársaságban. A magyar 
protestantizm us nem  kelet és 
nyugat között van, hanem  ke
leten van. Tehát itt, ebben a 
hazában, az épülő szocializmus 
társadalm ában ta lálja  meg 
feladatait, itt tanu lja  és oldja 
meg az Istentől feladott tö rté
nelm i leckét. M egláttuk, hogy 
az emberiség, korunk, v ilá
gunk társadalm i, gazdasági és 
politikai kérdéseit hazánkban 
és világviszonylatban is a szo
cializmusban lehet jól megol
dani. Így te lt meg pozitív és 
konkrét tartalom m al az a  sok
szor hangoztatott, de mindig 
világosan érte tt mondat: egy
ház akarunk  lenni a szocializ
musban.

'K
A szolgálat lehetőségeit Is

ten kezéből fogadtuk el hála
adással és örvendezéssel. Az 
útkeresés szakaszából elju to t
tunk  a m egtalált úton járás 
szakaszába. Ezt az úton járást 
fogalm aztuk meg a diakónia 
teológiájában.”

Groó dékán előadásának to
vábbi részében arró l szólt, m it 
je lent részletesen ez a diakó
nia. Szólt az egyházi béke
szolgálatról, az igazi hazafi- 
ságra nevelésről, a Hazafias 
Népfront mozgalomban való 
részvételről és az egész embe
riség nagy kérdéseinek meg
oldásáról. Mélyen szántó esz- 
mélkedését így fejezte be:

„Teológiai m egújulásunk 
m últjáról, s jelenéről szólot
tám, s a jövő feladataira is ve
tettünk egy pillantást. Folyamat 
ez a megindulás, nem lezárt és 
nem is lezárható. Á ram á
ban im m ár egy második nem 
zedék veszi á t a stafétabotot, 
a  m unka terhét, a feladatok 
dandárét. Azok nemzedéke, 
akiknek jó része m ár itt, eb
ben a felszabadult hazában 
született. I tt vannak most is 
közöttünk: hallgatóink, tan ít
ványaink. Szám ukra m ár tör
ténelem, leírt, elbeszélt anyag 
az, ami az előttük járó nem 
zedék szám ára átélt élmény, 
személyes sors, megharcolt 
döntés, végigjárt út. Szeret
nénk ezen az ünnepi negyed
századfordulón nekik valam it 
átadni az élmény melegéből, a 
döntések komolyságából. Sze
retnénk, ha tiszta meggyőző
déssel tudnának beállni teoló
giai m egújulásunk jövőbe tá 
guló mezejének új barázdájá
ba, velünk együtt elindulva 
gyümölcstermő hónapok felé, 
felszabadult nem zetünk bol
dog jövendőjét együtt építők 
seregébe, az újabb negyedszá
zadba.”

A Himnusz eléneklése után 
azzal a reménységgel távoz
tunk  el az ünnepi ülésről, hogy 
mindez nem csak kegyes óhaj 
csupán, hanem  a fiatal lel
késznemzedék szolgálatában 
napról napra beteljesedő való
ság.

Dr. Selmeczi János

D. dr. Ottlyk Ernő püspök magas állami kitüntetése
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa D. dr. Ottlyk Ernő 

püspöknek hazánk felszabadulásának huszonötödik évforduló
ja  alkalm ából népünk szabadságáért és a szocializmus építé
séért végzett eredményes m unkássága elism eréséül a  Munka 
Érdem rend arany  fokozatát adományozta.

Ezzel egyidejűleg a  M agyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
D. dr. Ottlyk Ernő püspöknek a függetlenségért, a szabadsá
gért, a  dem okrációért és a  szocializmusért v ívott küzdelemben 
kifejtett tevékenysége elismeréséül a  Felszabadulási Jubileumi 
Emlékérem kitüntetést adományozta.

A kitüntetéseket Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta 
át április 2-án a Parlam entben rendezett ünnepségen.

Ülésezett egyházunk külügyi bizottsága
Húsvét u tán  D. Káldy Zoltán püspök elnökletével ülést ta r 

to tt a külügyi bizottság, am elyen külföldi vendégeink látogatá
sáról, a Porto Alegre-i anyag elkészültéről, D. dr. Ottlyk Ernő 
püspök finnországi ú tjáró l hangzottak el beszámolók, valam int 
részletesen elemezve m egtárgyalták az egyház előttünk álló 
külügyi fe lad a ta it

G Y Ö M R Ő

A  gyömrői gyülekezet a  Pest megyei Egyházmegye egyik leg
kisebb gyülekezete. Tagjainak szám a nem  éri el a  négyszázat. 
Az egész község benne az evangélikus gyülekezet is, a  főváros 
felé nyíló átjáróház. Lakóinak legnagyobb része Budapestre já r  
be dolgozni. Ez a  jelleg a  gyülekezet életén is érződik. De sa já t 
lelki otthonuk iránti áldozatán alig.

Tem plom ukat 1944-ben kezdték építeni. A falakat felhúzták, 
de a  m ár beszerzett tetőszerkezetet a  háború „elfú jta”. Ú jra 
kellett kezdeni mindent. 1948-ban részben módosított tervvel 
folytatták az építést, ami részben közegyházi többszöri segít
séggel, de javarészt a gyülekezet anyagi és kétkezi áldozatának 
bevetésével folytatódott. Végső form áját dr. Kotsis Iván tervei 
alapján  kapta. 1962-re készült el. 150 ülőhely van benne. Az 
újszerű front mögött a karzat beüvegezésével külön bibliaórai 
helyiséget nyertek. Hetente rendszeresen használják, több al
kalommal is. Berendezését, oltárát, keresztelő medencéjét stb. 
egyes családok adományából készítették, a  tervező építész ja 
vaslataihoz alkalm azkodva. H arangját az aszódi gyülekezettől 
kapta.



A megértett istentiszteletHatalmas hangszer hangjait hallottuk
A nagyhét s a húsvét körüli napok az egyházi zenének is 

sűríte tt napjai. A passiótörténet összefüggő művekben s egyes 
darabokban is a m egrendült ihletettség szép élm ényeit tá rja  
fel s beszél azon a nyelven, am elyet a világon a legtöbben ér
tenek: a zene nyelvén.

M ár írtunk  arról, hogy ism ét hallhattuk  Bach János passió
já t a Lutheránia előadásában. Most olyan előadás ad ja beszá
molónk keretét, am ely Budapesten a komoly zene kedvelőinek 
osztályozhatatlanul széles, nagy gyülekezetének adott mély
séges élményt. A Zeneművészeti Akadém ia nagyterm ének pó
dium án 140 finn egyetemista állóit. Egyforma hosszú fehér ru 
hában a leányok, feketében a fiúk. A legcsodálatosabb hang
szeren: az em beri ének hangján adták  elő M ozart c-moll m i
séjét. M agyar fiataloknak, az ELTE ifjúságának zenekara k í
sérte őket. K ulturális kapcsolataink keretében ez a gyönyörű 
összhang maga figyelmet érdemlő bizonyságtétel a két rokon
nép egymást megértéséről. Az Agnus Dei-vel keretezett két
órás M ozart-mű megremegtető élm ényt nyújto tt a hallgatóság
nak, sodró erejű  G lóriájával, Credojával és Sanctusával.

A másfél száz finn  vendég, a helsinki egyetem hallgatói kö
zött többen voltak a teológiai fakultás hallgatói, vagy lelkész
családok gyermekei, sőt néhány fiatal lelkész is, akik azt kér
ték tőlünk, bele tudnának-e hallgatni a budapesti evangéli
kus gyülekezetek egyházzenei előadásaiba. Tegyük meg hát 
velük ezt a néhány lépést.

A budavári gyülekezet nagypéntek délutáni istentiszteletére 
m entünk először. Schütz János passióját hallottuk. Amíg akár 
Bach passiói, akár M ozart c-moll miséje a széles hullám ok 
áradó erejével ragad magához, Schütz műve az istentisztelet
szerűséggel, gyülekezeti jellegével sodor magával. Az evan
gélista, s néhány valóban bibliai „szereplő” szólóhangja tölti 
k i a művet, am it csak olykor keretez a kórus. M intha nem  is 
az orgona mellől adnák elő, hanem  az oltártól hangoznék az 
ige — János evangélium ának pontos szövege — s a gyülekezet 
maga kapcsolódna bele az igeolvasásba. Művészi magasságok
ba em elt ősi gyülekezeti passióolvasás ez, a protestánsoknál is 
tradíció. A szólisták kiemelkedően szép közlése m ellett Csorba 
István karnagyé az érdem, aki az énekkart betaníto tta s ve
zette. A hallgatókként részt vevő finn vendégeket Várady Lajos 
esperes köszöntötte.

Másik bepillantásunk finn vendégeinkkel a m agyar evangé
likus gyülekezetek egyházzenei életébe nagyszombat délu tán
ján  volt a kelenföldi templomban. Sulyok Imre karnagy szer
vezésében Händel g-moll orgonaversenyét ad ta elő Peskó 
György orgonaművész, a gyülekezet zenekarának közreműkö
désével. A felemelő egyházzenei eseményen finn testvéreink 
kis-kórusa (mintegy harm inc taggal) finn egyházi énekeket 
adott elő, feleletül Bencze Imre lelkész köszöntésére. Az est 
u tán  a  gyülekezet szeretetéből kávéval k ínálták  a vendégeket. 
A kedves együttléten szám talan kérdést te ttek  fel finn testvé
reink egyházi életünkre vonatkozóan, am elyekre D. Koren Emil 
esperes és Baranyai Tamás lelkész válaszoltak.

Húsvét vasárnapján  a finn  vendégek közül többen a fa
sori gyülekezet istentiszteletén vettek részt, ahol ízelítőt kap
tak  a sajátos m agyar egyházi muzsikából. Az istentisztelet li
turgikus betéteiként a  gyülekezet gyerm ekkara Kodály Zoltán 
magyar m iséjének egyes darab jait énekelte Valtinyi Gábor ve
zetésével és orgonakíséretével. A sajátos magyar dallam ok s 
a tiszta gyermekhangok mély benyom ást te ttek  a vendégekre, 
akiknek az igehirdetést a szószékről finnül is összefoglalta D. 
Koren Emil esperes.

A néhány egyházzenei alkalm on is kerek képet kaphattak  
arról, hogy különösen nagyhéten hogyan szólal meg a gyüle
kezetekben az egyházzenei örökség. A finn kórus tagjainak 
egyike Matti Kolehmainen lelkész, aki hazájában tagja a „Lo- 
gos-kvartett”-nek. Kedves alkalom  volt, am ikor a fasori paró
kián hanglemezről hallgattuk  az általa a kvartettnek á tír t finn 
éneket: „Jöjj, Jézus, áldd meg g y erm ek eid e t...” Ez az én han 
gom — figyelm eztetett a tenornál — s egyben válaszom és kö 
szönetéin.

Felvétel kántori tanfolyamra
Az Országos K ántorképesítő Bizottság 1970 nyarán Foton a 

következő előkészítő és továbbképző tanfolyam okat ta rtja :
I. tanfolyam: június 22—július 3.
II. tanfolyam: augusztus 17—28.

Jelentkezési határidő: m ájus 15. Országos Kántorkepesitő 
Bizottság, Budapest, VIII., Puskin utca 12. címen.

Részvételi d íj: 350,— Ft.
Jelentkezéskor mellékelni kell: lelkészi ajánlást, rövid élet

rajzot, hatóságii orvosi bizonyítványt. A felvételről részletes 
értesítést küldünk.

Jelentkezhetnek teljesen kezdők előkészítésre és haladók to
vábbképzésre. Karvezetés, énekkari m unka és felkészítés a téld 
négyhónapos tanfolyam ok I—II—III. évfolyamára.

Szeretettel várjuk  a  jelentkezéseket!
ORSZÁGOS KAPíTORKÉPESfTÖ BIZOTTSÁG

Mi a l i t u r g i a ?
Istentiszteleteinken, egyházi 

szóhasználatunkban gyakran 
halljuk  ezt a szót: l i t u r g i a  
V annak templomaink, melyek
ben az énekszám táblán olvas
hatjuk  és m ellette egy oldal
szám megjelölést találunk. 
Mit je len t ez a szó? Mi köze 
istentiszteletünkhöz?

Először ta lán  az előbbire 
válaszolok. A görög eredetű 
szó jelentése: szolgálat. Bib
liai értelem ben Istennek való 
szolgálat. Ilyen szolgálat volt 
Áron és utódainak papi szol
gálata az ótestám entum ban. 
Ez a szó jelöli Keresztelő J á 
nos apjának, Zakariásnak papi 
szolgálatát (Lk. 1, 23), és
gyakran használja a  zsidók
hoz ír t levél is, am ikor Jézus 
Krisztus m unkájáról, szolgála
táról beszél.

Ilyen értelem ben alakult ki 
mai szóhasználatunkban az 
egyik jelentése: liturgia az 
egész istentisztelet, m ert ab 
ban Isten szolgálata folyik. Az 
ortodox keresztyénségben a 
vasárnapi istentiszteletet ezzel 
a szóval jelölik: ortodox litu r
gia. A liturgia szó tehát az 
egész istentiszteletet jelöli 
meg.

De használjuk szűkebb ér
telem ben is. Az istentisztelet 
menetét, rendjét, úgynevezett 
„változó” részeit értik  rajta. 
Ilyen értelem ben szokott fi
gyelmeztetni az énekm utató 
tábla arra , hogy egy-egy va
sárnapon az énekeskönyvben 
melyik lapon találjuk  a  meg
felelő éneket.

Az istentisztelet találkozás. 
Isten és em ber találkozása. 
Isten szól igéjében — mi fele
lünk hívó, megszólító szavára 
im ádságban és éneklésben. Eb
ből alakul k i a  liturgia. Van 
ennek értelm e? Sokan hosszú
nak érzik ezt a  rendet. Falusi 
gyülekezetekben talán mégin- 
kább szeretnek többet énekel
ni, a de városban soknak tű 
n ik  a  többszöri énekverselés. 
Vajon tudjuk-e, értjük-e, m i
ért éppen ez a  rendje isten
tiszteletünknek, liturgiánk
nak? Nézzük végig liturgiánk 
menetét.

A gyülekezet m egjelenik 
Üra előtt. A Szentháromság 
nevében való üdvözlés után 
egy bevezető zsoltár az ünnep 
igéje felé irányít bennünket 
Így hallo ttuk  az elm últ húsvé
ti  ünnepen: „Az Ű r feltámadt! 
Az Ű r valóban feltám adt! Di
csérjük az Urat! H alleluja!” 
S ezzel m indjárt a húsvét üze
netének lényege felé fordított 
bennünket.

Amikor azonban az em ber 
Isten színe elé lép, U rával ta 

lálkozik, nem  tehet mást, m int 
hogy m egvailja bűnét és bo
csánatért könyörög. Ezt tesz- 
szük itt  imádságban és ének
ben is. A második ének m in
den ünnepen bűnvalló ének. 
A bűnvallásra Isten mindig 
felel. Válasza nem  lesújtó, 
nem  „felfüggesztett próbaidő”, 
hanem  bűnbocsánat, kegye
lem. Ez hangzik el a bűnval
lás után, vagy az evangélium 
rövid foglalata form ájában 
(Jn. 3, 16.) vagy más evangéli
umi kijelentéssel, p l: „Abban 
nyilvánult meg irán tunk  Isten 
szeretet«, hogy egyszülött Fiát 
küldte a  világba, hogy éljünk 
őáltala.”

Ezt az evangéliumot követi 
m indjárt Isten dicsérete. Ezért 
hangzik el m inden istentiszte
letünkön a  karácsonyi angyal- 
ének: „Dicsőség a magasság
ban Istennek és a  földön bé
kesség, és az em berekhez jó
akarat.” A bűnbocsánat öröme 
a gyülekezet a jkán  is dicsérő 
éneklésbe csap át. Ez az a 
harm adik énekvers, am elynél 
kántoraink keze a la tt az o r
gona is „m ásképp” szól. Míg az 
előbbi bűnvalló éneknél keres
ték a komoly sötét színű re
gisztereket, így fejezve ki a  
bűnbánatot, bűnvallást, most 
egyszerre a  legszínesebb re 
gisztrálással segítenek a gyü
lekezet dicséretét szárnyalóbbá 
tenni. Ezután szólal meg a  va
sárnap egyik kijelölt igéje az 
oltártól, m ajd a gyülekezet 
örömmel vallja  meg hitét Is
tenének, Urának.

M egérkeztünk az istentiszte
let középpontjához, az igehir
detéshez, am iről m ár szó volt 
e  cikksorozatban. Az igehirde
tés azonban nem  múlik el ha
tástalanul. Isten üzenetét köz
vetíti, beszélgetésre szólít fel 
Istennél. Ezért követi az im ád
ság, nyomban az elhangzása 
után is és az altári szolgálat
ban is.

Van az igehirdetésnek másik 
hatása is. Felébreszti a  hálát 
Isten iránt. Hogyan m uta tha
tom meg hálám at, köszönete- 
m et Istennek? Csak szóban, 
im ádságban? Abban is! De 
szolgáló életben is. Ügyének, 
egyházának tám ogatásában is. 
H álám at áldozathozatal is 
fémjelzi. Ez a  hála  ju t  kifeje
zésre az adakozásban. Ez is 
része a  liturgiának! Sok gyü
lekezetben a persely a  tem p
lom k ijá ratánál vár a  gyüle
kezetre, de ma m ár m ind több 
gyülekezetben „elindul” és 
„mozgó persellyé” lesz. Egy 
alkalm as énekvers a la tt pres
biterek gyűjtik össze és teszik 
az o ltá rra  a  gyülekezet „hála-

áldozatát”. Adakozásunk, of- 
fertórium unk is liturgia, Is
tennek szolgálata!

Van liturgiánk befejezésé
nek egy nagyon m eghitt része, 
azt szoktuk „befejező oltári 
im ádságnak” vagy m ásként 
„általános im ádságnak” nevez
ni. Az egész gyülekezet együtt 
könyörög ekkor közös nagy 
ügyekért: az ige áldásáért, az 
egyház helyes szolgálatáért, a  
hit tisztaságáért, de ugyan
ilyen buzgósággal visszük Is
ten elé az egész világ ügyét, a 
béke ügyét, m egm aradását, az 
em beriség szabad, boldog éle
tét, a  szenvedők megvigasztal- 
tatását, a  betegek gyógyulását, 
m inden jó ügy előrem enetelét 
és azt is, hogy az egész gyü
lekezet Isten áldásával indul
hasson a hétköznapok m unká
jára , szolgálatába.

Ez hát röviden az értelm e 
liturgiánknak! Lehetne egysze
rűbb is? Talán lehetne. De 
nem  lenne helyes. Az egyház 
istentiszteletében sohasem a rra  
törekedett, hogy egyszerűen, 
röviden, hanem  arra , hogy 
méltóképpen és a  legtöbbet, 
legszebbet nyújtva dicsérje 
U rát, akitől m inden áldás és 
jótétem ény származik. Ha 
m egértjük a liturgiát, átéljük  
belső tartalm át, nem  lesz 
az „hosszú” és „üres”, hanem  
sokkal inkább gazdag kifeje
ződése Istennel való találkozá
sunknak, bűnbánatunknak,

örömünknek, dicséretünknek 
és hálánknak.

Még egyről kell szólnom. 
Bizonyára észrevettük már, 
hogy a liturgia szövegei, éne
kei változnak. Változnak, 
m ert minden vasárnapnak, 
ünnepnapnak külön üzenete 
van. Ennek az egésznek a  ke
rete az egyházi esztendő. 
Az ünnepek olyan körforgása 
ez, m elynek keretében évről 
évre ú jra  em lékezünk arra, 
am it Isten ére ttünk  te tt Jézus 
elküldésével, szolgálatával, ha
lálával, feltám adásával és az 
egyház elhívásával. Ebben az 
egyházi esztendőben m inden a  
helyén van. K ijelölt igék (pe- 
rikópák) segítik közel hozzánk 
az ige üzenetét, m eghatározott 
énekek visznek közel éppen 
annak az üdveseménynek 
megértéséhez, elfogadásához, 
melyet azon az ünnepen ün
nepelünk. Sokak szám ára is
m eretlen a gyülekezetben is az 
egyházi esztendő mibenléte, 
változása. Mit tehetünk? Szor
galmasan já rju n k  az istentisz
teletekre! Figyeljünk a  litu r
giára! Nemcsak az igehirdetés
re. A liturgia m indig az egy
házi esztendőbe helyez bele 
m inket és éppen azon az ün
nepen, éppen abba az üdv
eseménybe. Legjobb, ha nem  
választjuk külön a  litu rg iát és 
igehirdetést. M indkettő egy 
célt szolgál: Isten üzenetének 
elfogadását, akarata  szerint 
való szolgálatot!

Tóth-Szöllős Mihály

TÖBBLETET KERESS
Percek csupán nyúlékony éveidből,
M elyekért m eghalnod érdemes.

M egfulladt szándékok gázlóin keresztül,
S ha eléd állnak jól pácolt szavak,
M élyhűtött érzés-virágok,
Jó l időzített felnyitással
Régen eltett konzerv-vélemények,

Te mégis konokul, többletet keress,
Hogy ne csikorogva, rettegve temess.

Sághy Ildikó

Repül a nehéz kő...
ki tu d ja  hol áll meg,
Ki tud ja hol áll meg,

s k it hogyan talál meg. — m ondja Arany János a Toldiban, 
m ikor Miklós, bátyja népe közé dobja a  nehéz malomkövet.

„Repül a  nehéz kő . . Érdemes rátekinteni és felette elgon
dolkodni.

Lebeg a porszem a légben. Kicsi „kövek”. Mozgásukhoz elég 
a levegő hajtó  ereje. Kavicshoz m ár parittya kell. Nagy kővek, 
sziklák megmozdításához erős gépek kellenek. Öklömnyi hó
golyó fenn a magasban, lenn hatalm as lavina, mely képes egy 
falu t is maga alá temetni. U jjnyi vékony kis erekben szivárog 
a hóié a  hegycsúcson, lenn a völgyben hömpölygő áradat* 
pusztító veszedelem, ahogy Petőfi lá tta  a Tiszát:

„M int az őrült, k i letépte láncát, ' 
vágtatott a  Tisza a  rónán át, 
zúgva, bőgve tö rte á t a gátat, 
e l akarta  nyelni a  világot!”

Mi lá ttunk  m ár ilyen gátjaszakadt áradatot. Nem kívánunk 
többet belőle. Az em ber félelm ének mélyén o tt van a mondás 
igazsága: „Egy bolond oly követ vethet a  kútba, melyet tíz 
okos nehezen húzhat kis . . Hol  itt, hol o tt nő a porszem szik
lává, m it az em ber leleményes szerszám aival társai közé hajít 
s öli egymást s közben nevet egy harm adik!

„Repül a  nehéz k ő . . . ” — de messze tőlem  s így nem  érde
kel. M it bánom  én — m ondják sokan — csak irtsák  egymást! 
Egy a fontos: csak m inket kerüljön el! Aki így gondolkodik* 
rokona annak  a  Káinnak, aki az Ábelt kereső Istennek így fe
le lt:” Avagy őrzője vagyok-é én az én atyám fiának?” Nem le
hetek érdektelen. Nem nézhetem közömbösen! Felelős vagyok 
érte! M inden tá rsam ért felelnem  kell! A fenyegető veszély ne 
taszítson a  „mát bánom  én” a „bánom is é n . . . ” em bertelen 
hangulatába. Legyen inkább serkentő arra , hogy m agam  is 
gyakoroljam  s m ásokkal is gyakoroltassam, am it népünk így 
fejez ki: „aki megdob téged kővel, dobd vissza kenyérrel”.

A felebarátom ra dobott kővel, Öt dobom meg. Ha nem  tu
dom, m ajd keserűen megtapasztalom : „az égre dobott kő fe
jem re hull!” Hagyjuk a kőveket, csak pihenjenek. Legyenek 
fundám entum ai egy szebb jövendőnek!

Hernád Tibor

Ezekben a  hetekben sok tem plom ban hang
zott fel az ünnepi igehirdetések m ellett az 
egyházi zene nyelvén is a bizonyságtétel Jézus 
Krisztusról, aki értünk  já rta  végig a szenve
désnek és halálnak az ú tjá t a húsvéti diadal fel
szabadító öröméig. Orgonákon, em beri ének
hangon vagy hangszerek hangján hangzottak 
el e bizonyságtételek s gyülekezeteink gyak
rabban  fordultak a karzatok felé, hogy lássák 
azokat, akik  onnan végezték szolgálatukat. A 
tem plomokban általában előre tek in tünk  és 
■zeretjük ism erni azokat, akik az o ltár elől 
vagy a szószékről hirdetik  nekünk az Igét. 
Azonban ugyanilyen érdeklődéssel figyelhe
tünk  azokra is, akik a karzatokról, a  zene hang
ja ival teszik ugyanezt.

Fiatal énekes az, akivel beszélgetünk, Fülöp 
Attila. Nevét most kezdik megismerni evan
gélikus és más keresztyén gyülekezetek, vala
mint a hangversenylátogatók itthon és külföl
dön. ö t  éve énekel rendszeresen s naplója sze
rint nem telt el hét ez idő alatt, hogy kétszer- 
háromszor ne szerepelt volna. S ezek közül 
legalább egyszer templomi hangversenyen. 
Mintegy összefoglalásként mondja csendesen 
beszélgetésünk végén:

— Meggyőződésem, hogy az egyházi zenét, 
főleg Bach müveit csak belülről, hit által lehet 
igazán megközelíteni és megérteni, hiszen e 
művekből sugárzik a hit. Én magam azzal a 
felelősséggel és szolgálni akarással énekelek az 
orgona mellől, amellyel édesapám, a lelkész 
hirdeti az Igét a szószékről.

-  H ogyan  kezdődött a pályáid, h ogyan  
le tté l én ek es?

— Ä zene szeretete nálunk családi örökség 
éc már egészen kicsi koromtól kezdve hozzá-

tartozik életemhez. Előbb olvastam kottát, 
mint betűket, előbb ültem zongoraszéken, mint 
egyéb székeken. 7 éves koromban már kántori- 
záltam édesapám akkori gyülekezetében. Jól 
emlékszem, hogy nem múlt el egyetlen húsvét 
sem anélkül, hogy Bach egyik passióját ne 
hallgattuk volttá rádióban vagy hanglemezen 
s én már akkor átszellemülten figyeltem e cso
dálatos zenét, — Énekelni csak későn, 17 éves 
koromban kezdtem, akkor is csak saját örö
mömre. Édesanyám biztatott, hogy foglalkoz
zam a hangommal. Azt azonban szüleim elő- 
rebocsátották, hogy az énekesi pálya nem je
lent biztos megélhetést (a közvélemény csak 
azokkal számol, akik már befutottak sikerrel, 
de nagy azoknak a száma, akik végül nem jut
nak el pódiumokra, színpadokra!), ezért a kö
zépiskola végeztével elvégeztem az egyetemei 
és elektromérnök lettem. Tulajdonképpeni ke- 
nyérkeresö munkám jelenleg is ehhez a hiva
táshoz köt, hangmérnökként dolgozom, még
pedig igen nagy kedvvel és őrömmel. — Egye
temi tanulmányaim alatt már szorgalmasan 
tanultam énekelni dr. Sipos Jenő professzor
nál, aki mindmáig nagy tudással és szeretettel 
foglalkozik velem. Házasságom révén is köze
lebb kerültem a zene világához, hiszen Tátray 
Vilmos hegedűművész családjába kerülni 
egyet jelent a közös muzsikálás gyakori és 
nagyszerű lehetőségeivel.

— E lm ondanál-e  n éh án y  em lékezetes és 
énekesi p á ly ád a t m eghatározó  élm ényedet?

— Nagy jelentőségű lépésnek tartom azt, 
hogy tagja lettem a Budapesti Madrigál Kó
rusnak, ennek a mindössze 14 tagból álló ki
váló énekkarnak, melyben az elmúlt évek so
rán rengeteget tanultam. 7—8 nyelven kell első 
látásra kottát olvasnunk s a kis létszámhoz 
alkalmazkodva énekelnünk. Az együttes műso
rát majdnem kizárólag a reneszánsz kor zené
jéből állítja össze (Bach művei is ebből a for
rásból fakadtak!) s ezért nem véletlen, hogy 
szólóénekesi szerepléseim jó része is Bach mű
veihez fűződnek. E kórussal tett európai kőr
útjaink mindegyike nagy élmény volt szá
momra, hiszen Európa nagy koncerttermei
ben léphetünk pódiumra évről évre. Szóló
énekesként 1965 óta szerepelek, első igazi, nagy 
élményem mégis a Deák téri templomhoz fű
ződik, ahol 1967 Nagypéntekén a Lutheránia 
hangversenyén Bach János passiójának tenor
főszerepét énekelhettem. — Emlékezetes élmé
nyem marad az a hangverseny is, amelyen — 
Bach kantátáinak sorozatos előadása során — 
a 80. kantáta tenor-szólóját előadva én, az 
evangélikus lelkész fia elénekelhettem a Zene- 
akadémia közönségének: „Erős vár a mi Is
tenünk!” — De élményszerűen emlékezem a 
néhány héttel ezelőtti Máté-passió előadására 
is, amelyen szereplőtársaimmal együtt ihle
tett és mélyen átélt előadásban szólaltathattuk 
meg az Erkel Színház több ezres közönsége

előtt e hatalmas művet, Jézus szenvedésének 
történetéről. Az előadás során nemcsak a zene 
varázsa ragadott meg mindnyájunkat, hanem 
az a mély alázat és hit is, amellyel Bach e ze
nét megkomponálta. Böjti készülődés volt ez az 
este is. — Szívesen emlékezem vissza arra az 
időre is, amit Lipcsében tölthettem, ahol a híres 
Tamás-templomban hallgathattam gyönyörű 
előadásban a nagy H-moll misét és egy Bach 
zenei versenyt.

— M ik leg főb b  v á g y a id  és terveid?

— Ez év őszén Olaszországban fogom éne
kelni Vivaldi Győzelmes Judit című orató
riumának tenorszerepét, olasz együttessel és 
karmesterrel. Nagy örömmel készülök erre. 
Talán egyszer eljutok az Operaház színpadára 
is, nagy vágyam, hogy egy-két Mozart-szerepet 
megszólaltathassak. Fő célom azonban tovább
ra is az, hogy oratóriumokban s egyéb, főleg 
egyházi művekben énekeljek azzal az alázattal 
és belső megközelítéssel, ahogyan azt az alko
tók elképzelték — és ahogyan Isten is elvárja 
minden szolgájától.

A pálya kezdetén áll. Szerepléseit még csak 
p á r  soros k ritikák  kísérik, de m ár ezek is je
lentősek. „A m agyar o ratórium -kultúra nagy 
ígérete, póztalan. egyszerű, tiszta éneklés, kul
tu ráltság  és biztonság jellem zi” — írta  róla 
nemrégen egy szakavatott kritikus. E vélemény 
igazolására és továbbfejlesztésére remélhetőleg 
még sokszor nyílik alkalm unk nekünk is, evan
gélikus tem plom járóknak, az egyházi zene ba
rátainak.

Szirmai Zoltán

SZOLGÁLAT -  A KARZATRÓL



KÖZEL A KONFIRMÁCIÓ
Hazai egyházunkban a  konfirm andusok jövő vasárnap állnak 

oltár elé. Ahogyan tem plom ainkban ők kerülnek a  figyelem 
középpontjába, rá juk  szegeződő szemek sugarába, velük foglal
kozó gondolatok és érzések hullám aiba, ezek a  sorok az olva
sók lelkére szeretnék helyezni egyházunk évről évre ismétlődő 
nagy alkalm át: az új nemzedék kibocsátását a  szolgáló keresz
tyén életre.

Mi is tö rtén t a  konfirm ációra készülés p ár hónapjában?

Megkeresztelt fiatalok jö t
tek el a gyülekezetbe. A gyer- 
mekkeresztség ősi egyházi gya
korlatának fenntartása a mo
dern világban csak addig jo
gosult, amíg van konfirmáció. 
Hiszen a keresztséget nem 
szabad babonásan, m ágikusan 
tekinteni, am int erre bizony 
nem egy jel akad olyan szü
lők részéről, akik elvégeztetik 
ezt a szertartást, noha egyéb 
szál nem fűzi őket az egyház
hoz. H itünk szerint a kereszt- 
ség Isten kegyelmének eszkö
ze, de ez az eszköz elválaszt
hatatlan  a keresztség ném a 
beszédét érthetően megszólal
tató hangzó igétől, Krisztus 
tudatos megismertetésétől. A 
konfirm áció előkészítésében a 
gyermekkeresztség aktusa 
folytatódott: ezt nem  lehet 
elég nyom atékkai hangsúlyoz
nunk.

M egkeresztelt fiatalok ott
honossá lettek az egyházban. 
Bizonyos szám únak m ár ed
dig is volt közülük alkalm i 
vagy tartós érintkezése a gyü
lekezeti élettel. A konfirm á
cióra készülés idején többet, 
körképet kaptak  az egyház 
életéről. Sőt, a Biblia, az éne
keskönyv, az istentisztelet 
közvetlen ism erősükké lett, 
m egbarátkoztak vele. Fogal
m at alkothattak  az egyház ta 
nításáról, a  K risztusról szóló 
evangéliumról. Hogy melyikük 
mennyi keresztyén ism eretet 
szerzett, és belső valóját 
mennyire érin tette az Istennek 
Krisztusban m egm utatott sze- 
retete, az változó, különböző. 
Talán csak kevesekben é rt el 
belső céljához a konfirmációi 
foglalkozás. De akik eljártak, 
azok szám ára a messze ide- 
genségből bizonnyal közel jö tt 
a templom és a gyülekezet 
képe.

Ezért válik lehetővé, hogy 
életük folyam án szabad elha
tározásból döntsenek Krisztus 
mellett. H itünk szerint ugyan 
minden Krisztus m ellett való 
döntés a Szentlélek titokzatos 
m unkájának eredménye. Ez 
azonban egyáltalán nem csök
kenti az em beri elhatározás 
jelentőségét, sőt, abban megy 
végbe. Csak olyasmit lehet el

fogadni vagy elutasítani, am it 
ismer valaki személyesen. Nem 
ringathatjuk  m agunkat abban

ság alap ján  elfogadják, ha 
akarják, az Istennek K risz
tusban feléjük nyújto tt bűn
bocsátó kegyelmét, szereteté- 
nek erejét, az örök élet re
ménységét. A tapasztalat az, 
hogy a m egkonfirm áltak közül 
az elkövetkező években csak 
kis százalék él aktív  gyüleke
zeti életet. Az egyház mégis 
reménységgel végzi a  konfir
mációt, rábízva Istenre az el-

a  hiedelemben, hogy konfir
m andusainkból föltétlenül hi
vő em berek lesznek. Ezt még 
azokról sem tud juk  előre, ké
sőbbi felnőtt korukra nézve, 
akik most a legszorgalmasabb, 
leghűségesebb tanítványaink 
voltak. Serdülő korban még 
nem  alakul ki véglegesen az 
em ber teljes meggyőződése. 
Különben is, a keresztyén hit 
nem egyszeri döntés dolga. 
É letünk folyása közben ú jra  
meg ú jra  megkérdez az Isten, 
s mi felelünk rá, gondola
tainkkal, érzéseinkkel, te t
teinkkel, akkor is, ha nem 
tudjuk, hogy neki válaszo
lunk: szeretsz-e engem?

A konfirm ációnak tehát nem 
az a ■ jelentősége, hogy életre 
szóló elhatározások születnek. 
Még ha születnének is, későb
bi m egm aradásukat egyedül 
Isten tudja. Ellenben a meg
keresztelt fiataloknak a kon
firm ációi előkészület lehető
séget adott, hogy most és ké
sőbb a lelkiism ereti szabad

vetett magok sorsát, s nyitva 
hagyva m inden m egkonfirm ált 
előtt a K risztus m ellett való 
döntés em beri szabadságát.

A konfirm ációra készülésből 
jó származik társadalm unkra 
is — ez egyházunk célja és fá
radozása. Krisztus ism eretével 
nem egy élettől idegen, a  v i
lágtól elzárkózó, csak lelki ke
gyességre akarunk nevelni. A 
m ai egyház világosan felis

m erte, hogy a keresztyén h it
ből következő em berszeretet 
nem csak egyéni viszonylatok
ra  érvényes, hanem  szélesebb 
összefüggésben is. Olyan fele
lősséggé válik, am ely törődik 
az em beri közösségek gondjá
val és feladataival itt és most, 
közel és távol, ebben a hazá
ban, ebben a társadalom ban, a 
mai világhelyzetben és a most 
élő em beriség adottságai kö
zött. K onfirm andusaink, akár 
az egyházban élő felnőttek 
lesznek, akár nem, magukkal 
viszik az életükbe legalábbis a 
benyom ást arról, hogy az egy
ház szolgálata az országnak, a 
társadalom nak, az em beriség
nek hasznos, áldozatosan cse
lekvő tagokat szeretne adni. S 
annak tapasztalatá t is m aguk
kal viszik, hogy a mai keresz
tyén a m odem  világképben 
gondolkozik, a tudományos és 
technikai fejlődés sodrában 
áll, s keresi h itének ú jrafo
galm azását korunk szintjén.

A konfirm ációra készülés 
lassan véget ér. H átra van a 
konfirm ációi vizsga és isten- 
tisztelet. Ami több ezen a k e t
tős befejezésen tö rténik  az elő
készületi időszakhoz képest, 
nem  csupán az ünnepélyesség, 
noha az ünnepi form a és él
mény soha nem  jelentéktelen 
az em beri életben, itt sem. A 
tartalm i többlet sokrétű prog
ram : a konfirm andusok átfogó 
számadása, a sajátos és egy
szeri konfirm ációi igehirdetés, 
a konfirm andusok vallástétele, 
megáldása, úrvacsorához bo
csátása. Isten segítse a lel
készt, a  konfirm andusokat, a 
családi kört és a gyülekezetét, 
hogy a konfirm áció napjának 
em beri erőt, jó szándékot 
messze m eghaladó feladataiból 
minél több valóban esemény- 
nyé, belső történéssé váljék!

V e ö re ö s  I m r e

T é n y e k  é s  v á g y a k :  B o s s e y
— Tanulmányi kiküldöttünk levele Svájcból —

Svájcban, Genf és a  francia 
határ közelében fekszik Chá- 
teau de Bossey, magyarul a  
bosseyi kastély, am ely az Egy
házak Világtanácsa ökum eni
kus Intézetének ad helyet. H a
talmas, fás-füves terü let köze
pén fekszik a százados és mo
dern épületekből álló intéz
mény, am ely 1946-ban azzal a 
céllal létesült, hogy a  külön
böző nemzetiségű, fajú, nyelvű, 
felekezetű és felfogású keresz
tyéneknek adjon találkozásra 
helyet s alkalm at. Az elm últ 
évtizedek során több magyar 
evangélikus lelkésznek volt le
hetősége ilyen találkozásra és 
az Evangélikus É let is több
ször közölt beszámolót Bos- 
seyról.

Az Intézet leghosszabb évi 
program ján, az ökum enikus 
Főiskolán, 28 országból való 
56 résztvevő között októbertől 
februárig  én  is ott lehettem. 
A nem rég végétért hónapokat 
a  sokféleség jellemezte.

Amerikából jöttek néhányan 
és szinte első dolguk az autó- 
vásárlás volt. A frikaiaknak, 
ázsiaiaknak pedig meleg ruhát 
kellett adni, m ert a  hideg idő
re  nem  voltak felkészülve, 
nem  is le tt volna m ódjuk rá. 
így az egyik résztvevő még va
sárnap is foltozott könyökű 
ruhában járt, divatból, és az 
autója a ház előtt állt. A m á
sikon új volt a  ruha, de csak 
néhánynapos ajándék. — Vala
ki órákig válogatott a  kották 
között és többet költött rájuk, 
m in t a m ásiknak a  havi zseb
pénze, amiből családját is se
gítette. — A leggazdagabb 
(USA) és legszegényebb (Ma
lawi) társunk fizetése közötti 
különbség 84-szeres volt.

Néhányan az otthoni iskola
padot cserélték el az ittenivel. 
Sokan a  katedrát, vagy — 
m int magam is — a  szószéket

az iskolapaddal cseréltük el, 
és kedélyes együttléteken is az 
otthonm aradottakra gondol
tunk. — Négy és fél hónap 
után is „úr”-nak szólította 
egymást két német, de néhány 
hét után bará tjának  mondott 
egy indonéz. — Alapos tudás
ról, következetes gondolkodás
ról te tt tanúságot az egyik dok
torjelölt, mégse tudott felelni, 
am ikor megkérdezték: m iért 
kap három szor annyi fizetést 
Dél-Afrikában a  fehér lelkész, 
m int a  fekete?

Kovach — így m utatkozott 
be egy am erikai, de csak há
rom magyar szót tudott: „Jól 
van, kisfiam  . . . ”

Ezt a  sokszínű társaságot 
összehozta a  tanulási lehetőség 
és az egység utáni vágy. Sor
jában mindegyik felekezeti 
csoport ta rto tt istentiszteletet, 
mindegyik a maga rendje sze
rint. I tt  tapasztalhattuk, hogy 
nemcsak különféle emberek, 
hanem  különféle keresztyének 
is vagyunk. Sokszor volt ide
gen a  másik istentisztelete, 
igehirdetése, éneke, vagy be
szélgetésben a  gondolatmene
te. Ezért nem  volt könnyű 
együtt imádkozni, énekelni, 
egymás szavát megérteni. Le
hetetlen volt közösen, m in
denki részvételével úrvacsorát 
venni. De eleven volt a  szán
dék, hogy igán  egységre jus
sunk, és ism ételten láthattuk, 
hogy érdemes elgondolkozni 
azon is, am i először annyira 
idegen.

Ebben a ta rka  sokaságban 
voltam  egyetlen m agyar lel
kész. A kadtak olyanok, akik 
csodálkozva hallották, hogy 
Magyarországon vannak még 
keresztyének. Engem is meg
döbbentett a világ ínsége, fe
szültsége, am elyről a  többiek 
személyes élmények alapján 
beszámoltak. Reuss András

Levél az 5. Stockholmi Vietnam Konferenciáról 
a keresztyén egyházakhoz 

és ökumenikus szervezetekhez
Mi. különböző egyházakból, felekezetekből és ökumenikus 

szervezetekből való keresztyének, akik részt veszünk az 5. 
Stockholmi Vietnam  Konferencián, a  következő felhívással for
dulunk hozzátok:

Nagy megelégedéssel vettük  tudomásul, hogy a  világ kérész 
tyén egyházai és szervezetei nem  voltak ném ák az Egyesült 
Államok vietnam i háborúja láttán. Számos alkalom m al adtak 
hangot tiltakozásuknak és mélységes aggodalm uknak a vietna
mi eseményekkel kapcsolatban. Dél-Vietnam és Észak-Vietnam 
népének bizonyságtétele és jelentései m egm utatták nekünk, 
az 5. Stockholmi Vietnam Konferencián részt vevő keresztyé
neknek, világosabban, m int bárm ikor ezelőtt, e nép által elvi
selt szenvedések m értékét. E szörnyű szenvedés lá ttán  azt is 
felismertük, hogy még m indig nem  nyújtunk elegendő segítsé
get a  vietnam i nép tám ogatására és arra , hogy véget vessenek 
az am erikai korm ány által V ietnam ban viselt kegyetlen hábo
rúnak.

Felszólítunk benneteket, egyházaitokat és szervezeteiteket, 
hogy fokozzátok erőfeszítéseiteket a  vietnam i háború megszün 
tetése érdekében, az 5. Stockholmi Vietnam  Konferencia mel
lékelt felhívásával megegyezően.

A Stockholmi Vietnam Konferencia kész segítséget nyújtani 
m indenfajta Vietnam nak nyújtandó segély megszervezésében.

Megfigyeltük, itt, ezen a  konferencián, hogy milyen nagy 
együttérzést tanúsítanak a vietnam iak irán t a  nem  keresztyé
nek, s hogy milyen nagy erkölcsi és anyagi segítséget nyú jta
nak e nép tám ogatásában. Ebben Isten világos parancsát is
m erjük fel a  világkeresztyénség számára, hogy a  béke és az 
emberiség szolgálatában éljen.

ZSOLTÁR
Látod az em beri dolgok olyan szövevényes iszapja 

égeti lelked már, hogy menekülni esély 
nincs: begubózva telelsz, örök éjszaka életed im m ár.

Lelked börtöne vagy . .  perceket érleltél, 
s életed is percekké foszlott; bárhol a  kínok

sziklam agánya emészt. Templomok érchangját 
szenvedi könnyű szemérm ed: a végzet im ádata sorsod, 

s hinni az isteni fényt: tú l a  halálon is élsz 
— irgalom em beri sebre — s e  m éltatlan szerepedben 

tetszeni annak, ak it sérteni volt csak erőd.
F e c s k e  C s a b a

AZ EGYHÁZ FELELŐSSÉGE A VILÁGÉRT
„A dél-am erikai helyzet nem 

engedi meg, hogy elhanyagol
juk  az egyház felelősségét a 
világért” — jelentette ki a 
Lutheránus Világszövetség fő
titkára, dr. A. Appel Berlin
ben, a Lutheránus Világszö
vetség Nemzeti Bizottságának 
ülésén.

Nem vonatkoztathatjuk el 
m agunkat többé a  világ prob
lémáitól. Üj korszaknak kell 
beköszöntem a világ evangé- 
likusságábarv, am ikor világo

san meg kell mondanunk, 
hogy miben látják  felelősségü
ket az evangélikusok a  mai 
társadalom ban. Appel szerint 
ezzel a  várakozással tekinte
nek sokan a  nyári világgyű- 
lésre Porto AUegre-ben. Azt 
is tisztázni kell, hogy lénye
gében mi a szerepe és feladata 
az evangélikusoknak az öku- 
menében és hogyan tudnak 
megbirkózni azokkal a belső 
feszültségekkel, am elyek ma 
minden egyházban m egvannak—

EGYHÁZUNK ÉS A FEISZABADULÁS
6. Útkeresés

Az a történelmi lecke, amit Isten feladott a felszabadulás 
utáni korszakban, az volt, hogy egyházunk megkeresse útját 
az új társadalmi viszonyok között. Nehéz feladat volt, mert 
még nem alakult ki világosan az új társadalom életrendje, 
de az irány mégis határozott volt: a fejlődés gyökeresen sza
kított a régi világgal, amit a háború katasztrófa-politikájába 
fulladt Horthy-rendszer, majd nyilas világ jelentett, s alakul
tak a nép államának körvonalai. A fejlődés iránya és vezető 
ereje már kezdetben is a kialakuló szocializmus volt.

Ha az egyház ebben a helyzetben akarta útját megtalálni, 
a kiindulópont kétségtelen volt: nem lehetett követni a régit, 
el kellett határolnia magát attól, ellent kellett mondania a 
régi hibáknak. Ez az álláspont tükröződött azokban a gon
dolatokban, amelyek aktuális bűnbánatra hívtak.

„Mi a ,ma’ az egyház számára? A bűnbánat ideje. Van 
elég okunk az egyház bűnbánatára. A bűnbánat tükre azon
ban nem lehet más, csak az egyháznak az igében megrajzolt 
lényege és feladata. Az egyház bűnbánati önvizsgálatának 
két kérdése van: Mi az egyház? és: Mennyiben nem ez az 
egyházam az én és sokunk vétke miatt? Isten előtt kell szám
ba venni mulasztásainkat: az egyház vezetőinek és lelkészei
nek, hogy miben nem voltunk hűek az elmúlt évtizedekben 
és mivel torzítottuk egyházunkat mindmáig.’’ (Lelkipásztor, 
1948. jan., 18. o.)

A bűnbánatnak megújuláshoz kell vezetnie. Ez Isten igéjé
ből táplálkozik. Az ige azonban új és bátor útkeresésre ad 
biztatást Ezt akkor így fogalmazták:

„Bátor igehirdetés a mai magyar jelenben! Ez az egyházi 
magatartás pozitívuma és ez a legnehezebb." (Lelkipásztor, 
1948. jan., 15. o.)

De hogyan valósulhat meg Isten igéjének aktuális, konkrét 
hirdetése? Hogyan lehet hitelesen meghallani Isten vezérlő 
akaratát? Miként ad Isten az ősi Szentírásból irányító igéket 
az egyház útja megtalálásához? Ezekre a kérdésekre kellett 
választ találnia egyházunknak a felszabadulást követő évek
ben. Az eredményből ízelítőül néhány korabeli gondolat:

„Istennek konkrét és mostani üzenetét kell hirdetnünk a 
nemzet számára. De van-e Istennek ilyen: mostani és konkrét 
üzenete? Kétségkívül. Istennek ugyan csak egyféle üzenete 
van: törvény és evangélium, s ez minden időben ugyanaz. 
Azonban: ez a változatlan üzenet a változó időben nem 
ugyanazt az arcát fordítja felénk. Isten igéje nem egyhangú, 
hanem végtelenül gazdag s időnként más és más mozzana
tára esik a hangsúly. Ezt meglátni: hogy mi a lecke ma, az 
Isten leckéje — ez a prófétai látás. S ezt a mai leckét jól ta
nítani —, ez a prófétai szolgálat.” (Lelkipásztor, 1948. márc„ 
97. old.)

Óvatosan indultak azok a gondolatok, amelyekben már fel 
lehet fedezni későbbi haladó teológiai felismeréseinket. Ezek 
abból a szellemi-teológiai felszabadulásból táplálkoztak, hogy 
már nem kell, mint régen, az egyháznak visszahúzódnia a 
belső hitéleti körre, hanem szava átfogó is lehet, a haza, az 
emberiség, a világ kérdéseihez is bátran hozzászólhat a jobb 
és igazabb elérése érdekében. Az első próbálkozások ezt így 
fejezték ki:

„Az igaz, hogy a politika, kultúra, közgazdaság nem köz
vetlen témája a Szentírásnak. Akkor azonban, amikor Isten 
igéje igénybe veszi az embert és világát, igényének érvényét 
természetszerűleg kiterjeszti mindezekre is. Hogy az életet 
nem lehet világi és vallásos, testi és lelki szférára osztani és 
ezeket óvatosan elkülöníteni, azt nemcsak az ószövetség pró
fétáinak működése bizonyítja, hanem az újszövetség is.” 
(Lelkipásztor, 1948. márc., 99. old.)

Azzál a figyelemmel fordultak az Újszövetség felé, hogy 
milyen kérdésekben szólt hozzá saját kora társadalmi'problé
máihoz. A felsorolás foglalkozik Jézusnak az adó megfizeté
séről mondott szavaival, mai nyelven az állampolgári Jiüség- 
gel. Utalnak Pál apostolnak az areopagosi beszédére, amely
ben kora műveltségével kapcsolta össze a keresztyén hitet. 
Bemutatták, hogyan találta meg az első gyülekezet a maga 
életét és helyét a római birodalomban, a rabszolgatársadalom 
viszonyai között. Utaltak Pál apostolnak Filemonhoz írt leve
lére, amelyben Pál a rabszolgának testvérként való fogadását 
egyben elvi kérdésnek is tekinti, irányítást ad a rabszolga
kérdés keresztyén szemléletére.

Az 1948. márciusi évforduló alkalmat adott arra, hogy az 
1848-as szabadságharc egyházi megítélése kapcsán eligazodást 
lehessen nyerni az akkori jelen feltételei között. Az 1848-as 
szabadságharchoz való egyházi viszonyulást így hozták össze
függésbe az 1948-ban követendő magatartással:

„Egyházunk 1848-ban általában meglátta prófétai feladatát 
és igyekezett azt erőihez mérten betölteni. 1848. egyháza jól 
prófétáit, mert meglátta, hogy akkor ez volt az Istentől fel
adott lecke. Az egyház prófétai szolgálata fölöttébb nehéz fel
adat. Ám szükséges és elvégzését másra nem bízhatjuk. Ma 
sem. Micsoda Istennek feladott leckéje ma, s hogyan lehet
azt megoldani? Az utat mégis nekünk kell megtalálni és _
járni. Amint őseink is járták 1848-ban. A hit merészségében 
és a bűnbocsánat reménységében. Mi sem tehetünk másként” 
(Lelkipásztor, 1948. márc., 101. old.)

Ezek a történelmi példák azt akarták szolgálni, hogy új és 
forradalmi változások közt is megtalálhatja az egyház a maga 
útját, mert nincs a régihez kötve, az nem tartozik hozzá lé
nyegéhez.

Az útkeresés körvonalai ezzel már kibontakoztak, noha 
meg igen sok bizonytalankodást kellett leküzdeni.

D . d r .  O t t ly k  E rn ő

C S A L Á D I H Í R E K
— HÁZASSÁGKÖTÉS. Tóth 

László mérnök, műszaki főis
kolai gyak. tanár és Szikszay 
Viola Márta tisztviselő, duna
újvárosi lakósok házasságot 
kötöttek.

— HA I, ÁLOZÁS. Janurik 
János hosszú, de nagy tü re
lemmel viselt szenvedés után, 
életének 81. évében, március 
17-én Szarvason csendesen e l
hunyt. Temetése március 19- 
én volt a  szarvasi evangélikus 
ótemetőben a  gyülekezet nagy 
részvéte m ellett Kovács Pál 
lelkész szolgálatával. Az el
hunytban Fest Miklós nagy-

E G Y H Á Z Z E N E I  á h í t a t

lesz április 12-én, vasárnap 
este 6 órakor a kelenföldi 
evangélikus templomban 
(XI. Bocskai út 10.)

Közrem űködik: 
ZASZKALICZKY TAMÁS 

, orgonaművész 
és a  gyülekezet vegyeskara

bánhegyesi lelkész és Székács 
Sámuel szarvasi lelkész apó
sát gyászolja. „Boldogok a ha
lottak, akik  az Urban halnak 
meg”.

— id. Moór Istvánná, sz. Bé
res Lídia Istenbe vetett h ittel 
viselt betegség után 71 éves 
korában, házasságának 49 évé
ben a  sárvári kórházban m ár
cius 19-én elhunyt. Temetése 
m árcius 21-én volt Nagyge- 
resden.

Németh Ilona március 25- 
en Sopronban elhunyt. Teme
tése szülőfalujában, Rábcaka- 
pin volt m árcius 29-én. Az el
hunyt a volt győri diakonisz- 
sza anyaház tag ja  volt. „Jézus 
K risztus a  feltám adás é<s az 
élet!”

Villányi Albert életének 
62-ik, házasságának 25-ik évé
ben rövid szenvedés után m ár
cius 22-én elhunyt. Temetése 
március 31-én volt a Farkas
réti temetőben, „örökkévaló 
szeretettel szerettelek téged”.



H itb ő l  — s z o lg á la tr a
Jn  21, 15—19

A tanítványok Jézusba, a Messiásba vetett hite és a hozzá 
fűződő reménysége nagypénteken szertefoszlott. Jézus kivég
zése azt jelentette nekik, hogy az ügy végérvényesen lezárult, 
ezzel együtt szomorú véget ért tanítványi életük és közössé
gük is. Ezért visszatértek oda, ahonnan Jézus elhívta őket, 
megpróbáltak boldogulni úgy, ahogy lehet. Péter és néhány 
társa újra hozzáfogott eredeti mestersége gyakorlásához, a ha
lászathoz.

Hitük, reménységük nem állta ki a nagypénteki szörnyűsé
gek próbáját. Az emlékeken kívül csak a szeretet maradt meg 
bennük Jézushoz fűződő kapocsként. A Feltámadott ezt a 
megmaradt szeretetet teszi a tanítványokkal való élő kapcso
lat újra felvételének alapjává. A szeretet közös talaján talál
koznak és ebből nőhet ki és táplálkozhat újra a tanítványok 
hite, reménysége és örömteli szolgálatvállalása. Mi lett volna 
a kölcsönös szeretet nélkül? Jézus részéről a tanítványok hűt
lenségének, hitetlenségének szigorú és jogos számonkérése és 
megtorlása, a tanítványok, elsősorban Péter részéről pedig 
ugyancsak indokolt rettegés és menekülés a cserbenhagyott 
elől. Sorsdöntőén igaz ebben az esetben a Biblia két mondata 
a szeretetről: „a szeretet hosszútűrő” és „a szeretet sok vétket 
elfedez”. A szeretet fedezte el a tanítványok vétkét és bizto
sította Jézus hosszútűrését irántuk. Vegyünk bátorságot ide 
helyezni még egy igét! „Az Isten szeretet és aki a szeretetben 
marad, az Istenben marad és az Isten is őbenne.” A tanítvá
nyok Péterrel az élen nagypéntek után, krisztushit nélkül, a 
szeretet által maradtak meg Istenben! Merészeljük kimonda
ni végül — noha nehéz kimondani, mert szeretjük keresztyén 
voltunkat felértékelni —, hogy azok a régen és ma élő embe
rek, akiknek a Jézussal való személyes kapcsolat, hitbeli meg
győződés nem adatott meg — és ennek rengeteg oka lehet — 
— de él bennük a szeretet, nem rosszabbak Jézus tanítványai
nál. Viszont a Jézussal megtalált kapcsolat mégis jelent vala
mit. Ugyanazt, amit minden megtalált igazság, valóság. Elkö
telezettséget, hűséget és alávettetést.

Péter háromszor tett bizonyságot Jézus iránti szeretetéről a 
három kérdésre. Jézus háromszor válaszol hasonló elkötelezés- 
sel a bizonyságtételre. Konkrét útmutatást ad arra, hogyan 
juthat kifejezésre, hogyan válhat életté, gyakorlattá az iránta 
táplált szeretet. Most is „megüresíti magát”, nem tartja meg 
saját független tulajdonául azt, ami az övé. Ahogy Istentől ka
pott hatalmát, dicsőségét továbbadta az ember javára, ugyan
úgy az emberi szeretetet és hálát is az emberre sugározza visz- 
sza. Péter Caesarea Filippinél és most a Tiberiás tengernél tett 
bizonyságtétele itt kerekedik ki egésszé és Jézus itt ad rá vég
ső választ: „ha tényleg hiszel bennem és igazán szeretsz, ak
kor őrizd és legeltesd az én juhaimat.” Vagyis: óvd testi és 
lelki épségét, biztonságát, kenyerét, becsületét és jövőjét, em
beri méltóságát — hiszen emberekről van szó — mindazoknak, 
akikkel közösséget vállaltam, tehát az enyémek. Óvd meg, 
építsd tovább, sokszorozd meg mindazt, ami az ember javára 
van ezen a földön. Családi közösségben, vagy világméretek
ben, egyre megy. Jézussal ezután csak ebben az „emberpász
tori” szolgálatban lehet találkozni.

A pásztorolás nemcsak Péter feladata, hanem mindannyiun
ké. Aktívan részt kell venni abban az ügyben, amiért a régi 
latin énekkel így imádkozunk:

Jézus, pásztorold, védd meg nyájadat.
Értünk áldozott drága véred rajtunk kárba ne vesszen.

B a r a n y a i  T a m á s

Tav as z
Aki csak a szobába lépett 

örömmel újságolta: végre ki
sütött a nap! Háttal ülök az 
ablaknak, amelyen át úgyis 
csak magas falakat látok, de 
azért megfordultam és felnéz
tem a még látható darab ég
re. Csodálatosan kék színe 
volt. Az ember érezte, hogy a 
nap valahonnan rámosolyog.

Amikor munka után kilép
tem az utcára, megcsapott a 
fény. Nem volt már ereje, a 
nap lemenőben volt, de a fe
kete betűkhöz idomult szembe 
mégis fájón beleszúrt. Elin
dultam a nyüzsgő Váci utcán, 
amelynek kirakataiban és jár
dáján ott volt a tavasz egész 
kínálata. Mentem az ember
áradatban és egy kicsit ma
gányosnak éreztem magam. 
Azután felnéztem az égre. Ke
restem a napot. . . .  És egy
szerre a kék égen sok pici, moz
gó fekete pontot láttam. Égre 
szegezett szemmel megálltam. 
A fekete kis pontok egyre nőt
tek, egyre közeledtek és azután 
mintha egyhelyben lebegtek 
volna, majd kis köröket írtak 
le, mintha keresnének valamit 
ebben a nagy, megduzzadt vá
rosban.

Megjöttek a fecskék — pi- 
roslott fel bennem az öröm. 
Hazajöttek. És láttam a sok 
csapdosó szárnyat, amelyet a 
kis madárszív ösztönös vágya 
kormányoz: hazamenni, fész
ket rakni, családot alapítani, 
megpihenni odahaza, felkeres
ni a régi fészket, a régi házat, 
a régi ereszaljat, a régi pad
lást, a régi istállót, a régi csa
ládot és elcsicseregni, merre 
jártak, mi történt velük, ki 
maradt meg, ki hullott el az 
élet nagy törvénye szerint.

Mentem hazafelé és eszem
be jutott egy nap az előkelő 
téli üdülőhelyen, ahová hiva
talos munkám szólított. Az 
üdülő luxus szállodái a nagy, 
havas hegyek lábainál húzód
tak meg, fényárban úszó abla
kaik beragyogták a fehér ha
vat és fényük tisztán remegett 
az átlátszó, portalan levegő
ben. A kaszinó földszintjén 
ruletteztek, az emeleten az 
izotóp-konferencia résztvevői

számoltak, be legújabb felfe
dezéseikről.

30 fokos volt a hideg. Der
medt kezemet magamhoz szo
rítva hazafelé tartottam. Ret
tenetesen magányosnak érez
tem magam. Mintha a kihalt 
utca mozdulatlan, fagyos fe
hérsége ellenséges szemmel fi
gyelte volna lépteimet.

Az út fordulónál hirtelen 
egy kis ház bukkant elém. Ab
lakában fehér tábla, rajta fel
irat. Kíváncsian közelebb ha
joltanu mi állhat rajta?

„Kérek mindenkit, tegyen 
függönyt az ablakára. Sok-sok 
madár leli halálát, mert neki
repül a függöny nélküli, csil
logó ablakoknak.”

Néztem a kis ablakot, a fe
hér táblát, a kérő feliratot. 
Láttam magam előtt azt az 
e m b e r t ,  aki talán ott alszik 
a függönyös kis ablak mögött 
és arról álmodik, hogy jön a 
tavasz, virágba borulnak a fák 
és felhangzik a madárdal. 
Megjönnek, akik elmentek és 
várják őket, akik itthon ma
radtak. Megborzongtam a gon
dolatra, hogy kihalna a földön 
a madárdal. Hálás voltam en
nek a léleknek a függöny mö
gött, akinek ebben a hidegfé
nyű paradicsomban a legfőbb 
gondja az volt, hogy egyetlen 
kis madárélet se pusztuljon el.

Mentem a keskeny gyalog- 
úton és úgy éreztem, az em
ber sohasem lehet egyedül, ha 
kinyújtja a kezét a másik felé, 
mégha az csak egy csöppnyi 
madárélet is.

G yarm athy Irén

— VECSÉS. A gyülekezet 
új tem plom ának alapkövét áp 
rilis 19-én, vasárnap délután 4 
órakor helyezik el D. Káldy 
Zoltán püspök szolgálatával.

— CSEPEL. Aprilis 12-én, 
vasárnap délután 5 órakor sze- 
retetvendégség lesz a gyüleke
zetben, am elyen Táborszky 
László kondorosi lelkész ta r t 
előadást „Egy alföldi gyüleke
zet örömei és gondjai átala
kuló világunkban” címmel.

Istentiszteleti rend
B u d ap esten »  1970. á p r il is  12-én

D e ák  té r  de . 9: (ú rv .) d r .  K é k én  
A n d rá s , de . 11: (ú rv .) d r .  H a fe n -  
s c h e r  K á ro ly , d u . 5: T r a j t le r  G áb o r, 
du . 6: s z e re te tv e n d é g s é g : d r .  K é k én  
A n d rá s . F a s o r  de. fé l 10: S z irm a i 
Z o ltán , de . 11: D. K o re n  E m il, d u . 6: 
S z irm a i Z o ltán . D ó zsa  G y ö rg y  ú t  
de . fé l 10: D . K o re n  E m il. Ü llő i ú t  
24. de . fé l 11: K a rá c s o n y  S á n d o r  u . 
de. 9. R ák ó cz i ú t  57,1). d e . 10: (szlo
v ák ) A ra d i A n d rá s , de . 12: (m a 
g y a r ) .  T h a ly  K á lm á n  u . 28. d e . 11: 
F ra n c is c i  G u id o , d e  11, d u . 6: F r a n -  
c isc i G u id o . K ő b á n y a  de. 10: S ü lé  
K á ro ly . U tá sz  u . de . 9: V eö reö s  Im 
re . V a jd a  P é te r  u . de . fé l 12: S ü lé  
K á ro ly . Z u g ló  de. 11: (ú rv .) B izik  
L ászló , d u . 4: sze re te tv e n d ég sé g . 
R á k o s fa lv a  de. 8: B o ro s  K á ro ly . 
G y a rm a t u . de . fé l 10: (ú rv .) B iz ik  
L ászló . F ó ti ú t  d e . 11: B e n c z ú r 
L ászló . V áci ú t  de . 8: S o ly m á r  P é 
te r .  F r a n g e p á n  u . de. fé l 10. S o ly 
m á r  P é te r .  Ú jp e s t de . 10: B lázy  L a 
jo s . P e s te rz s é b e t de . 10: V irág h  
G y u la . S o ro k sá r , Ú jte le p  de. fé l 9: 
V irá g h  G y u la . P e s tlő r in c  d e . 11. M a- 
tu z  L ászló . K isp es t de . 10. K isp es t 
W ek e rle te le p  de. 8. P e s tú jh e ly  de. 
10: S c h re in e r  V ilm os. R ák o s p a lo ta , 
M áv  te le p  de. 8. R á k o s p a lo ta , N ag y 

—  H ú s v é t  u t á n  a  2. v a s á r -  
n a p o n  a z  o l t á r t e r i t ö  s z ín e :  f e 
h é r .  A  d é le lő t t i  i s t e n t i s z te le t  
o l t á r i  ig é je :  1 P t  2, 21— 25; a z  
ig e h i r d e té s  a la p ig é je :  J n  21, 
15— 19.

— EVANGÉLIKUS ISTEN
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Április 26-án, vasárnap reggel 
7 órakor az evangélikus egy
ház félóráját közvetíti a Petőfi 
Rádió és az URH adó.

—  H Á Z A S S Á G I  É V F O R D U 
L Ó . dr. Kemény Nándor fes
tőművész, a fasori gyülekezet 
tb. felügyelője és felesége, sz. 
Solvender Blanka április 12- 
én a  fasori templomban kérik  
Isten áldását életükre házas
ságkötésük 50 éves évforduló
ján. „Nem bocsátlak el, míg 
meg nem áldasz engem”.

— Győri Fülöp, a  györkönyi 
gyülekezet volt gondnoka, 
majd presbitere és felesége, 
sz. Kirschner Rozália, lapunk 
hűséges olvasói, március 22-én 
gyülekezeti istentisztelet kere
tében, gyermekeik, unokáik és

te m p lo m  d e . 10. R á k o s p a lo ta , K ls- 
te m p lo m  d u . 3. R á k o s s z e n tm ih á ly  
áe. fé l 11: K a rn e r  Á g o sto n . S a s h a 
lo m  d e . 9: K a rn e r  Á g o sto n . M á ty á s 
fö ld  de. fé l 11. C in k o ta  de . fé l 11, d u . 
fé l 3. K is ta rc s a  de. 9. R ák o s c sa b a  
de. 9: B ék és  J ó z se f . R ák o s h e g y  de. 
9. R ák o s lig e t de . 10. R á k o s k e re sz 
tú r  de . fé l 11, d u . 3.

B é c s ik a p u  t é r  de . 9: (ú rv .) V á-
ra d y  L a jo s , d e . 11: (ú rv .) M ad o csa i 
M ik lós, d u . 6: S z ita  I s tv á n n é . T o - 
ro c k ó  té r  de. fé l 9: M ad o csa i M ik 
lós. Ó b u d a  de. 9: F ü lö p  D ezső , de. 
10: (ú rv .) F ü lö p  D ezső , d u . 3: s z e re 
te tv e n d ég sé g . X II., T a r t s a y  V ilm os 
u . de . 9: R u ttk a y  E lem é r, d e . 11: 
R u ttk a y  E lem é r, d u . fé l 7: T a k á c s  
Jó zse f. B u d ak e sz i d e . 8: C sen g ő d y  
L ászló . P e s th id e g k ú t  de. fé l 11: 
C sen g ő d y  L ászló . K e len fö ld  de. 8: 
(ú rv .) d r .  R ezessy  Z o ltán , de . 11: 
(ú rv .) d r .  R ezessy  Z o ltán , d u . 6: 
B en cze  Im re . N é m etv ö lg y i ú t  de . 9: 
B en cze  Im re . N a g y té té n y  de. fé l 9: 
V iso n ta i R ó b er t. K e len v ö lg y  de. 9. 
B u d a fo k  de. 11: V iso n ta i R ó b er t. 
B u d aö rs  d u . 3: V iso n ta i R ó b ert. 
C sillag h eg y  de. fé l 10. C sepel de . fé l

dédunokáik körében ünnepel
ték  meg hálás szívvel házas
ságkötésük 50. évfordulóját. 
„ . . .  az Űr az én kősziklám . . . ”

E V A N G ÉL IK U S EL ET
A M ag y a ro rsz á g i 

E v a n g é lik u s  O rszág o s  E g y h áz  
S a j tó o s z tá ly á n a k  la p ja

S z e rk e s z ti :  a sze rk e s z tő b iz o tts á g  
F e le lő s  s z e rk e s z tő  és k ia d ó :

D . K o re n  E m il
S z e rk e sz tő s ég  és k ia d ó h iv a ta l :  
B u d a p e s t, V in . ,  P u s k in  u . 12.

T e le fo n : 142—074 
C s e k k s z á m la s z á m : 20.412—'v m ,  
E lő fiz e té s i á r :  eg y  é v re  90,— F t 
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A thenaeum  N yom da B udapest 
R otációs m agasnyom ás

F e le lő s  v e z e tő :
S o p ro n i B é la  ig azg a tó

„Én vagyok a jó pásztor; a 
jó pásztor életét ad ja a juho
kért. Az én juhaim  hallják az 
én szómat, és én ismerem 
őket, és követnek engem; és 
én örök életet adok nékik; és 
soha örökké el nem vesznek, 
és senki ki nem ragadja őket 
az én kezemből”. (Jn 10, 11; 
27; 28).

VASÁRNAP. — „A megron
to tt ne térjen szégyenkezéssel 
vissza; a  nyom orult és szűköl
ködő dicsérje a  te neved”. 
(Zsolt 74, 21) A heti ige a jó 
pásztor és a  nyáj csodálatos 
kapcsolatát á llítja  elénk. S a 
naponként bennünket megszó
lító napi igék ennek a  kapcso
latnak egy-egy újabb részle
tére irányítják  a figyelmün
ket. Ma vasárnap van, az ige- 
hallgatás napja, ezért az ige 
arró l beszel, hogy milyen nagy 
öröm az Istennel való találko
zás öröme. A teremtő, a meg
váltó, a megszentelő Isten áll 
elénk az igében és az úrvacso
rában, hogy történjék valam i 
az életünkben, hogy meggaz
dagodjunk, hogy megújuljon 
az életünk.

HÉTFŐ. — „Most azért ke
ressétek az Urat, a  ti Istenete
ket teljes szívetek és lelketek 
szerint”. (1 K rón 22, 19) Nem 
céltalan bolyongás a  keresz
tyén élet, hanem  Isten keresé
se szüntelenül. És nem  ak á r
hogyan, nem  imm el-ám mal, 
hanem  szívünk és lelkünk sze
rint. Ügy, m int akik  tudják, 
hogy Nála m indent m egtalá
lunk. Nála m egtaláljuk ö t  
magát, de m egtaláljuk a m á
sik em bert is, akinek szolgála
tá ra  rendelt. Ügy keressük ö t  
életünk m inden napján, hogy 
keresésünk eredm ényes le
gyem!

KEDD. — „Az irgalmasság 
és igazság ne hagyjanak el té 
ged”. (Póld 3, 3) Különös a ján 
dékok ezek! Isten irgalm assága 
a mienk a  keresztre adott és 
feltám adott Ü r Jézus Krisz
tusban, s mienk igazsága is, 
amellyel megbocsátja bűnein
ket, s Jézus K risztusért igazzá 
tesz minket. Ilyen nagy a ján 
dékok elkötelezést is jelente
nek az em berek között: a  sze
retet elkötelezését. Já rju n k  te
hát mindig szeretettel, s ne fe
ledjük el az apostoli intést: a 
szeretet soha el nem fogy!

SZERDA. — „Az Ür megőr
zi az ő kegyeltjeinek lelkét”. 
(Zsolt 97, 10) Ahogy a  pásztor 
m indenben és m indenkor gon
doskodik az ő nyájáról, ugyan
ezt teszi velünk Ű rünk is. Táp
lálja testünket és lelkünket, 
m indennel bőven ellát. S ha

fedd és dorgál is, azért teszi, 
hogy ezzel is erősítsen minket. 
Erősítse a  hitünket, az állhata
tosságunkat éppen úgy, m in t 
szolgáló szeretetünket. Szere- 
tetének pajzsát ta rtja  felénk, 
hogy megőrizzen minket. Ad
junk  hálát soha meg nem  szű
nő szeretetéért!

CSÜTÖRTÖK. — „Uram, 
hallgass meg! Uram, légy ke
gyelmes! Uram, légy figyelme- 
tes, és cselekedd meg, ne kés
lekedjél, ón Istenem”. (Dán 9, 
19) A mennyei A tyával és 
megváltó U runkkal való kap
csolatunk egyik ism ertetőjele 
az imádság. Hozzátartozik ez 
is a keresztyén életünkhöz. De 
vajon tudunk-e helyesen és 
állhatatosan imádkozni? Ügy, 
hogy nem csak a m agunk ügyét 
visszük Isten elé, hanem  a 
m ásik ember, a  gyülekezet, ha
zánk, vagy a  világ ügyét Nyi
to tt szem, nyito tt fül és nyi
to tt szív szükségies ahhoz, hogy 
az imádkozó életünk élő kap
csolat legyen, s ne csak meg
szokott szavak elmormolása.

PÉNTEK. — „Bocsásd meg 
a te  atyádfiának vétkét és bű
né t”. (1 Móz 50, 17) Nem le
het rendezett az Istennel való 
kapcsolatunk akkor, ha nem 
rendezett az em berekkel való 
kapcsolatunk! Isten nem  szí
vességet, ellágyulást kér tő
lünk a mai igében, hanem  p a
rancsot ad. Szinte kihúzza a  
nem akarás, a meg nem  bocsá
tás, a  nem  feledés tüskéjét a 
szívünkből, am elyik nemcsak 
a  m ásik em bert vérzi fel, ha
nem  véresre szúrja a m i éle
tünket is. Nem tudok megbo
csátani — m ondjuk olyan sok
szor. Ilyenkor jusson eszünkbe 
az, hogy Isten egykor egyszü
lö tt F iát adta halálra a mi bű
neink miatt. H aragját félretet
te, vétkeinket és bűneinket, hi
tetlenségünket és szeretetlen- 
ségünket megbocsátotta. Bo
csássunk meg mi is a  m ásik 
em bernek. Még „hetvenhét
szer” is!

SZOMBAT. — „Mily’ jó és 
gyönyörűséges, am ikor együtt 
lakoznak az atyafiak! Csak 
oda küld áldást az Ü r és éle
tet örökké!” (Zsolt 133, 1—3) 
Szeretetben — együtt. Család
ban. munkahelyen, és az egész 
világon. Isten áldása alatt. 
M ert nincs nagyobb öröm an
nál, hogy nem csak a Pásztort 
ta láltuk  meg, hanem  a  nyáj 
m ásik tagját, az em bertársun
kat, a felebarátunkat is. Ha
lálból az életbe: a jó Pásztor 
vezetésével a  másik em ber 
m egtalálása, szeretete útján.

H a r k á n y i  L á sz ló

I M Á D K O Z Z U N K
Ű r  J é z u s  K r is z tu s !  K ö s z ö n jü k ,  h o g y  n e m  f o r d u l s z  e l  a  h i t ü k 

b e n  m e g fo g y a tk o z o t t ,  r e m é n y ü k e t  v e s z te t t  g y e r m e k e id tő l .  K ö 
s z ö n jü k ,  h o g y  a  s z e r e te t  k ö te lé k e  n e m  s z a k a d  e l  a k k o r  s e m , h a  a  
h i t b e n  v á ls á g o k  á l l n a k  b e  é s  é l e tü n k  k u d a r c a i  m e g té p á z z á k  r e 
m é n y s é g e in k e t .  K ö s z ö n jü k ,  h o g y  a  s z e r e te t  g y a k o r lá s á b a n ,  a  f e 
l e b a r á t  s z o lg á la tá b a n  ú j r a  r á d t a l á l h a t u n k .  K é r ü n k ,  t e r e ld  h e 
ly e s  i r á n y b a  c é l t  n e m  lá tó , á l t a lá n o s s á g o k b a  v e sz ő  s z e r e te tü n 
k e t .  A d d , h o g y  a  s z e r e te t  á l t a l  ö s s z e ta lá lk o z z é k  é s  g y ü m ö lc s ö z 
z é k  m in d e n  e m b e r i  j ó a k a r a t  h a z á n k b a n  é s  s z e r te  a  v i lá g o n . 
Á ld d  m e g  n é p ü n k e t  e g y h á z i  é s  v i lá g i  v e z e tő in k e t ,  h o g y  fe le lő s 
s é g ü k e t  s z e r e te t t e l  h o rd o z z á k  m in d a n n y iu n k  j a v á r a .  Á m e n .

li.

Az első nap — félelem nélkül...
Napsütéses, ragyogó februá

ri reggel. Előttem a Höhemat- 
te  csillogó fehér mezője, kö
rülvéve az évszázados p la tá
nok és gesztenyék hóval meg
rakott koronáival. A fák felett 
rózsaszínben világit a  Niessen 
2600 m éteres piram isa. Aho
gyan balra kinézek az ablako
mon, a Silberhom  fehér csú
csát látom  és mögötte a Jung
frau  4200 m éteres tömbjét. 
Csodálatosan szép februári 
r e g g e l.. .

Egyszerre egy másik februá
ri reggel jut eszembe.

Február, 25 évvel e z e lő tt...
Fényes napsütés volt akkor 

is. V ilágítottak a hóíödte ház
tetők. A Tárogató ú t tetején 
állottam  és csodálkozva néz
tem  ezt a ragyogó világot, 
am ely csöndesen, szépecskén 
te rü lt él alattam  a Hűvösvölgy 
békés lankáin. Mögöttem de
rűsen in t az orosz őr, a  Táro
gató úton lefelé m utat és 
m ondja: davaj. . .  m enj. . .  In 
tésével beszél hozzám: menj 
le arra, biztosan ott találod 
azokat, akiket keresel. Tíz 
perce csak annak, hogy egy 
lengyel származású orosz fő
hadnagy előtt állottam  és pu- 
colgattam  a cipőmet. Rám ne
vetett és azt m ondta: pop, geh, 
F rie d e . . .  Ügy látszik, az ál
m atlanul töltött éjszaka után 
nagyon értetlenül állottam  
előtte, m ert a  m ellem re bö
kött és megint mondogatta: 
sage: ja  som pop! Mondd, 
hogy pap vagy. . .  Kezet ráz
tunk , s  most itt  állok, m ajd

lefelé bandukolok a Tárogató 
úton az első működő elöljáró
ság felé. Közben eszembe ju t

a z  e g é s z  é js z a k a ,

am ikor több százan m enetel
tünk  a Rózsadombról a Pasa
réti úton át. Kétszer álltunk 
meg. Körülöttem  gubbasztott 
ha t fiú, akikkel öt hetet tö l
töttem  együtt a Lórántfíy 
úton, egy otthonban. Ezek a 
Bogár utcai otthonból mene
kültek hozzánk, m ert egy éj
szaka a senki földjére kerü l
tek, s úgy lopózkodtak á t egy 
félelm etes éjszakán a Lóránt- 
ffy utcai otthonba. Kettő az 
1500 zsidó származású gyerek 
közül most is itt töntörgött 
m ellettem  a Tárogató úti hó
ban. Előre küldtem  őket a Ló- 
rántffy utcai pincébe a fele
ségemhez, gyermekeimhez és 
a többiekhez, készülődjenek, 
m ert új házba költözködünk...

M intha tegnap tö rtén t vol
na, úgy emlékszem, hogyan 
vettem  számba annak o 29 ott
honnak a címét, am elyben zsi
dó gyermekeket bújtattunk, és 
végiggondoltam, vajon, szaba
dok-e m ár? Orsó utca, Guyon 
Richárd út, Városm ajor utca, 
Tam ás utca, Szendrő utca és 
így tovább. Ezek ta lán  m ár 
nem élnek állandó rettegés
ben. De a Bérc utcai és a V ár
ban levő három  otthon még 
zárt területen fekszik, o tt még 
folyik a harc. F árad t gondo
lataim  között még nem kapott 
helyet a holnap kérdése, bár
milyen furcsa is ez, m ert ak

kor Jézus szavalt éltük át: 
m inden napnak megvan a m a
ga b a ja . . .

Elérem az elöljáróság épüle
tét. M int egy méhkasban, 
olyan o tt a zsibongás. Két ha
talm as kapun ki-be rajzik az 
embertömeg, segítséget keres
nek és egymást keresik az 
emberek. Az épület valam ikor 
zsidó kereskedők menháza 
volt. Most m ár levest főznek 
a nagy üzemi konyhán. Egy

t á l  m e le g  le v e s

és egy darab  kenyér k iju t 
mindenkinek, de lehet m ár 
élelm iszert is kapni. Még ma, 
25 év u tán  is előttem  áll az a 
nagy segíteni akarás m inden 
emberben, a készség és az 
öröm, am ellyel az elöljáróság 
em berei dolgoztak. Az élet re
ménysége egyszerre örömöt ad 
és szeretetet teremt a szomo
rúság és nyomorúság között is.

Talán egy óra sem m úlott 
el azóta, hogy a Tárogató út 
tetejéről elindultam  és m áris 
egy nagyobb ház bérlője vol
tam, ahová el tudok helyezni 
legalább száz reászoruló gyer
meket. Szinte a föld alól bújt 
ki a segítség, voltak, akik a 
házat takaríto tták , mások be
bútorozták a szükséges aszta
lokkal és padokkal. M ásnap 
reggelre m ár m inden készen 
volt, o tt álltam , várva felesé
gemet és gyermekeim et a gon
dozókkal és a többi gyerekkel 
együtt. P irosra fagyott arccal, 
vörös fülekkel és orra l meg 
is érkezett m ind épségben. 
Elünk! Nem kell m ár félnünk,

I n t e r l a k e n ,  1970 f e b r u á r

m inden elölről kezdődik, ú jra 
kezdődik az élet. „Én vagyok 
az út, az igazság és az élet” — 
vajon, nem  ezt éltük á t ak
kor?

Emlékszem jól, vasárnap 
reggel volt, még a teljes fel- 
szabadulás előtt, am ikor egy 
kézigránát robbant a  pince
lakásunk a jta ja  előtt. Kovái 
Lőrinc író, aki orosz édes
anyjától tanu lt meg jól oro
szul, kétségbeesetten kiáltozott 
ú jra  meg ú jra : ne lőjetek, ne 
lőjetek, gyerekek vannak itt, 
üldözöttek! Bedőlt erre  az a j
tó, a  lőporfüstön keresztül be
lépett egy üzbég katona és 
akkor m ár nevetve m ondta: 
jókor kiabáltatok, m ert a láng
szóró m ár fel van állítva az 
egyik pinceablak előtt, hogy 
kifüstöljünk titeket, m ert azt 
hittük, ném et katonák rejtőz
nek i t t . . .  Látom m agam előtt 
ma is a riad t és reménykedő 
gyerm ekarcokat. Megmenekü
lünk-e? De este az egyetlen 
lám pa fényénél P álnak  és Si- 
lásnak a történetét olvastuk és 
elénekeltük: „Dicsérd én lel
kem  a dicsőség örök K irá
lyát . . . ” U runk, Te szabadí
to ttál meg! Te vagy az Élet!

És jöttek az élet állomásai. 
Isten a maga gazdagságából 
gazdaggá tett, hogy m ásokat 
is gazdagíthassunk, m int az 
Ö meghosszabbított keze. Hu
szonöt év u tán  ma is csak a r 
ra  kell gondolnom: Uram, te 
vagy m a is az Élet, aki ne
künk ajándékozod az é le te t . . ;

S z te h lo  G á b o r



Jubilate tizenévesek!
Április 19-e magyarországi evangélikus egyházunk életében 

nagy nap: a konfirmáció napja. Több hónapos előkészület 
után ezen a  napon állnak o ltár elé az egyház „tizenévesei”, 
leginkább a  12—13—14 éves fiúk és leányok. Ilyenkor sok vi
rág  díszíti a  városi és falusi templomok oltárait, de az i-gazi 
tavaszi virágok ezek a  „tizenévesek” : a  konfirm andusok. Az 
egyház „virágai” ők, vagyis az egyház szép reménységei, ö k  
a jövendő egyház. De úgy is mondhatom  az egyház jövendője.

Tizenkettő-tizennégy év nem  nagy idő. De ezekkel a  „ti- 
zenéves”-ekkel ez a la tt az idő a la tt sok m inden történt.

Születésük után szülők, nagyszülők és keresztszülők karba 
vették őket és először vitték életükben az oltár elé. E lhang
zott felettük: „Megkeresztellek téged az A tyának és a  F iú
nak és a  Szentléleknek nevében”. És ez az t jelentette, hogy 
a megkeresztelt gyermek elsőrenden az Isten tulajdona. Iste
né a  terem tés, a m egváltás és a  megszentelés jogán. Ugyan
akkor elhangzott a  keresztszülők felé a nagy kérdés: „Vál
laljátok-e, hogy a  szülőkkel együtt és az evangélikus egyház 
segítségével gondoskodtok e  gyermek hivő keresztyénné ne
velkedéséről?” A keresztszülők pedig így feleltek: „Vállal
juk!” Ez tö rtén t teh á t az egyház „tizenéveseivel” közel m ás
fél évtizeddel ezelőtt.

A zután jöttek a  szülői gondoskodás és nevelés évei. Ezek 
az évek nem  voltak m indig gondtalanok, hiszen nem csak az 
édesapák, hanem  az édesanyák is nagyon gyakran m unkában 
állnak és nem tudnak  egész nap gyermekeikkel lenni. De se
gítettek a  nagyszülőik, akiknek szolgálata és felelőssége a  mi 
időnkben m egnőtt Segített a  gondok levételében sokféle mó
don állam unk is, am ely a  dolgozó édesanyáknak szabadságot 
biztosított gyermekeik gondozására. A napközi otthonok és az 
óvodák egyre nagyobb szám a is lehetővé tette, hogy a  mai 
konfirm andusok is m ár kicsi korukban élvezői legyenek ál
lam unk gondoskodásának.

Az általános iskolákban ezek a  gyermekeik elindulhattak  a 
művelődés útján. Olyan fokon és olyan sokoldalúan tan íto tták  
és tan ítják  ő k e t am ilyenre a két világháború között nem 
volt lehetőség. Tudásuk évről évre való gyarapítása m ellett 
tanu lhattak  hazaszeretetet, továbbá dolgozó népünknek és 
társadalm unknak megbecsülését.

Á llamunk — am ely biztosítja Alkotm ányában és az egy
házzal kötött Egyezményben o lelkiismereti és vallásszabad
ságot — lehetőséget adott a szülőknek és gyermekeknek arra, 
hogy kívánságuk szerint élhessenek az iskolai vallástanítás
sal. Á llam unknak ezt a  m agatartását nagyra kell értékel
nünk. Elsősorban a  szülőkön m últ és múlik, hogy éltek-e és 
élnek-e az adott lehetőséggel. Nem kevés azoknak a szülők
nek a száma, ak ik  úgy döntöttek, hogy a keresztelésnél a  ke
resztszülőkkel együtt te tt k ijelentésüket m agukra nézve köte
lező erejűnek tek intették  és éltek  a  nekik biztosított szabad
sággal és bejelentették  gyermekeiket az iskolai hitoktatásra. 
M ás szülők viszont nem  te tték  ezt. E rre is volt lehetőségük 
és szabadságuk, am elyet ugyancsak A lkotm ányunk biztosít 
számukra. Ha ezt meggyőződésből tették, az t nekünk el kell 
fogadnunk. De ha a r ra  hivatkoznak, hogy a „körülm ények” 
akadályozták meg őket abban, hogy a keresztségben vállalt 
kötelezettségeiket teljesítsék, azt semmiképpen sem fogad
hatjuk  el. Ez esetben ugyanis m ásokra akarják  hárítani a fe
lelősséget és olyan látszatot akarnak  kelteni, m intha az ál
lam  nem venné komolyan a  vallásszabadságot, vagy m intha 
az egyház vezetőség m aga sem  „m erne” törődni az ifjúság
gal.

A rra is volt lehetősége a szülőknek, hogy küldjék, vagy ne 
küldjék  gyermekeiket a  gyülekezetekben folyó gyermekbib- 
liaköri munkára.

Ezek után  érkeztek el a konfirmációi órák, melyeken lelké
szeinknek nagyon sokrétű m unkát kellett végezniük. Voltaik 
gyermekek, akik éveken keresztül hitoktatásban részesültek, 
vagy gyerm ekbibliakörökre já rtak  és így szám ukra szinte 
összefoglalásnak szám ított a konfirm ációi tananyag. M ások
nál egészen alapvető kérdéseknél kellett a  tan ítást kezdeni. 
M indenesetre a  „tizenéveseknek” a  konfirm ációi órák új le
hetőséget ad tak  arra , hogy szembesüljenek az evangélium 
mal, a keresztyén tanítással és most m ár több ism eret b irto 
kában  m érjék föl, hogy milyen alapokon k íván ják  életüket 
felépíteni. Az egyház örülhet annak, ha a fiatalok közül töb
ben Jézus követésében akarnak  járni. Ugyanakkor az egyház 
nem  lehet türelm etlen és ítélkező azokkal szemben, akik  nem 
ezt az u ta t választják.

Egy bizonyos: a  magyarországi evangélikus egyházban hit
tanórákon, gyermekbibliakorökön, konfirmációi órákon mi 
olyan fiatalokat szeretnénk nevelni,, akik Jézus Krisztus út
ján járva nemcsak megtalálták helyüket társadalmunkban, 
hanem jó lelkiismerettel, hűséges és becsületes munkával, 
igazi hazafisággal és tudással építik tovább a szocialista tár
sadalmat. Egyházunk nem  kíván menedéket adni olyan fiata
loknak, akik  társadalm unknak háta t fordítva, azt unos-unta- 
lan  kritizálva gyümölcsléién „lelkizésre” m enekülnek bele a 
konfirmációi órákba, vagy általában az ifjúsági bibliaórákba. 
Ezek az alkalm ak nem  a rra  szolgálnak, hogy „befelé forduló” 
fiatalokat neveljenek, hanem  az a céljuk, hogy o tt az evan
gélium hirdetése nyomán békességet és erő t nyerjenek a hét
köznapi, társadalom építő és az egész emberiség boldogulását 
szem előtt ta rtó  munkájukhoz.

A konfirm áció ünnepélyének n ap ja  „jubilate” vasárnapjá
r a  esik. Ez a  vasárnap tehá t „örvendezésre” szólítja fel az 
egyházat, a  szülőket, a  keresztszülőket és a  „tizenéves” kon
firm andusokat. örvendezzünk, m int egyház, hogy a  megke
resztelt gyermekek közül sokan most az első úrvacsorához 
járu lhatnak, örvendezzenek a szülők és keresztszülők, hogy 
gyermekeik a konfirm áció alkalm ával „m egerősíttetnek” a 
Szentlélek által a  Jézus Krisztussal való közösségben. És ör
vendezzetek ti, „tizenéves” konfirm andusok, m ert a rra  h ívat
tok el, hogy já rja tok  annak a Jézus K risztusnak az útján, aki 
önm agát ad ta a  világért, annak  békességéért és boldogulá
sáért.

D. Káldy Zoltán |

Az Állami Egyházügyi Hivatal ünnepi fogadása
Hazánk felszabadulásának 25. évfordulója alkalm ából, áp 

rilis 2-án, az Állami Egyházügyi H ivatal fogadást adott a Vö
rös Csillag étterem ben. A fogadáson jelen voltak a  m agyar- 
országi egyházak vezetői. A Magyarországi Evangélikus Egy
ház képviseletében D. Káldy Zoltán és D. dr. Ottlyk Ernő 
püspökök vettek részt a  fogadáson.

A fogadáson Miklós Imre miniszterhelyettes, az Állami 
Egyházügyi H ivatal első elnökhelyettese m ondott ünnepi kö
szöntőt. Köszöntőjében többek között a  következőket mon
dotta:

— „Az elm últ 25 esztendő 
eseményeire és eredm ényeire 
emlékezve külön szeretnék 
szólni arró l a  fejlődésről, 
am ely szocializmust építő tá r 
sadalm unk egyik eredm énye
ként, szocialista állam unk és az 
egyházak közötti viszony terén 
kialakult. Ezt a  rendezett, ta r 
tós, jó viszonyt elsősorban az 
jellemzi, hogy elvi alapokon 
nyugszik, leszűrt történelm i 
tanulságokra épül, s az egész 
magyar nép érdekeit szolgálja. 
Ez teszi m indannyiunk szám á
ra  lehetővé, hogy m a itt, kü
lönböző világnézetet vallók,

eltérő vallási tanokat hirdető 
egyházi képviselők — ilyen 
széles „ökum enében” — a  kö
zös m últról em lékezünk és ün
nepeljük szép eredményeinket. 
Ez a  közösen kiépített ú t — 
m indnyájan tud juk  — nem 
volt könnyű, de végig kellett 
járni. A történelm i szükség- 
szerűség nem csak lehetőséget 
adott a  cselekvésre, hanem  ki- 
kényszerített döntéseket. Erre 
a történelm i kihívásra vála
szolni kellett egyháznak és ál
lam nak egyaránt. Voltak, akik 
m egkísérelték az egyenes vá
laszt elodázná, a  döntés elől

kitérni, de elbuktak. Bukásuk 
törvényszerű volt. Nem ak a r
ták, vagy nem  tud ták  megér
teni a  történelm i leckét. Az 
eredm ény ugyanaz: egyrészt 
elszakadtak népüktől, m ás
részt elszigetelődtek egyházuk
tól. Egyéni tragédiájuk k ivált
ha t sajnálkozást, megvetést, 
vagy éppen elégtételt szolgál
ta that. Történelm i szerepük 
azonban mindenképpen nega
tív.

— Ma m ár valam ennyi m a
gyarországi egyházban azok 
vannak döntő többségben, akik 
felism erték, hogy a  vallásos 
dolgozó em berek alapvető ér
dekei egybeesnek egész dolgo
zó népünk érdekeivel. Egyre 
többen megértik, hogy az egy
házaknak, ha együtt akarnak  
m aradni hivő tömegeikkel, ak
kor meg kell keresni és ta lá l
ni helyüket szocialista tá rsa
dalm unkban, am ely az új tá r 
sadalom építésével járó  ne
hézségei ellenére is bebizonyí
totta, hogy messze magasabb 
rendű, igazságosabb és hum á
nusabb m inden m ás — m últ
beli és jelenlegi — társadalm i 
formációnál. E rre a  felismerés
re  nem  m inden egyházi vezető 
ju to tt e l egyidőben. Voltak, 
akik m ár kezdettől, nem  sak
kal azután, hogy az első fel
szabadult április 4-e lehetősé
gével élni lehetett, m erték 
vállalni a történelm i felelőssé
get, a  kockázatot és cselekede
teket. Akkor még nem  tú l so
kan  voltak, de szám uk azóta 
sokszorosan nő. Emlékezve 
azokra is, akik  m a nincsenek 
közöttünk, de elévülhetetlen 
te tte ik  nélkül ma ünnepelt 
eredm ényeink nehezebben szü
le ttek  volna meg — hadd for
duljak őszinte baráti érzéssel, 
igaz elismeréssel a  jelenlevő

kitün tete ttek  felé. Köszöntőm 
őket az „elöljárókat” megillető 
tisztelettel és biztosíthatom  
őket, hogy velük vagyunk igaz 
örömükben is.

— A világ roppant m éretű 
átalakulása eddig sem m en tés 
várhatóan a  jövőben sem ju t
hat előbbre visszahúzó erő k és 
ellenható tényezők sokaságá
nak leküzdése nélkül. A bé
két és a  haladást szolgáló erők 
nagy megfeszítésére volt és 
lesz szükség ahhoz, hogy a  há
ború veszélyét korlátozzuk és 
visszaszorítsuk.

— M indehhez a  nem  cse
kély, történelm i méretű, fele
lősségteljes és nagyszerű küz
delemhez hívjuk a  m agyaror
szági egyházak vezetőinek és 
papjainak legjobbjait. Az em
beriség javára, népünk boldo
gulására a ján ljuk  fel továbbra 
is együttm űködésünket. Kor
m ányunk politikája és ennek 
részeként egyházpolitikánk to
vábbra is szilárdan elvi, mély
ségesen hum ánus gyakorlatá
ban következetes és rugalm as 
marad. Az elm últ évtized ta 
pasztalatai is jól m utatják, 
hogy a  helyes politikai vonal 
és gyakorlat érvényesülését kö
zösen kell megvédenünk min
den szélsőségtől é s  eltorzulás
tól. Tartós, tényleges jóviszony 
az állam  és az egyházak között 
csak úgy m aradhat fenn, ha 
eddigi politikánkat követjük. 
Bízunk abban, hogy az egyhá
zak, elsősorban vezetői hason
lóan gondolkodnak és így — 
csakis így — lehetővé válik, 
hogy a  megoldandó kérdése
ket, tisztázásra váró problé
mákat, közös erővel, korrekt 
eszközökkel, egym ást kölcsö
nösen m egértve tárgyaljuk  és 
m egoldjuk.”

Az ünnepi köszöntőre a  jelenlevők nevében dr. Beresz- 
tóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke, az Országos Béketa
nács Katolikus Bizottságának főtitkára, továbbá dr. Bartha 
Tibor reform átus püspök, az ökum enikus Tanács elnöke vá
laszolt. Egyben köszönetét m ondattak azokért a kitüntetése
k ért is, am elyeket egyházi személyek kaptak.

Kitüntetett egyházi vezetők 
ökumenikus köszöntése

Ez a  buzgó kiesd gyülekezet m ár 1942-ben kezdte gyűjteni 
az építőanyagot a  dr. Krompecher László építészm érnök által 
tervezett tem plom ának építéséhez. 1947-ben a  partoldalas te l
ken jelentős földm unkával előzték meg az alapok letételét. 
1950-ben fejezték be, s ad ták  á t rendeltetésének az egyelőre 
még tornya nélkül felépült hajlékot. A tem plom ajtóhoz sek
restye csatlakozik.

A 330 lelkes gyülekezet tem plom ában 130 ülőhely van. He
ten te háromszor használják istentisztelet, illetve bibliaóra 
tartására.

PROFESSZOROK KONFERENCIÁJA 
ARGENTÍNÁBAN

A  L utheránus Világszövet
ség porto allegrei világgyűlé
sét megelőzően teológiai pro
fesszorok világgyűlését rende
zik meg július 5—8 napjain  a 
buenos airesi Lutheránus Te
ológiai Fakultáson Jósé C. 
Paz-ban. A konferencia célja 
— am int az a  Teológiai Osz
tály igazgatójának, dr. Ivar 
Asheim-nek genfi nyilatkoza
tából és a m ár közzétett napi
rendnek az adataiból m egál
lapítható —, hogy v ita  indul
jon a lelkészképzés kérdései
ről. M eghívást kaptak  az ösz-

szes teológiai főiskolák és más 
felekezetek vendégei is. A k i
jelölt referenseken kívül egy 
délam erikai szakértő betekin
tést nyú jt ennek a  világrész
nek a nyugtalanító problém ái
ba is.

A fenti professzori konfe
rencián részt vesznek egyhá
zunk részéről dr. Pálfy Mik
lós az ótestám entom i tudom á
nyok professzora, dr. Prőhle 
Károly az újtestám entom i tu 
dományok professzora és dr. 
Nagy Gyula a  rendszeres teo
lógia professzora.

PROTESTÁNS TEOLÓGIAI FAKULTAS KUBÁBAN
A kubai Protestáns Teoló

giai Fakultásnak 10 professzo
ra van (ebből három  nő), akik 
közül csak egy önálló pro
fesszor, a  többi egyúttal gyü
lekezeti lelkész is. A profesz- 
szorok a  metodista és presbi- 
teriánus (református) egyház
ból kerültek  ki.

Az 1969/70. tanévre 18 hall
gató iratkozott be a  fakultás
ra, ak ik  közül kettő  az angli
kán egyház, 11 pedig a refor
m átus egyház tagja.

A fakultás új rektora Arcé 
Martinez lelkész, aki egyúttal 
a Kubai Reform átus Egyház
nak is fő titkára és a  m antan- 
zasi gyülekezet lelkésze.

A Magyarországi Egyházak ökum enikus Tanácsának elnök
sége ünnepi ülést tarto tt, amelyen vendégként részt vettek 
Miklós Imre m iniszterhelyettes, az Állami Egyházügyi Hivatal 
első elnökhelyettese és Grnák Károly, az ÁÍlami Egyházügyi 
H ivatal főosztályvezetője.

Az ülésen ünnepélyesen kö
szöntötték dr. Bartha Tibor re
form átus püspököt, az ökum e
nikus Tanács elnökét és D. dr. 
Ottlyk Ernő evangélikus püs
pököt, az ökum enikus Tanács 
egyik alelnökét abból az alka
lomból, hogy a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa hazánk felsza
badulásának 25. évfordulóján 
őket magas állam i k itüntetés
ben részesítette.

A köszöntő beszédet D. 
Káldy Zoltán püspök, az ö k u 
m enikus Tanács alelnöke 
mondotta. R ám utato tt Bartha 
püspök szerény m egnyilatko
zására, aki k itüntetése körébe 
bevonta a közösséget és az 
ügyet, am elynek szolgálatában 
a kitüntetést kapta. E rről az 
ügyről szólott a köszöntő püs
pök.

Evangéliumi egyházaink — 
m ondotta Káldy püspök — 25 
éven keresztül segíteni tö re
kedtek társadalm unk új fel
építését. Ez nem  m ent egyik 
napról a m ásikra. Sokakat le
húzott a terhes múlt. Idő kel
le tt ahhoz, hogy világos látású 
egyházi vezetők mögé felsora
kozzék az egyházak népe. Ma 
elm ondhatjuk, hogy nemcsak 
külsőleg, de szív szerint, belül
ről tették  meg azt az utat, 
amely a szocialista társadalom

felépítése érdekében vezet elő
re.

A m ásik ügy — folytatta a 
püspök —, am elynek szolgála
tában együtt örülünk az ünne
peitekkel, a béke ügye. Ez a 
szolgálat a  keresztyének szá
m ára szorosan beletartozik a 
M iatyánk m indennapi kenyér 
kérésébe éppen úgy, m in t az 
aktív  szolgálat és tevékenység 
napi feladatai közé.

Ebben a szolgálatban já rt 
elöl a két k itün tete tt püspök, 
s ez a szolgálatuk itthon és 
külföldön egyaránt a keresz
tyén lelkiism eret megszólalását 
és tevékenységre serkentését 
jelentette.

A köszöntésre m indkét püs
pök meleg szavakkal válaszolt. 
Ottlyk püspök rám utato tt a r 
ra, hogy egyházainknak ezt az 
em lített szolgálatát a  tisztes
ség, becsületesség és hűség jel
lemzi. Bartha püspök pedig 
megemlékezett arról, hogy ki
tüntetésükkel egyidőben or
szágszerte több lelkész is ka
pott felszabadulási em lékér
met, s ez szintén az egyházak 
egészének jó szolgálataira m u
tat. K ét igazi rugója van az 
ökumenében töm örült egyhá
zak jó  szolgálatának, a hűség 
az elvekhez, és az egymást tá 
mogató szeretet.



M i a t t a m
Zsolt 69, 7

É letünk egyik megmérgezője a  bűnbakkeresés: az az indu
lat, am ely ösztönösen is másakban ak a rja  fölfedezni szinte 
bárm i rossznak az  okát. Ez a  hő óhaj persze többnyire célt 
is ér, de ebben nincs köszönet, m ert önkritikátlanságra és fe
lelőtlen vádaskodásra nevel. M ár közvetlenül a  bűneset be
következte u tán  elhangzik az első ilyen jellegű kifogás: „Az 
asszony, ak it mellém adtál, ő adott n ek e m . . . ”

MIATTAD! — ez a szentségtelen ok — keresés jelszava. S mi 
van a  HÁTTERÉBEN?

Az a  félelem, hogy jaj, esetleg hibásnak bizonyulhatok, s 
akkor legyűrnek, eltipornak, tehá t legjobb védekezés a  tám a
dás. Vagy kisebbrendűségi érzés, mely csaknem mindenkiben 
ellenséget gyanít, azért szinte m odorává válik  a  „megelőző 
agresszió7’. De sokszor oka a  reflexszerű „m iattadozásnak” az 
egészséges önellenőrzés hiánya, a  „túl szép önarckép” : am i
lyennek szívesen képzeljük m agunkat. Ennek következtében 
sa já t romboló indulata inkat is  másokon fedezzük fel, ha ok
kal, ha ok nélkül.

Megvan ennek a  közösségi vetülete is, a  csoportos gyűlöl
ködés és vádaskodás. „Műittatok!” — jelszó ez is. Soviniszta, 
faji, világnézeti, vagy m ás jellegű (esetleg családi) acsarkodá- 
sok hátterében úgy nagyjából ugyanazok a  jobbára nem  tu 
datos indulatok lapulnak, m int az egyéni bűnbakkeresés mö
gött: önféltés, tuda tta lan  indulatok kivetítése, önism eret- 
hiány.

Speciálisan „egyházi” változatai is vannak ennek: mások 
többnyire beváltatlan lenézése felekezeti, vagy azon belül 
„kisközösségi” k iadásban — ez a  csoportos farizeizmus. Leg
veszedelmesebb variációja a  „Jónás-kom plexus” : az az álhi- 
vő, katasztrófa leső világgyűlölet, am ely meg van akadva az
zal, hogy az  Isten kegyelmes is tud  lenni. (Jónás 4, 1) De a  
re jte tt ok i t t  is: sa já t letagadott le lk itartalm ak ösztönös „ki
mázolása” a  világra, am ikor önnön bűneink helyett a  világot 
gyűlöljük, persze kegyes indokolással. — A kár egyéni, ak á r 
közösségi változatban iszonyú sok keserűséget, merevséget, 
sőt tragédiát okoz a  bűnbakkeresés, am elybe teljesen  bele is 
lehet süppedni.

MIATTAM! — ez a megrendíts s teljesen valós lehetőség
nyilvánvaló a  ném i önism erettel rendelkező keresztyén em 
ber szám ára. „Ne szégyenüljenek meg miattam, ak ik  benned 
rem élnek, Uram ” — ez bizony nem  kényelm es imádság. Sok
kal testhezállóbb lenne azért könyörögni, hogy X  meg Y m iatt 
ne szégyenüljenek meg azok, ak ik  életük an tenná já t Istenre 
irányíto tták  be. De az őszinte alázattal megdöbbentő 
„m iattam ”-szemlélet napirenden ta r t ja  az t a  komoly és reális 
aggodalm at: Isten  népének okozhatok csődöt én! Hiszen en
nek feltételei m egvannak bennem! Mi okozhat efféle kudar
cot a  keresztyén közösségben?

Egyénieskedés: az  én  ízlésem, magánvéleményem, egyéni 
igényem túlhangsúlyozása, m intha csak az lehetne az igazi. 
(Az egyház nem  vallásos lelkiterm ékek fogyasztására alakult 
érdekszövetkezet.) Van persze csoportos különcködés is egy
házon belül, m ely egy sajátos kegyességi típust, vagy felfo
gást képvisel, és am i a ttó l eltér, azzal nem  tud  m it kezdeni, 
sőt gyanús szemmel méregeti. Szívesen játssza az ilyen k is
közösség a  m egfellebbezhetetlen bíró szerepét egyház és világ 
dolgaiban egyaránt.

Indulat: „odamondogatás” szeretet nélkül, m ely ezért akkor 
is rombol, ha tárgyilag igazat mond; vagy túlérzékenység, 
m ely akaratlanu l is gyűjti a sérelm eket, m in t m ás a  bélye
get. (Hány gyülekezetben problém a, hogy „extra érzékeny” 
törzstagok vajon m iért fognak megbántódni legközelebb!)

Hasadásos szemlélet, mely a  h ite t és keresztyénséget bizo
nyos vallásos ténykedésekre korlátozza és szinte úgy képzeli, 
hogy az Istenire rázá rja  a  tem plom ajtót. s  a  m agánéletébe 
m ég Ö se szóljon bele. F iatal házaspár életét nagyon megne
hezítette az egyik m am a állandó kéretlen  beavatkozásaival, 
leckéztetéseivel. Egyszer épp istentiszteletre készülve csapott 
patáliát, m ire m egkérdezték tőle: „Anyuka nyugodtan megy 
templomba, m iután  köztünk viszályt szít?” M ire ő m éltatlan
kodva: „Ne keverjük  össze a  kettő t!” Pedig a  legnagyobb ba
jok egyike, ha egyházi és „civil” életünk között nincs kapcso
lat! S az  egész gyülekezetnek „leégés”, ha egy ism ert tag ja  
függetleníti a  m agánéletét a  hitétől,

MIATTUNK! — üdvös félelem lehet ez is. Hiszen Istenben 
nem csak, tudatosan lehet rem énykedni, hanem  ösztönös v á 
gyakozással is. V annak a  világnak ilyen reménységei! (Rm 8, 
21) És jogosan várnak  az  egyháztól s  a  hivő em berektől so
k a t olyan ügyékben, m in t például a  világbéke megőrzése, 
vagy a  nyomor és kizsákm ányolás felszámolása. Baranyi Fe
renc egyik versében így foglalja össze országunk felelősségét: 
„A világ rán k  tekintve a rra  számít, hogy vállalunk gondjá
ból egy hazányit”. Nos, az egész keresztyénség könyöröghet 
így az egész v ilágért: Ne szégyenüljenek meg m ia tta m ...  És 
m ár csak ezért is kell, ezerszer kell vállalnunk gondjából 
egy „egyháznyit”. S ez a  m érték nem  is szűkös.

Bodrog Miklós

Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké
A M iatyánk utolsó monda

ta  valószínűen nem  Jézustól 
származik, az ősgyülekezet ala
k íto tta  ki és kapcsolta hozzá. 
Lukács evangélista alapos ku
tatóm unkájára bizonyára itt  is 
szám íthatunk, ő úgy tudta, Jé 
zus ajkán  nem  hangzott el, 
ezért az általa  közölt szöveg
ben nem  található.

Mások úgy tudják, általános 
imazáró m ondat volt, am it más 
im ák végén is használtak, m int 
mi az am ent. M int ilyet, Jézus 
is m ondhattta, de feljegyezni 
nem  kellett.

Az ősgyiílekezet érezhette e 
m ondat fontosságát, annyira,

hogy a nagy tekintélyű im át 
bővíteni m erte vele.

Bővült-e a ta rta lm a? É rték
kel? N yerünk-e mi azokkal 
szemben, akik a „szabadíts 
meg m inket a gonosztól” u tán  
m ondják ki az ám en-t?

A kutatók m egállapításától 
függetlenül is érezhető: ez a 
m ondat más, m in t az egész 
M iatyánk. A megelőző m onda
tok kérések, ez a  m ondat adás. 
Azokban az irány: Istentől fe
lénk, ebben: tőlünk Isten felé. 
A kéréseket a következő kép
pel illusztrálhatnánk: két k i
nyújto tt üres kéz, mely a rra

vár, hogy az Isten  megtöltse 
ajándékaival. Ez a m ondat: el
hárító  mozdulat, mely határo
zott m utatássá lesz. A kérése
ken végigvonul a többes szám 
első személy. I tt  határozottan 
egy valakiről van szó: Tied.

A törés, a gyors külső és bel
ső fordulat ellenére egy szó, 
mégis szervesen összekapcsol
ja  ezt a  m ondatot a többivel: 
m ert. Ezzel érzékelhetővé lesz 
az, hogy itt nem  csupán hoz- 
zátoldásról van szó, hanem  a 
két rész (a jézusi és a gyüle
kezeti) egym ásnak függvénye, 
következménye. Ezzel a mon
datta l lesz teljessé, egésszé a 
M iatyánk.

1. Éles, soha el nem  mos
ható  határvonala t húz ez a 
m ondat a m ennyei Atya és az 
em ber közé.

A M iatyánk az egyik döntő
bizonyíték, hogy az em ber ab 
ból él, am it az Istentől kap. A 
hála helyett azonban az em
ber a kapásba jö tt bele. Nem
csak kapásból él, hanem  sze
re t is kapni, m indent kapni. 
Természetes az, hogy kap. In 
nen m ár csak egy lépés: szeret 
m indent magához ragadni. 
Gondviselés, megbocsátás, 
megőrzés, megváltás, egyre 
több, drágább ajándékok, de az 
em bernek még több kell, sem
mi sem elég.

Olyanok lesztek, m in t az Is
ten  — szólt a kísértő, az első 
em berpárhoz, s az em bert el
k ap ta  a vágy, mely azóta is 
fogvatartja: olyanná lenni, 
m in t az Isten. O lyan hatalm as
nak lenni, olyan dicsőségben 
tündökölni, m in t ö. Az A tya
gyermek viszonyból követke
zik: olyan leszek, m int az Is
ten — hiszi az ember. H itte is 
nagyon sokszor és sokáig a két
ezer év a la tt a m agát erre  a 
legilletékesebbnek ta rtó  — 
egyház. Szolgálatot, alázatot 
h irdete tt a szolgasorba taszí- 
tottaknak, a m egalázottaknak, 
miközben népek, országok, 
uralkodók felé a hatalm át, a 
dicsőségét, a pom páját m utat
ta  és igényelte. A gyerm eknek 
já r  a hatalom , az együtt-tün- 
döklés.

E ttől a vágytól és annak 
m inden áron való megvalósítá
sától a protestánsok sem vol
tak  mentesek. A hatalm i ver
sengés, a dicsőséges egyház 
m egterem tése és fenntartása, 
kötötte le az egyház figyelmét 
és erejét. K risztus uralm a, az 
egyház uralm a a bűnös, elve
szett világ felett — volt a  cél. 
A keresztyén em berre nézze
nek fel, szava döntő legyen, a 
lehetőségek a jta ja i nyíljanak 
meg előtte, feltétlen bizalom, 
tisztelet övezze körül, tan u lja 
nak tőle erkölcsöt — ez volt 
és ez még m a is sokakban az 
igény.

A M iatyánknak ez a  m on
data hatalm as k iáltás: állj 
meg, em ber! M aradj a  te  te
rületeden, állj meg, m ert ez az 
Istené már!

2. Tisztázza a  te rü leteket ez 
a mondat. Mi a mienk, mi le
het a mienk, m ire ta rtha tunk  
igényt és m ire nem, mi az Is
tené. A kérésekben foglaltak 
m ind — az Isten szeretete és 
kegyelme által — a m ienk le
het. Az előző cikkekben ol

vashattuk, hatalm as, szinte 
végtelennek tűnő terü let az 
emberé, m elyben nem  meg
szorítás, hanem  szinte korlát
lan lehetőség élni. Aki ezeket 
a lehetőségeket, ajándékokat 
el tud ja  fogadni, az jól érzi 
m agát az „em beri” területen, 
az nem  akar még többet, az 
nem  vágyik olyan után, mely 
soha nem  lehet az övé, mely 
csak az Istené. „Tied” — 
m ondjuk, tehát Isten kizáróla
gos, elidegeníthetetlen, lem á- 
solhatatlan tulajdona a hata
lom és a dicsőség. „M ert”- (!) 
m inden ö tő le  van, az ö  m un
kájának  az eredménye. Ö te
rem ti meg, Ö hozott áldozatot 
érte, ö  pazarolja kifogyhatat
lan bőséggel szeretetét. Mi 
csak kérhe tjük  azokat, mi 
csak felélhetjük.

Az Isten em berré lehet, de az 
em ber soha nem  lehet Isten
né. Isten  is a Jézus K risztus
ban azért le tt em berré, hogy 
mi is em berré lehessünk. Ez a 
mi nagy feladatunk: em berré 
lenni, s em bernek m aradni és 
m ásokat segíteni, hogy em ber
hez méltó életet élhessenek. 
Mert, aki „em beri” életet tud 
élni, van lehetősége élni, csak 
az tud ja  egyértelm űen, h a tá
rozottan vallani: Tied! a h a ta
lom és a dicsőség.

3. Csak az az em ber tud ja 
elfogadni e m ondat döntését, 
aki tisztában van sa já t terü le
tével.

A megszólításban megval
lom: Isten m ennyei Atyám. 
Ebben a m ondatban: gyerme
ke vagyok.

A Tv-ben nem régen egy 
többgyerm ekes családról ké
szített riporto t m uta ttak  be. 
Többek között a ripo rter meg
kérdezte: hogyan oldják meg 
a  szülők a gyerm ekek között 
a tulajdon kérdését, különösen 
vitás kérdésekben, am ikor leg
többször a nagyobb erő, vagy 
az ügyesség dönt. A szülők azt 
válaszolták, s ezt a gyerekek 
is m egerősítették: itt  m inden 
apué. Ezzel sok vitának, ve
szekedés-verekedésnek a ve
szélyét tün te tték  el.

A M iatyánk utolsó m ondatá
ban vallom  meg: m inden a 
Tied, Atyám, különösen a h a ta
lom és a dicsőség.

Ha a keresztyénség m indig 
tisztán lá tta  volna a határo 
kat és mindig így tudo tt vol
na dönteni, nem  pazarolta vol
na el ere jé t az elsőségért, a h a
talom ért, a  dicsőségért foly
tato tt harcban. Főleg: nem 
vesztette volna el a hitelét.

Gyermeki h ittel meg kell 
vallanunk: Atyám a Tied! Mi
közben végezzük a Tőle ka
pott, ránk  bízott feladatokat. 
Gyermeki h ittel elfogadjuk 
ajándékait, s a  Tőle tanu lt sze
retettel, fokozott éberséggel fi
gyeljük, m indenkinek ju to tt-e 
belőle, s m indent megteszünk-e 
azért, hogy jusson m indenki
nek.

Az ősgyűlekezet liturgikus 
responsoriuma, felelete volt ez 
a m ondat a M iatyánk kérései
re. Im ánkban, cselekedeteink
ben, egész életfolytatásunkban, 
ezekkel a gondolatokkal, dön
tésekkel feleljünk Isten m in
den ajándékára.

A radi András

K O N FIR M Á C IÓ
Hermann Hesse 3

Ködben
Különös ködben vándorolni!
Elhagyott árva bokor és kő.
Egy fa sem képes a tá rsá t látni,
A köd közéjük leplet sző.

B arátta l telve volt világom 
Amíg még éltem  ragyogott,
De most a sűrű ködöt járom  
S m indenki legott elhagyott.

Bölcs addig senki nem lehet,
A ködöt míg nem ismeri,
Mely halkan jő, m int halk  lehelet 
És m indentől elrekeszti.

Különös ködben vándorolni!
Élni — teljes m agányt jelent;
Senkit sem tudsz m ár felismerni,
Magad vagy, s a köd eltemet.

De van egy fa, mely még világít,
Van még számodra nyílt pálya!
Magányban, ködben eligazít 
Jézus U runk keresztfája!

Fordította: Sátory Vilmos
(az utolsó szakasz a fordítótól)
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Olvasmány és látványKOSSUTH ÉS PETŐFI ellentéte ismeretes 
mindenkinek, aki históriánk nevezetes szaka
szát, a szabadságharcot, csak némileg is isme
ri. Bármennyire is fájdalmas, hogy a korszak 
két magyar lángesze nem tudott egymásba 
karolni, a helyes tájékozódás érdekében ezt 
a tényt felesleges álcázni. Fekete Sándor kitű
nő tanulmánya — o Kortárs idei márciusi 
számában — helyes magyarázatot talált erre 
az ellentétre. Petőfi nem szerette Kossuthot, 
verseiben nincs egy szava róla, akit annyi 
vers és dal magasztalt. De Kossuth állt a ha
talom csúcsán, neki kellett volna észrevenni 
Petőfi jellemét, neki kellett volna közelednie 
a költőhöz, „hiszen egy Petöfi-méretű önérzet 
számára a hatalomhoz való törleszkedésnek 
még a látszata is elviselhetetlen”. Kossuth 
azonban nem érezte ezt. „Az igazsághoz tar
tozik — írja Fekete Sándor —, hogy Petőfi 
sem könnyítette meg Kossuth dolgát. Minél 
kínosabb helyzetekben vergődött a költő, 
nyers hajthatatlansága, simulékony udvarias
ságra képtelen plebejus büszkesége annál ér
desebbé keményedett.” S ennek bemutatására 
idézi Petőfinek Kossuthhoz írt kérvényéből 
ezt a mondatot: „Legjobban szeretném, ha 
szóval végezne Ön velem, s rendelne órát 
megjelenésemre; különben, amint Ön akarja.” 
Ez volt a költő hangja polgári mivoltában. 
Kossuthot viszont nem ilyen hanghoz szok
tatták. A kétféle hang és igény kétféle jellem
nek felel meg. Mindketten külön-külön tuda
tában voltak történelmi jelentőségüknek és 
szerepűknek, országszabadító erejüknek. Ezt 
érezve nem fordultak egymás felé. Kossuth 
hamar észrevette Petőfiben a vetélytársat, 
vezéri önérzetében sértve érezte magát, hogy 
az ifjú költő föléje akar nőni. Petőfi Kossuth

nak kezelhetetlen volt. Kossuth semmilyen 
formában nem támogatta a költőt. Petőfi vi
szont Kossuth nélkül is, költészetével, kivívta 
magának az országos szerepet és elismerést. 
Nemzetének elkötelezettje volt Petőfi, mint 
minden jelentős költőnk. Kossuthnak azonban 
a sors megadta a lehetőséget, hogy vélemé
nyét harminc évvel később igazságosan meg
változtassa. Állást foglalt a magyar irodalom
ba benyomuló kozmopolitizmus ellen, nagyon 
időszerűen, a Petőfi Társasághoz írt turini le
velében. Óva intett attól az irodalmi irány
zattól, mely „a nemzeti érzületre elmosólag 
hat”, ez valóságos országos veszély. Ezért hív
ja fel a figyelmet arra, ami „kiválóan jó az 
irodalomban”. S mi ez? „Petőfi költészete és 
Jókai regényei.” Ügy véljük, Kossuth Lajos 
érvényeset s máig hatót üzent Budapestre.

ILLYÉS GYULA Tiszták című új drámáját 
egyelőre csak Pécsett láthatták, ott volt a be
mutatója, de most olvastam el, ugyancsak a 
Kortárs közölte az egész művet. Rég döbben
tett meg irodalmi alkotás ilyen erővel. Üjra 
meg újra elővettem, végigmentem egyes ré
szein. Ugyanaz az élmény volt. Szólnom kell 
róla ezen a helyen. Illyés elutazott a Pireneu
sokba, s megmászta azt a cukorsüveg formájú 
hegyet, melynek tetején, Montségur várá
ban, vívták utolsó védőharcukat az Egyház 
bűneiből menekülő kathárok, vagyis a tiszták. 
A 13. században mozgott ez az eretnek társa
dalom, melynek minden elérhető tagját mág
lyán égették el. Ott a helyszínen fogta el a 
költőt a visszaformált múlt és a drámai láto

más, amely most a Tiszták párbeszédeiben 
mesterien fejeződik ki. A kis vár alatt ke
resztesek ütöttek tábort, ostromra kész kato
nák és az egyház biztosai, a szerzetesek. A pá
pai legátus fölszólítja a vár urát, aki egyúttal 
a tartomány feje, s a kathárok védelmezője, 
véssen véget a védekezésnek, adja meg ma
gát kegyelemre. Csak az eretnekeket kell ki
adnia a kegyesen megtisztító máglyáknak, 
a katonák elvonulhatnak. Perella, a vár ura, 
visszautasítja ezt az ajánlatot. Megindul az 
ostrom. Mindkét fél nehéz helyzetbe kerül. 
A várbeliek feje fölül a kőhajító gépek elvi
szik a tetőt, fogytán az élelem, nem jő az ígért 
külső segítség, lankad az erő. Az ostromlók 
feladata is nagyon nehéz az elképesztő tere
pen, mégis szívós támadásaikkal, gépeikkel és 
kosaikkal megtörik a hősi védelmet. A szerze
teseket feldühíti, hogy a védők a várból ismé
telt tárgyalásaiból távozó pápai legátust ha
lálra sebesítik, holott ezt Perella meg akarta 
akadályozni. A védők feladják a várat, mikor 
megbizonyosodnak a harc kilátástalanságáról. 
A győzők hitványán viselkednek. A tiszták 
víg Ütemű énekkel önként vonulnak a mág
lyának kiszemelt hely felé s egyre többen 
vannak, Perella felesége is közéjük áll, majd 
tragikus szerelmű' lánya s végül maga a vár- 
úr, akinek szabadságát biztosították a kato
nák. Elvész egy kis ország, vége egy kis nem
zetnek. Montségur volt a végvár, az utolsó és 
egyetlen, az is elesett. „Az egész nemzet csak 
úgy le, mint a hajó? Ha megfúrták, ha szik
lának vezették?” — kérdezi a máglya felé fu

tó lánytól az apa, s megfogja a kezét, vigye 
el öt is. A dráma a belső indulatok színjátéka. 
A bűnnel szemben perzselő hit lángol „Isten 
citadellájában”, s ezt az író páratlan hevű 
dialógusokkal érzékelteti.

DANTE nagy műve, az Isteni színjáték ele
venedik meg a budapesti Thália Színházban. 
A költői mű érvényesülésének egyik leghatá
sosabb megnyilvánulása Dante magyar dra- 
matizálása. Merész és sikerült színrevitele ez 
a költeménynek, melynek alig van eseménye 
és cselekménye, vagyis drámateremtő mozza
nata. Az Isteni színjáték ugyanis merő böl
cselet és magas teológia. De költői mű, amely
nek skáláján realista emberi típusok lépnek 
a színpadra. A bűn és gyötrelem, a bűnbánat 
és szenvedés, a megtisztulás és fölszabadulás 
jellemei sorakoznak fel és vonulnak, új meg 
új változatban, új meg új sirámmal, a pokol 
és purgatorium torz álcájával. S monológjaik 
elmondása után levetik az álcát, megmutatják 
gyarló emberi mivoltukat. Dante és Vergilius 
zengő párbeszéde keretezi a drámává vará
zsolt költeményt. Minden lényeges mondani
valója a műnek benne maradt a drámai fel
dolgozásban. Az embert valóban elfogja az, 
amit Arany János mond Dante-versében, 
vagyis, hogy itt állunk Dante vizének mély
ségei felett. Arany e verse vezeti be az elő
adást, s természetesen Babits Dante-fordítását 
halljuk. Eltűnődtem a színpadi látvány felett. 
Volt egy jelenete, amikor a kórus recitálja 
Dante Miatyánkját, melyet nem felejthetünk 
el. Olyan színpadi előadás volt ez, amely va
lóban éreztette a Dante után sóhajtó Aranyt, 
hogy itt a hitetlen ember „imádni tanulja a 
köd oszlopában rejlő Istenséget”.

Szalatnai Rezső



A  fin n  egyh áz vendége voltam
A finn ú tra  abban az össze

függésben kerü lt sor, hogy 
egyházaink püspöki szinten is 
ta rtják  régóta fennálló test
véri kapcsolataikat. Ennek so
rában hívott meg Simojoki 
finn érsek egyháza vendégé
nek tíznapos látogatásra.

Kapcsolat a finn 
egyház vezetőivel

Az ú t egyik jellegzetessége 
volt, hogy szélesre nyito tták  
az ajtót a finn egyház vezetői
vel való kapcsolatok ápolása 
terén. Mindvégig magas szin
tű  fogadást rendeztek, hang
súlyt te ttek  arra , hogy méltó
képpen fogadják a  magyar 
egyház képviselőjét. Meg is 
m ondták, hogy ezt azért te 
szik, m ert a finn—m agyar 
kapcsolatokat igen nagyra ér
tékelik. M artti Simojoki finn 
érsek otthonában is, h ivatalo
san is fogadott, négyszer volt 
alkalm am  vele tárgyalni, bú
csúzáskor a  repülőtérre is ki
kísért.

Aarre Lauha, helsinki püs
pök, otthonában adott foga
dást több finn  egyházi vezető
részvételével.

Erik Forssell, porvooi püs
pöknél te tt látogatásom  is fo- 
gadásjellegű volt.

A finn egyház külügyi hiva
ta la  által rendezett összejöve
telen m egjelent Rónai Rudolf 
nagykövetünk is.

Aímo T. Nikolainen pro
fesszor lakásán adott fogadá
son a teológiai fakultás tan á
ra i je lentek meg, élükön F i
rm en dékánnal. Je len  volt Si
mojoki érsek is.

D. Ahti Auranen esperes, 
Erkki Kario, a  finn  egyház tá 
jékoztatásügyi h ivatalának  ve
zetője, Eero Saarinen, a  lel
készegyesület egyik vezetője, 
Maunu Sinnemáki, érseki t i t 
kár, lakásukon ad tak  fogadást.

Ensio Kuula, dómprépost, 
püspökhelyettes, m uta tta  meg 
Helsinki nevezetességeit, s egy 
diakonissza anyaházban láto tt 
vendégül ebéden, m iután  be
m uta tta  a finn egyház helsinki 
diakóniai intézm ényeit.

Kétnapos repülőút kereté
ben m egm utatták Finnország 
sarkkörön tú li nevezetességeit 
is. Rovaniemit, a  lappok fő
városát és K ittilä falut.

A finn  egyház m indannak a 
javá t adta, am it nyújthato tt, 
hogy valóban testvéri gesztus
ró l tegyen bizonyságot.

Ökumenikus feladataink
Finnországi tartózkodásom  

során ké t terü leten  jelentkez
tek  ökum enikus feladataink: 
az egyik a  testvéri orosz o r
todox egyházzal való kapcso
la t ápolása, a m ásik a  Luthe
ránus Világszövetség Porto 
Alegre-i nyári nagygyűlésére 
való felkészülés.

A finn  egyház orosz egyhá
zi delegációt lá to tt vendégül.

Ennek vezetője Filaret püspök 
volt, a  zágorszki teológiai 
akadém ia rektora. Tagjai vol
tak : Michail püspök, Borovoj 
főlelkész, aki G-enfben az EVT- 
nél dolgozik, és m ás szemé
lyek. A m eghívás célja az volt, 
hogy két tém áról folytassanak 
eszmecserét. Az egyik a  két 
egyház úrvacsoráról szóló ta 
n ítása volt, a  m ásik predig a 
béke teológiája. Finn részről 
a  tárgyalásokon Simojoki é r
sek, Pirinen dékán, Nikolai
nen professzor és m ások vet
tek  részt.

K ét alkalom m al is részt ve
hettem  az orosz ortodox és 
finn  evangélikus egyház test
véri találkozóján. A pravo
szláv egyház á lta l ado tt záró
fogadáson beszédet m ondtam  
közös ökumenikus feladataink
ról, s  ezek sorában szóltam az 
európai béke és biztonság 
ügyének egyházi tám ogatásá
ró l is.

A finn egyházzal m ásik kö
zös ügyünk a L utheránus Vi
lágszövetség 1970. július 14—
24-ig a brazíliai Porto Alegre- 
ben tartandó  nagygyűlésen va
ló részvétel. A finn  egyház 
héttagú delegációval jelenik 
meg, Simojoki finn  érseknek 
a  vezetésével, aki egyben az 
LVSZ első alelnöke is. A de
legáció tagjai között lesz Ni
kolainen professzor, a finn 
egyház külügyi bizottságának 
vezetője, Auranen esperes, az 
LVSZ segélyosztó bizottságá
nak  tagja, teológiánk díszdok
to ra  is.

Örömmel hallgatták  beszá
m olóm at a  m agyar evangéli
kus egyház Porto A legre-re 
szóló felkészüléséről, m ert eb
ben az LVSZ-szel ta rto tt kap
csolat megbecsülését látják.

Az európai béke 
és biztonság

M int az Európai Egyházak 
K onferenciája egyik alelnöke, 
beszám oltam  arról, hogy a  
M agyar Ökum enikus Tanács 
m eghívására 1970. április 13—
17-ig hazánkban fog ülésezni 
az az előkészítő bizottság, 
am ely az európai egyházak 
1971. tavaszán D ániában ta r 
tandó nagygyűlését készíti elő.

A m agyar egyházak ezen a 
gyűlésen — m ás testvéregyhá
zakkal együtt —, hangsúlyoz
zák az egyházak segítő szolgá
la tának  jelentőségét az euró
pai béke és biztonság ügyé
ben. A m int egyházaink 1949 
óta részt vesznek a béke ügyé
nek valam ennyi döntő kérdé
se tám ogatásában, ugyanúgy 
akarják  kivenni részüket az 
európai béke és biztonság elő
m ozdításának szolgálatából is. 
Ilyen értelem ben k ívánják  a 
m agyar egyházak az Európai 
Egyházak K onferenciája elő
készületi anyagában szerepel
te tn i az európai béke és biz
tonság kérdését.

M indennek az a  kapcsoló- 
pontja finn  részről, hogy a

finn korm ányzat, am ely m agát 
a keresztyén ku ltú ra örökösé
nek, s liberális politika köve
tőjének ta rtja , m agára vette 
annak a  konferenciának a 
megrendezési feladatait, am ely 
a  budapesti felhívás nyomán 
van hivatva arra , hogy az eu
rópai korm ányok csúcskonfe
renciája legyen.

Szolgálataim
A finn  egyház lelki életébe 

számos igehirdetésen keresztül 
volt alkalm am  bekapcsolódni. 
A finn egyház perikoparend- 
jének textusai szerint prédi
káltam  Helsinkiben egyik va
sárnap a  János-tem plom ban, 
m ásik vasárnap a  M unkkivuo- 
ri-teplom ban. Helsinki dóm já
ban Michail, orosz ortodox 
püspökkel együtt préd ikálhat
tam. Rovaniemiben a feléb
red tek  szeuratján hirdettem  
az igét, K ittiläban gyülekezeti 
esten prédikáltam . Helsinki 
diakóniai intézm ényében kö
szöntést m ondtam  el.

A helsinki teológiai fakultás 
a világ legnagyobb teológiája, 
m ert 1400 hallgatója van. A 
teológiai professzorok és hall
gatók jelenlétében ta rto ttam  
előadást „M agyar evangéli
kus egyházunk élete és szol
gálata” címmel.

A Järvenpääben levő gyü
lekezeti m unkások konferen
ciáján  hasonló tartalom m al 
ta rto ttam  előadást.

Az állam i tényezőkkel való 
kapcsolatból kiem elkedik Ró
nai Rudolf, helsinki nagykö
vetünk á lta l ado tt fogadás.

A finn  állam  részéről pedig 
találkozhattam  Hosia finn 
közoktatásügyi m iniszterrel.

További finn-magyar 
kapcsolatok

M inden szinten kölcsönösen 
hangsúlyoztuk a finn—m a
gyar egyházi kapcsolatok ér
tékét.

Ennek jegyében folytatódni 
fog püspöki szinten is a láto
gatások sorozata, 1971-ben 
finn  püspök lesz egyházunk 
vendége.

Helsinkibe örömmel várják  
dr. P rőhle K ároly professzo
runkat, aki április végén kez
di m eg vendégprofesszori elő
adásait, annak a  csereprofesz- 
szori sorozatnak a  keretében, 
am ely m ár évek óta tart.

Hasonlóan folyam atos a fia
ta l papok ösztöndíjas tan u l
m ányútja is.

A lelkészek nyári üdültetés
ben részesülnék, s  ezen a ré 
ven ápolhatják  a  kapcsolato
kat.

A részletkérdéseken tú l is, 
állandó erővel feltörő k íván
ság egyházaink jó viszonyá
nak folytatása. Ez nem  öncé
lú kapcsolat, m ert tú lu ta l ön
magán, k ih a t az  ökumenikus 
feladatokra is, de a béke ügyé
nek közös tám ogatására is.

D. dr. Ottlyk Ernő

Merész kérésre merész válasz
A régi hangszert, a  fóti kán

torképző kivénhedt öreg pe- 
dálos orgona-harm ónium át 
próbáltam  egy évvel ezelőtt 
jellemezni ilyen szavakkal: 
szuszog, fú jta t, prüszköl, do
hog, nyekeg, zsörtölődik.

Ma az újnak, ennek a  szép 
csodának sípszemei átnéznek 
a terem  túlsó sarkába: üres a  
hely, ahol a régi állott. M int
ha stafétabotot ado tt volna át, 
s fáradtan  félreállt. Az új m ár 
tovább van egy lépéssel. De 
m ekkora lépéssel!

Keresem a szavakat, hogyan 
is jön ebből a  hang. Egy szó
ná l állok meg: ömlik. Ebből az 
orgonából ömMk a hang. Szé
lesen, á r  adón, könnyedén, pa j
kosan, búgva, fényesen, remeg
ve, sírón, kacagón ömlik. 
„Szól egészen halkan, dörgő 
erővel, üdén, csilingelő köny- 
nyedséggel és gyászos nagy
pénteki hangon” — ír ja  róla 
Kiss János, ak i fáradhatatlan  
szolgálata közben a legjobb 
bizonyságot így ad ta  meg ró

pu, tö rö tt ablakok, hulló v a
ko lat és leszakadt csillár ném a 
világában — am int D. Káldy 
Zoltán püspök is m ondotta or
gonaavató igehirdetésében.

A m erész kérésre ím e a  m e
rész válasz. Egy év u tán  itt  
á ll az orgona a  kántorképző 
nagyterm ében. A m ikor m eg
szólalt Trajtler Gábor m űvé
szi u jja i a latt, úgy ültünk, 
m in t az álmodok. V alam it 
m egéreztünk abból a  több 
ezeréves bibliai igazságból, 
hogy „szerettének álm ában ád 
eleget’’ az Ür.

Az igazság több ezer éves, de 
ez az orgona mindössze hat
ván. „K ortársam ” — súgta 
oda dr. Fekete Zoltán egyház
kerületi felügyelő, am ikor hal
lottuk, hogy 1910-ben építették  
meg a  gerényesi templomban.

Angster-orgona. Ezzel érté 
két, becsét, hangját és rang
já t egyszerre jelöltem  meg.

A Baranya megyei Geré- 
nyesről kerü lt ide, ahol a há
ború elő tt négyszázan énekel-

T U D T A M , J Ó . . .
A tavasz m ár virágba borult, 
a  sok kis feszülő rügy pattant, 
s am i dal m adárszívbe szorult 
az apró csőrök hegyén csattant. 
Ök ketten csak daltalan  ülnek, 
kis fészek szélén egy ifjú  pár, 
daluk, mely drága volt a fülnek, 
sikoltva hulló to jásra száll. 
K ettétört tojás, fehér-sárga, 
egy kis család reménye, álm a 
o tt feküdt előttem  a sárba, 
egy m adárpár szerelme, vágya.

la : „jó m ellette órák hosszat
tanítani”.

A m erész kérést alig több, 
m int egy éve írtuk  le. De még 
le sem írtuk, am ikor az  első 
válasz megjött. M ert Isten né
pe ahhoz szokott, hogy Ura ér
ti a  kérést, m ielőtt az még 
szavakká form álódott volna. 
Megmozdította egy gyülekezet 
szívét, s  am ikor a  fótiak még 
álm odni sem  m ertek új orgo
náról, a  budavári gyülekezet 
közel ötezer forintot adott ösz- 
sze egy istentisztelet offertó- 
rium án, hogy legyen a  fóti 
kántorképzőnek új orgonája.

A kkor írtuk  le a  m erész ké
rést: m i volna, ha egy dél
dunántúli gyülekezet, am ely a 
háború utáni ném et kitelepe- 
dés során elnéptelenedett, s 
elném ult az orgonája, odaad
ná hangszerét a fóti kán tor
képzés szolgálatára! Ügy lá t
tuk, hogy az élő egyház úgy 
őrzi igazán az ősök örökségét, 
ha oda ad ja  a  kincsét, ahol az 
kam atozik, — s nem  úgy, ha 
görcsösen őrzi beszögezett ka-

Egy hét és ism ét a rra  jártam , 
régi fészkén ü lt a kism adár, 
csöpp kis fejét ta rto tta  bátran , 
körötte szél, hó, fagyhaláL 
Az ágon énekelt a  párja, 
arról tán : az élet csodaszép, 
hogy szívük a  fiókát várja, 
a rossz elm últ, m árcsak gonosz kép.
Megálltam. Néztem és tud tam : jó, 
hogy bár m egpróbálnak az évek, 
s néha lehullik egy tojás, jó, 
m ert tisztább lesz tőle az ének.

Gyarmathy Irén

fék m ellette. K itelepültek. Ma 
negyven lélek a  gyülekezet. A 
fóti kántorképzőben 25 év 
a la tt 563-an ü ltek orgona- és 
harm ónium padnál. Nem né
hány alkalom m al, hanem  na
pokig, hetekig, hónapokig ta r
tó  szívós tanulással és lelkes 
buzgalommal, s ju to ttak  el kot
taolvasástól pedálozott Bach- 
prelúdium ok játszásáig.

Merész álm ok fogantak itt, 
s  m erész gyümölcsöket érle lt 
az Isten.

Az újonnan felállíto tt orgo
nában 321 síp van. 250 cm-es 
a  legnagyobb, másfél cm-es a 
legkisebb. H ét regiszter ad ja 
a változatokat. Játszóasztala 
két manuálos. Egyetlen billen
tyűjén  392 változat szólaltat
ható meg a hangszín-kom biná- 
ci ókkal.

És m ennyi változat szólal
ta tható  meg az em beri szív
ben, ha Isten játszani kezd 
ra jta !  Merész kérések — me
rész válaszok.

K. E.

— HÁZASSÁGI ÉVFOR
DULÓ. Udvardy István és ne
je, sz. Lévay Julianna, m ár
cius 22-én ünnepelték házas
ságkötésük 25. éves évforduló
ját. A jubiláló házaspárt Ta
kács József lelkész áldotta 
meg a budahegyvidéki tem p
lomban.

— HALÁLOZÁS. Takáts Já
nos, a  meszleni és acsádi gyü
lekezet közös gondnoka, aki 
20 éven keresztül hűséges tag
ja  volt gyülekezetének, rövid 
betegség után, 74 éves korá

ban elhunyt. Temetése ápri
lis 3-án volt a  meszleni tem e
tőben, Szabó Lajos esperes 
szolgálatával. „Á ldjad én lel
kem az U rat!”

— Jeszenszky Ilona, a  volt 
Deák téri Evangélikus Leány- 
gimnázium több évtizedeken 
keresztül volt tanára, később 
általános iskolai igazgatóhe
lyettese, türelem m el viselt 
hosszú szenvedés után, 79 éves 
korában elhunyt. L illa nénit 
sok ezer volt d iák ja gyászolja.

Előkészítjük az Európai Egyházak tanácskozását
Április 13—17. között Magyarországon u'.ésezik az Európai 

Egyházak Konferenciája előkészítő bizottsága. Ennek az egy
házi nemzetközi gyűlésnek az a feladata, hogy az 1971 tava
szán Dániában tartandó Európai Egyházak Konferenciája 
nagygyűlését előkészítse.

AZ EURÓPAI EGYHAZAK KONFERENCIÁJA magába 
foglalja kontinensünk valamennyi protestáns és ortodox egy
házának képviseletét. A katolikus egyház ebben nem vesz 
részt, de ehhez hasonló szervezete van, amelyet európai ka
tolikus püspökök konferenciájának neveznek.

Az Európai Egyházak Konferenciája szervezetileg úgy mű
ködik, hogy három-négy évenként tartanak nagygyűlést. Erre 
kerül sor jövőre. Evente tartják a tanácsadó bizottság ülését, 
évente kétszer pedig az elnökség, ülését. Az elnökségnek an
gol, holland, nyugatnémet, olasz, román, szovjet és magyar 
tagja van. Magyar részről dr. Ottlyk Ernő evangélikus püs
pök a tagja.

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TA
NÁCSA, a magyar protestáns és ortodox egyházak ökumeni
kus szervezete hívta meg az Európai Egyházak Konferenciája 
előkészítő bizottsági ülését, hogy hazánkban dolgozzák ki a 
jövő évi nagygyűlés témáját és feladatait.

Mintegy harminc külföldi résztvevő érkezik erre az előkészítő 
bizottsági ülésre hazánkba, a következő országokból: Anglia, 
Ausztria, Csehszlovákia, Dánia, Franciaország, Német De
mokratikus Köztársaság, Német Szövetségi Köztársaság, Olasz
ország, Románia, Svájc, Svédország, Szovjetunió. Természetesen 
a magyar vendéglátók is részt vesznek a bizottsági ülésen.

A MAGYAR EGYHÁZAK ezen a gyűlésen — más testvér
egyházakkal együtt — kihangsúlyozzák az egyházak segítő 
szolgálatának jelentőségét az európai béke és biztonság ügyé
ben. Amint egyházaink 1949. óta részt vesznek a béke ügyé
nek valamennyi döntő kérdése támogatásában, ugyanúgy 
akarják kivenni részüket az európai béke és biztonság elő
mozdításának szolgálatából is. Ilyen értelemben kívánják a 
magyar egyházak az Európai Egyházak Konferenciája elő
készületi anyagában szerepeltetni az európai béke és bizton
ság kérdését.

MÁR 1969 OKTÓBERÉBEN IS foglalkozott az európai bé
ke és biztonság, kérdésével az Európai Egyházak Konferen
ciája elnökségi ülése. Ez napjaink égető problémája, s meg
oldásához bennünket sok minden erősen kapcsol. A neveze
tes budapesti felhívásról ma már ország-világ hallott. Köz
tudomású, hogy sikere elemi érdeke kontinensünk valameny- 
nyi nemzetének, minden jószándékú európai embernek. Ez a 
siker pedig nagyban függ a társadalom, a különböző társadalmi 
rétegek akaratától.

Egyes országokban bizonyos húzás-halogatás, elodázás fo
lyik a budapesti felhívás körül. Miután az Európai Egyhá
zak Konferenciája a különböző országokban hatást gyakorol
hat mind a tömegekre, mind a kormányok álláspontjára, 
igyekszünk ökumenikus befolyásunkat a nemes cél érdeké
ben latba vetni. Nálunk, Magyarországon, ahol egész társa
dalmunk a péké védelmére van beállítva, ez az igyekezet ta
lán egészen természetesnek tűnik. De bizonyos országokban 
szükség van ilyen erőfeszítésre, igyekszünk is aktív segítséget 
kérni azon egyházaktól, amelyeknek országában a kormány
zat halogatja a békelépéseket.

A BUDAPESTI FELHÍVÁS felkeltette az európai kormá
nyok és parlamentek figyelmét, ami azt jelzi, hogy ebben a 
felhívásban több van, mint a szokásos nyilatkozatokban. 
Ezért örvendetes, hogy a finn kormányzat, amely magát a 
keresztyén kultúra örökösének s egy liberális politika köve
tőjének tartja, magára vette a csúcskonferencia megrendezé
sének a feladatát.

Európai nép vagyunk, s földrajzi helyzetünktől nem vo
natkoztathatjuk el magunkat. Elsőrendűen fontos tehát szá
munkra, hogy sikerül-e megteremteni a békét és a biztonsá
got ezen a földrészen. De nem csupán saját érdekünk teszi 
első helyre az európai biztonsági rendszer létrehozásának 
ügyét. Hogy ez a probléma annyira a nemzetközi kérdések 
élére került, annak oka, hogy az európai biztonság megte
remtése kulcskérdése annak is, hogy sikerül-e elhárítani egy 
új háború veszélyét. S kitűzték immár a megfelelő eszközt 
is a cél elérésére: az összeurópai biztonsági értekezletet.

SZIVÜNK SZERINT örömmel látnánk, hogy egy csapásra 
megvalósuljanak azok az intézkedések, amelyek végső soron 
szükségesek az új háború elhárításához. De ha ez nem lehet
séges egyes nyugati kormánykörök taktikázása miatt, akkor 
nem lehet a „mindent vagy semmit” maximalista álláspont
jára helyezkedni, hanem látni kell, hogy az apró kis lépések 
is egy-egy eredménynek számítanak, ha a fegyverzet csök
kentése, a biztonság megteremtése felé haladnak. Az európai 
biztonsági rendszer fokozatos megteremtése és a nemzetközi 
helyzetben levő feszültségek részleges csökkentése tehát nyil
ván az egyetemes békét szolgálja.

Világos, hogy az európai biztonságról sem beszélni, sem dön
teni nem lehet a két német állam konstruktív együttműködé
se nélkül. Ez azért van így, mert a német kérdést változatla
nul nem lehet kikapcsolni az európai biztonsági problémák 
köréből.

A  NÉMET KÉRDÉS olyan probléma, amelyet egyszerűen 
nem lehet megkerülni, hiszen az élet tűzi napirendre. A meg
oldásnak igazságosnak, békésnek, a két német állam és min
den európai nép érdekében állónak kell lennie. Ezért a meg
oldásért küzd hazánk szövetségese, a Német Demokratikus 
Köztársaság. Szükség van azonban arra is, hogy a másik Né
metország, az NSZK is, a realitások talajára helyezkedjék, és 
pozitív cselekedetekkel járuljon hozzá földrészünk békéjének 
és biztonságának megteremtéséhez.

Az Európai Egyházak Konferenciája legalkalmasabb poli
tikai diakóniája most az lenne, ha szerveiben, az egyházakban 
és a hívekben az európai biztonsági konferencia létrehozásá
nak fontosságát tudatosítanák. Az európai status quo elisme
rése a jövőbeli fejlődés egyik előfeltétele. A fejlődésen a kö
vetkezőt értjük: a szocialista országok készek arra, hogy a 
varsói szerződést felbontsák, ha a nyugati felek is ezt teszik 
a NATO-val. Nem a hatalmi tömbök, hanem egy többoldalú 
biztonsági rendszer garantálhatja Európa jövőjét. A budapes
ti felhívás ezt tartalmazza. Minden más kísérlet háborúra ve
zethet, amely háborút mi, keresztyének, még lehetőségeiben 
is elutasítunk.

REMÉLJÜK, hogy a hazánkban tartandó előkészítő bizott
sági ülésen olyan deklaráció születik, amely egyházi hozzájá
rulás is lesz az európai biztonsági konferenciához. Meggyő
ződésünk. hogy a békéért viselt felelősség hozzátartozik egyhá
zi szolgálatunkhoz. Ez természetszerűleg érvényes konti
nensünkre is. O. E.

Előfizetőink figyelmébe
Értesítjük kedves Előfizetőinket, hogy lapunk mostan] szá

mában csekkbefizetési lapot helyeztünk el azok számára, akik 
az előfizetési díjukat rendezni szeretnék. Azok, akik előfizetési 
díjukat már rendezték, ne vegyék zaklatásnak a csekkbefizetési 
lap küldését, s tegyék el azt akkorra, amikor számukra is ese
dékessé válik újabb befizetés. Azokat pedig, akik még nem ren
dezték az előfizetési díjat, szeretettel kérjük, szíveskedjenek az 
előfizetési díjat befizetni. Az előfizetési díj egy hónapra 7,50 Ft, 
negyed évre 22,50 Ft, fél évre 45,— Ft, egész évre 90,— Ft.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL



Vallásosságból hitre
Mk 2, 18—22

Jézus Isten küldöttjeként jött az embervilágba. Azt hinné 
az ember, hogy ez osztatlan örömöt szerzett minden idő min
den hivő emberének. Pedig éppen ez a tény szülte Jézussal 
kapcsolatban a legnagyobb meg nem értést és ellenállást. Vé
gül is emiatt csikarták ki korának legvallásosabb, legtör
vénytisztelőbb kegyesei — farizeusok, papi fejedelmek — a 
halálos ítéletet ellene a hivatalos hatóságoktól.

Vajon miért? Azért, mert Jézus szavai és cselekedetei, 
egész magatartása ellene mondott szabályokba merevedett, 
szokásokba fagyott, igává nehezedett hitüknek. Isten élcsapa
tának tudták magukat, készek lettek volna életük feláldozá
sára is Isten nevéért, csak épen nem tudták elfogadni útnak 
és jövőnek azt, akit Isten küldött, Jézust.

Isten vitézei, harcosai, hűségesei, testileg-lelkileg fegyel
mezett elszántjai voltak. Vasszigorral betartottak minden 
előírást, amelyek szétfeszíthetelen keretbe szorították egész 
életüket. Isten Jézus által hozott élő szeretete nem fért bele 
ebbe a keretbe.

Jézus nem Isten ügyéért csatarendbe álló igazakat keresett, 
hanem vidám násznépet gyűjtött maga köré; aki örülni tud 
a gátjaszakadt isteni szeretet áradásának! Jézus nem Isten 
ügyét jött védeni — Isten erre nem szorul rá — hanem az 
emberét! Ez az a hallatlanul új, amit sehogyse lehet össze
egyeztetni a régivel, belefoltozni az Isten és ember viszonyá
nak avult emberalkotta képletébe.

Isten szüntelenül munkálkodik, újra és újra merész lépé
sekkel viszi előre teremtett világa sorsát. Aki nem mer, vagy 
nem akar nyitott szívvel bekapcsolódni az embermentő sze
retet világméretű szolgálatába, Jézussal szegül szembe. Áll 
ez még akkor is, ha Jézus valóban drága és szent a számára. 
Ha Jézus nevéért valóban akar és tud áldozatot hozni, de 
nem hajlandó tudomásul venni azt az igazságot, hogy a ré
giek elmúltak, íme újjá lett minden. A m i n d e n e n  van a 
hangsúly. Jézus által naponta meg kell újulni a gondolkodás
nak, terveknek, emberekkel való kapcsolatoknak. Egyre nyil
vánvalóbbá válik napjainkban, hogy a legnagyobb bűn talán 
az egy helyben maradás. Atyáink hite, szokása, gondolkodása 
lehet számunkra áldott útmutatás, példa, erőforrás, de sem
miképpen nem lehet örökkévaló, változhatatlan mérték. Ha 
törvényt akarunk szabni hitünk kifejezésére, keresztyén, Is
tenhez ragaszkodó életünk szabályozására, akkor csak egyet 
tehetünk: át kell élnünk és meg kell sokszoroznunk Jézus 
szüntelenül megújuló és megújító szeretetét. Jézus szeretete 
olyan széles, mint maga az élet és olyan leleményesen sok
oldalú, mint a szüntelenül változó világ. ■

„Változik, pusztul minden körülem”, mondja a keresztyén 
ének. Jézussal való élő közösségben ezt inkább így kellene 
mondani: változik, újul minden körülem. Változik a környe
zet, változik a gondolkodás, változik minden, de ezen sírni 
csak azoknak van okuk, akiknek hite, vallásossága, politiká
ja ember- és világszemlélete régi sablonokhoz kötött és nem 
a jelenben élő Jézushoz.

Uram, szabadíts ki kegyes beidegzésekből élő hitre7
Baranyai Tamás

I M Á D K O Z Z U N K
Ür Jézus! Rostáld meg a veled kapcsolatos gondolatainkat! 

Add, hogy hitünk ne kötelezettségek halm aza legyen, hanem 
szeretet és öröm forrása. Tégy m unkatársaiddá, engedelmes 
eszközeiddé a szeretetben. Tölts el bűnbánattal, ha adósaid 
m aradtunk és nevedben törvényt ültünk m egváltott világod 
felett ahelyett, hogy em bermentő szeretetedről te ttünk  volna 
bizonyságot. Add Szentlelkedet, hogy kegyes szokások helyett 
ö  legyen a kapocs közted és közöttünk. Fogadd szeretettel 
m inden jóakaratú  em ber szolgálatát az egyházban és azon 
kívül egyaránt. Köszönjük U runk, hogy szolgálhatunk neked, 
ámen.

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. április 19-én

— ZSÉDENY-HEGYFALTJ.
M árcius 15-én istentisztelet ke
retében ünnepelte a gyülekezet 
önállóságának 20 éves évfor
dulóját. A lelkészlakást annak 
idején a Joós testvérek ado
m ányozták a gyülekezetnek. 
Az ünnepen megemlékeztek 
néhai Balogh Lajos gondnok
ról, aki sokat m unkálkodott 
annak érdekében, hogy a gyü
lekezet kívánsága realizálód
jék.

— GÖDÖLLÖ. A gyülekezet 
m árcius 2-i tavaszi szeretet- 
vendégségén Bolla Árpád du
nakeszi lelkész „Irakban já r 
tam, ahol az Édent keresik” 
címen ta rto tt előadást. Igehir
detéssel Blatniczky János cin- 
kotai segédlelkész szolgált. A 
m űsort a gyülekezet egyik 
leánytagjának szavalata és a 
testvér reform átus gyülekezet 
három  tagjának zeneszáma 
gazdagította.

D eák  tér  de. 9 (úrv.) T rajtler  G á
bor, de. 11 (k onform áció  — úrv.) dr. 
K ék én  A ndrás, dr. H afen sch er  K á
roly, du. 6 T rajtler G ábor. F asor  
de. fé l 10 D . K orén E m il, de. 11 
Szirm ai Z oltán, du. 6 Szirm ai Z ol
tán . D ózsa  G yörgy  ú t  de. fé l 10 
Szirm ai Z oltán. Ü llő i ú t 24. de. fé l  
11. K arácsony  Sándor u. de. 9. R á
k óczi út 57/b. de. 10 (szlovák) Aradi 
A ndrás, de. 12 (m agyar), du . 5 sze-  
retetven d égség . T h a ly  K álm án u. 
28. de. 11 (k onfirm áció) dr. R édey  
Pál, du. 5 szeretetven d égség . K őbá
n y a  de. 10 (k onfirm áció) V eöreös  
Im re. du. 5 szeretetv en d ég ség :  
K in czler  Irén. U tász u. de. 9 V eöreös  
Im re. V ajda P éter u . de. fé l 12 Sü lé  
K ároly . Z ugló de. 11 (úrv.) Boros  
K ároly . R ák osfa lva  de. 8 (úrv.) B í
z ik  László. G yarm at u . de. fé l 10 
B oros K ároly . F ó ti ú t de. 11 S o ly 
m ár P éter. V áci út de. 8 B en czúr  
László. F rangepán  u . de. fé l 10 
B en czú r  László. Ú jp est de. 10 B lázy  
L ajos. P esterzséb et de. 10 V irágh  
G yula . Soroksár Ú jte lep  de. fé l 9 
Virágh G yula . P estlőr in c  de. 11 
(konfirm áció) M atuz L ászló. K is
pest de. 10. K ispest W ekerle- 
te lep . de. 8. P estú jh e ly  de. 10 
S ch rein er V ilm os. R ákospalota

— Húsvét után a 3. vasár
napon az oltárterítő színe: fe
hér. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: 1 Pt 2, 11—20; az 
igehirdetés alapigéje: Mk 2, 18 
—22.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Április 26-án, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi rádió és az URH-adó. 
Igét hirdet SOLYMÁR PÉTER 
budapest-angyalföldi segéd
lelkész.

— MEZÖBERÉNY. Aprilis 5- 
én Bodrog Miklós gyulai le l
kész, egyházmegyei sajtóelőadó 
végzett szolgálatot a gyüleke
zetben Délelőtt az I. kerületi 
gyülekezetben istentiszteleten, 
délu tán  a II. kerületi gyüle
kezetben szeretetvendégségen 
szolgáit.

— CSEPEL. A gyülekezet 
m árcius 8-i szeretetvendégsé- 
gén Baranyai Tamás segédlel
kész ta rto tt élménybeszámolót 
finnországi tanulm ányútjáról. 
A szeretetvendégségen jelen 
volt Risto Jääskeleinen finn 
lelkész, teológiánk ösztöndíja
sa. — M árcius 22-én nyílt pres
biteri ülésen számolt be a gyü
lekezet vezetősége az elm últ 
évi gazdálkodásról.

— ALBERTI. Az egyházi 
sajtó vasárnapján, április 12- 
én gyülekezeti szeretetvendég
ség keretében D. Koren Emil 
esperes, lapunk szerkesztője 
ta rto tt előadást.

— LEVELEZÉS. Kaptuk az 
alábbi sorokat: „Szeretettel le
veleznék világtalan, süket
néma, ágyhoz kötött, rokkant, 
vagy beteg társtalan  szenve
dőkkel. Kovács Sándor, SVET. 
MILETICS, Zombori u. 14. 
Bácska. Jugoszlávia.”

— RÄKOSKERESZTÜR. A
gyülekezet m árcius 22-i sze- 
retetvendégségén dr. Fabiny 
Tibor teológiai tanár ta rto tt 
előadást „Kis gyülekezetek 
nagy gondjai” címen. A m ű
sor keretében 5 konfirm andus 
leány szavalóversenye zajlott 
le. A győztesek egy-egy éne
keskönyvet kaptak  jutalm ul.

MÁV telep  de. 8. R ákospalota  N a g y 
tem p lom  de. 10. R ákospalota  K is- 
tem p lom  du. 3. R ák osszen tm ih á ly
de. fé l 11 K arner Á goston . S ash alom  
de. 9 K arner Á goston . M átyásföld  
de. fé l 11. C inkota de. fé l 11, du. fé l 
3. K istarcsa  de. 9. R ákoscsaba  de. 9. 
B ék és József. R ák osh egy  de. 9. R á
k o slig e t de. 10. R ák osk eresztú r de. 
fé l 11, du. 3.

B écsik ap u  tér  de. 9 (úrv.) Szita  
István ná, de. fé l 11 (n ém et — úrv.) 
V árady Lajos, de. 11 (úrv.) D. dr. 
O ttlyk  Ernő, du. 6 M adocsai M ik
ló s . T orockó  tér de. fé l 9 D. dr. 
O ttlyk  Ernő. Ó buda de. 9 F ü löp  D e
zső , de. 10 (úrv.) F ü lö p  D ezső . XII., 
T arcsay  V ilm os u . de. 9. T akács Jó
zsef, de. 11 T ak ács Józse f, du. 6 sze 
retetv en d ég ség . P esth id eg k ú t de. 
fé l 11 R u ttk ay  E lem ér. K elen fö ld  
de. 8 B en cze  Im re, de. 11 (k on fir
m áció  — úrv.) B en cze  Im re, du . 6 
dr. R ezessy  Z oltán. N ém etv ö lg y i út 
de. 9 dr. R ezessy  Zoltán. A lbertfa lva  
de. 7 V isontai R óbert. N a g y té tén y  
de. fé l 9. K e len v ö lg y  de. 9 V isontai 
Róbert. B u d afok  de. 11 V isonta i 
R óbert. C sillagh egy  de. fé l 10. C se
p el de. fé l 11 (szupl.) M átis A ndrás  
teol.

— VARALJA. M árcius 17—
20-ig a  gyülekezet böjti csen
desnapján Csepregi Béla sár- 
szentlőrinci lelkész a kereszt 
titkáról ta rto tt igehirdetés
sorozatot.

— PILIS. A böjti időszak
ban csütörtök esténként a „Ke
resztről való beszéd” összefog
laló címen Galáth György ir- 
sai, Roszik Mihály alberti, 
Muntag Andor monori lelkész 
és Keveházi Ottmár ny. lel
kész ta rto tt igehirdetés-soro
zatot.

— GALGAGYÖRK. A böjti 
időszakban igehirdetési soro
zatot ta rto ttak  a gyülekezet
ben. Szolgálatokat végeztek: 
Gerhát Sándor galgagutai, Ke
veházi László és Tóth Károly 
pilisi lelkészek és Túrmezei 
Erzsébet.

— SZARV AS-ÖTEMPLOM.
M árcius 8-án egész napos ven
dégszolgálatot végzett a gyü
lekezetben Kun-Kaiser József 
Mezőberény I. kerületi lel
kész. A délelőtti magyar nyel
vű istentiszteleten igehirdetés
sel szolgált, az esti szeretet
vendégségen „Három pillantás 
dániai hittestvéreink életére” 
címen ta rto tt előadást. Ju

— SZO BA -K O N Y H A S föb érleti la 
k á so m a t e lc seré ln ém  k iseb b re  fö ld 
szin ten . M egtek in th ető  e ste , özv . 
Ú jvári Á goston n á , B p „  VI., V örös- 
m arth y  u. 51. fsz t. 2.

— KAROLT G Á SP Á R  m ű vész ileg  
illu sztrá lt n a g y  B ib lia  eladó. A ján 
la tok at „S zilveszter  N y ” je lig ére  a 
kiad óh iva ta lb a  k érek .

CANTATE EST
lesz április 26-án, 

vasárnap délután 6 órakor 
a Bécsikapu téri 

templomban. 
K özrem űködik: 

a budahegyvidéki, 
a  budavári és a kelenföldi 

gyülekezet énekkara. 
O rgonái:

PESKÓ GYÖRGY
orgonaművész.

Igét h irdet: 
VÄRADY LAJOS

esperes

„Azért ha valaki Krisztus
ban van, új terem tés az; a ré 
giek elm últak, ímé ú jjá  lett 
m inden.” (2 Kor. 5, 17)

VASÄRNAP. — „M agasztal- 
tassál fel az egek felett, Is
ten! Mind az egész földön le
gyen a te dicsőséged!” (Zsolt 
57, 6) A mai vasárnap a ju 
bilate — örvendjetek nevet 
viseli, s nem csak a mai nap, 
hanem  az egész hét az örven
dező életre akar tanítani m in
ket. M ert sokszor megyünk 
Isten elé könyörgéssel, am ikor 
úgy érezzük, hogy erőnket 
meghaladó feladatot kell meg
oldanunk. Néha meg a hála
adás, a köszönet visz m inket 
Istenhez. A mai vasárnap a r
ra  tanít, hogy tud juk  Istent 
magasztalni, dicsérni, tudjunk 
Neki köszönetét mondani 
m indazért, amivel naponként 
bőven ellát minket. Van 
okunk Isten dicséretére, van 
okunk az örömre!

HÉTFŐ. — „Akit szeret az 
Ür, megdorgálja, éspedig m int 
atya az ő fiát, ak it kedvel.” 
(Péld 3, 12) Sokszor nehezen 
viseljük el a bíráló szót. A 
mai ige ezért arra  tanít, hogy 
Isten feddését, dorgálását nem 
lázongva kell elviselnünk, ha
nem örömmel és boldogan. 
M ert Isten dorgáló igéje és 
keze irán tunk  érzett szerete- 
tének a kifejezője. A zért dor
gál, hogy észrevegyük éle
tünk botlásait, az előttünk ál
ló buktatókat. A zért dorgál 
ma, hogy megszabaduljunk 
hibáinktól és bűneinktől, hogy 
megteljék szívünk hittel és 
szeretettel. Töltsön el m inket 
az örvendezés, m ert a meny- 
nyei A tya szeretett gyerme
kei vagyunk!

KEDD. — „A te kezeid te
rem tettek  és erősítettek meg 
engem, oktass, hogy m egta
nuljam  parancsolataidat.” 
(Zsolt 119, 73) A legerősebb 
hitű  keresztyén sem m ondhat
ja  el magáról, hogy m indent 
tud, hogy m indig jól el tud 
igazodni az élet szövevényein. 
Sőt, inkább alázatosan be kell 
vallanunk, hogy sokszor fog
nak el m inket kétségek, sok
szor elfogy a hitünk, és el- 
erőtlenedik a szeretetünk. 
Ezért kell m egtanulnunk a 
zsoltárírótól ezt a könyörgést, 
hogy maga Isten oktasson 
m inket parancsolataira. A leg
jobb „Tanítót” vallhatjuk  
m esterünknek! Soha ne né- 
m uljon el ajkunkon a hála
adás szava!

SZERDA. — „Anyám m e
llétől fogva te voltál Iste
nem.” (Zsolt 22, 11) Nem m ás
ra  akar m egtanítani m inket a 
mai nap, m int arra, hogy tu d 
junk  m indig Isten színe előtt 
járni. M ert bizony erre is ta 
nítani kell minket! Sokszor 
ugyanis azt szeretnénk, ha Is
ten nem figyelne állandóan 
minket, ha egy kicsit mesz- 
szebb kerülhetnénk Tőle, s 
nem  lá tná szívünk gondola
tait, életünk sokszor szerete- 
te t nélkülöző cselekedeteit. Pe
dig életünk legnagyobb a ján 
déka éppen az, hogy életünk 
m inden percét Isten színe 
előtt éljük. Azt is, am ikor 
szívünket a  kétség lak ja  a h it 
helyett, am ikor megbénul éle
tünkben a szeretet cselekede

te. A djunk hálát, hogy Isten 
m indenkor lá t m inket, s kö
nyörögjünk h ité rt és szerete- 
tért.

CSÜTÖRTÖK. — „Nála van 
a bölcsesség és hatalom , övé 
a tanács és az értelem .” (Jób 
12, 13) Sokszor kell rádöb
bennünk arra, hogy hitünk 
nem  élő hit, szeretetünk nem 
cselekvő szeretet, értelm ünk 
értelm etlenség, tanácstalanok 
és tévelygők vagyunk. Ez a 
meglátás ne taszítson m inket 
kétségbeesésbe, sőt inkább in 
dítson az Istenkeresésre. M ert 
Istennél m indent m egtalálha
tunk. P roblém áinkban a meg
oldást, tanácstalanságunkban 
a jó tanácsot, kételkedésben a 
h itet, k iszáradt szív helyett 
szerető és cselekvő szívet. 
M agasztaljuk ö t, hogy a ján 
dékaival naponként e llát m in
ket!

PÉNTEK. — „Áldott legyen 
Isten neve örökkön-örökké; 
övé a bölcsesség és az erő.” 
(Dán 2, 20) Hálaadó, magasz
taló élet az, am ire a  mai nap 
tanít. Á ldjuk azt az Istent, 
aki a testi táplálékon tú l el
halmoz m inket lelki ajándé
kokkal is. Aki azért terem 
te tte  a körülöttünk élő v ilá
got, hogy szolgáló szerete
tünk alakot ölthessen, hogy 
ne csak beszéljünk a szere- 
tetről, hanem  cselekedj ük is 
azt szüntelenül. Ö ad bölcses
séget belénk, hogy tudjuk, ki
nek mivel lehetünk a segít
ségére, s ö  ad ja  az erőt is, 
hogy tud junk  eleget tenni Tő
le kapott feladatunknak. Ál
dott legyen az ŰR!

SZOMBAT. — „Tartóztasd 
meg nyelvedet a gonosztól és 
ajkadat a csalárd beszédtől.” 
(Zsolt 34, 14) Szavaink és cse
lekedeteink jó képet adnak 
Istenbe vetett hitünkről és az 
em berek felé irányuló szere- 
tetünkről. Ha tiszta a szívünk, 
tiszta lesz a  beszédünk, m in
den cselekedetünk és egész 
életünk is. Pedig sokszor el
ham arkodottan, zabolátlanul 
szólalunk meg. Isten mai igé
je  a külsőleg is fegyelmezett 
keresztyén életre tanít. — A 
hét utolsó napján adjunk há
lá t Isten szeretetéért, magasz
ta ljuk  ö t,  s legyen életünk ör
vendező, ujjongó keresztyén 
élet!

H arkányi László

EVANGÉLIK US ÉLET
A M agyarországi 

E van gélik u s O rszágos E gyház  
S a jtó o sz tá ly á n a k  lapja

S zerk esz ti: a szerk esztőb izo ttsá  
F ele lő s  szerk esz tő  és k iad ó: 

D. K oren Em il
S zerk esz tő ség  é s  k iad óh iva ta l:  
B u d ap est, VIII., P u sk in  u. 12.

T elefo n : 142—074 
C sek k szám laszám : 20.412—V in .  
E lő fize té s i á r : egy  év re  90,— F' 

Á rusítja  a M agyar P osta  

In d ex  25 211

70.0900
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F e le lő s  v eze tő :
Sopron i B éla  igazgató

Sokan elmondják negyedszázados élményei
ket ezekben a napokban a felszabadulásról, 
a béke első óráiról. Ezek az emlékek nagyon 
hasonlítanak egymáshoz. Olyanok, mint a szí
nes üvegcserepes kaleidoszkóp. Ha beleku
kucskálunk, minden rázás után más képet 
mutat a tükörfal, pedig ugyanaz a hat-hét szí
nes üveg rázódik benne. Mégis érdekes. Néha 
gyönyörű, máskor kísérteties.

Soproni kaleidoszkópot rázok meg. Piros- 
fekete-zöld üvegcserepek állnak össze benne, 
huszonöt éves emlékek. Szinte ugyanilyen 
üvegcserepekből áll mindenkinek az élménye 
az országban a felszabadulás óráiról, az óvó
hely kísérteties képalakzatai, a halál fekete 
emlékei, a béke piros örömei. Mégis észbon
tóan izgalmas élmények ezek Neked és ne
kem, mert velünk történtek.

Tizenhárom ágrólszakadt teológus maradt 
Sopronban a nagyhéten. Aki tudott, elment 
már virágvasárnap a vasi ismerősökhöz és ott 
húzta meg magát a háború utolsó napjaira. 
Még egy választásunk lett volna, át a hatá
ron, idegenbe menekülni. Azt már nem! Itt 
nem volt senkink, napok óta már meleg ételt 
sem kaptunk, magunkra maradtunk. Nagy
szerdán már mindenki otthon bújt meg.

Az utolsó napokban sokszor futottunk ver
senyt az életünkért. Messziről hallatszott az 
ágyúdörgés, légiaknák reccsentek az utcán. 
Ha meghallottuk süvítő hangjukat, egy pilla
natra megállt a lélegzetünk, futottunk a kapu 
alá, a pincelépcsőknek, és nemegyszer a lég
nyom ás légpárnáin te ttü k  m eg az utolsó m é-

Húsvéttal
tereket. Ha elrobbant a bomba, azonmód ki
ugrottunk a kapu alól, hogy egy kenyérrel 
vagy egy kiló cukorral a célig fussunk.

Nagyszombat délután hat óra tájt húzód
tunk le végképp a Templom utcai bérház pin
céjébe. Az ágyúk dörögtek, az aknák vijjog
tak, piros torkolattüzek villantak délről.

Szemben velünk égett egy ház a keskeny 
utcában, amíg lehetett, oltottuk. Nemcsak víz
zel, borral is. Tízhektós hordókból ömlött a 
bor, de nem itta senki sem. Sajtárokkal ön
töttük be az ablakon-ajtón. Aztán leszakadt 
a mennyezet és a tűz nagyját elfojtotta.

Végre mindannyian letakarodtunk a pincé
be. Sírboltba megy alá így az ember, kriptá
ba, amit talán neki készítettek. Miska bezár
ta a pinceajtót. Egymásra vigyorogtunk vala
mi torz mosollyal és egyszerre pakolni kezd
tünk. A Holmi a szalmazsák alá, az étel a lá
bunkhoz, a biblia a fejünk alá. Aztán alulra 
tettük az ételt és a Holmit a lábunkhoz. Csak 
a biblia maradt a fejünk alatt.

A pincében már mozogni sem igen lehetett. 
A kinti zenebona időnként felerősödött. Te
hetetlenül, dühhel és félelemmel lapultunk és 
eszelősen vártuk, hogy történjék valami. 
Akármi, csak ne feszüljenek tovább idegeink, 
mert valami állati hülyeséget csinálunk!

Valaki síri hangon igét olvasott Bénultan

kezdődött
hallgattuk. Ügy vágott minden szava, mint 
a korbács.

Halál, ítélet, halál. . .  Holnap halott leszel.
Majdnem felordítottam, de Aladár lába 

hozzám ért. Aztán Kari hangját hallottam, ö  
az evangéliumot ütötte fel. Odanéztem. Ügy 
tartotta a kezében, hogy belefehéredtek uj
jal. Belekapaszkodott úgy, ahogy mentőövbe 
a fuldokló. Hangja megcsuklott, majd feltisz
tult és kiáltva mondta az utolsó evangélium 
szavait.

Aztán én kezdtem bele a terméketlen füge
fa szakaszába.
— Vágd ki a z t...!  — Nem! Várj vele még 
egy évet. . .

Már abban a pillanatban szétáradt bennem 
Isten békéje. Már tudtam, hogy kegyelmet 
kaptam, „még egy évet”. Abban a pillanatban 
elég volt az az Egy! Az Egyetlen Ür kegyel
me.

Miatyánk közben jött egy irtózatos bomba- 
zuhatag.- Remegtek a falak. Mázsás bombák 
verték a várost, mert a hátráló veszett farkas 
visszamart. A bombák és nehézlövedékek le
mentek a pincékig és öltek. Most?!

Tovább mondtuk a Miatyánkot.
Géppuska kattogott a téren. Valaki ordított 

odakint. Dobogás a fejünk fölött, katonák. 
Egészen közelről dörgött a sorozat Mély dör

renés a tér felöl. Megrezdültek a falak. Gép
ágyú, idetalált! Valami csikorogva zörgött. 
Egyre közelebb, közelebb. Végül már úgy 
harsogott, csikorgóit, mintha a következő má
sodpercekben rajtunk akarna keresztülgázol
ni valami apokaliptikus gépállat. Tank! Itt 
állt meg a falnál. Menjen tovább, menjen to
vább, ne meg, most még ne!!

Felhúztam lábamat, ősi védekező csecsemő
mozdulattal. Ettől kezdve már nem érzékel
tem az időt. Megállt az idő, leesett a szemhéj 
— hangok — lövöldözés — suttogás — mo- 
toszkálás.

Ki sír? Miért nincs levegő?
Ügy lett reggel, hogy nem láttunk világos

ságot. De tudtuk, hogy itt kell lennie, mert 
itt az ideje. Méregettük egymást az egy szál 
gyertya félhomályában. Ki megy ki elsőnek'! 
Senki. Valaki kopog. Ki az?!

— En vagyok!
Szaladtunk az ajtónak. Nem tudom már, ki 

volt az ismerősök közül odakint, de nevetett. 
Mi is nevetni kezdtünk, kiabáltunk, bömböl
tünk, röhögtünk, csapkodtuk a vállát.

Aztán megláttuk a kinti pinceablakból őket 
is. Félelmetes tanksapkában. Sétálnak, néze
lődnek. Nevetnek!

Ott egy civil is. Még egy! Nem bántják! 
Nézd, ott meg körbeállják már őket az itte
niek. Barátkoznak.

Menjünk föl!
Húsvét reggele volt, a feltámadásé. Azóta Is 

minden évben nekem a legdrágább reggel.
H. Németh István
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E n  e  k  e  I j e  I  e  k !
Az egyházi esztendő meg-megújuló körforgásában megint el

érkeztünk Cantate vasárnapjához. Elnevezését a 98. Zsoltár 
1. versétől kapta: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda 
dolgokat cselekedett..

Nem tartozik a kiemelkedően nagy ünnepeink közé. Mondani
valója: — „Cantate”, „énekeljetek” — sokszor hallott, megszo
kott felszólítás. Hiszen „éneklő egyház” vagyunk, és valóban 
énekelünk is templomban, bibliaórán, családban.

Mégis jó megállni ma egyházi éneklésünknél. Mert úgy van 
az, hogy szokásaink sokszor gépiessé, értelmetlenné lesznek.

Mit jelenthet a mai modern embernek az Ige felszólítása: 
énekeljetek! Hiszen sokszor úgy érezzük, hogy elviselhetetlen 
számunkra az éneklés és zene zsarnoki uralma. Otthonaink
ban — különösen, ahol fiatal gyerekek vannak — rádió, 
lemezjátszó, magnó egymást váltogatják, azután az utcán, 
a villamoson vagy vonaton megint csak elkísér a rádió hangja. 
Hát kell nekünk az egyházban is az éneklés? Nem inkább csen
det kívánnánk?

Az egyházi zene, az ének a j á n d é k  a mai ember számára. 
Ez a zene c s e n d e t  teremt. Hogyan?

Amikor ideges, nyugtalan vagy — amikor a legkevésbé sem 
természetes, hogy énekelsz —, próbáld csak meg és énekelj! 
Az éneklés Luther Márton szerint: elűzi az ördögöt. Az éneklés 
imádság Istenhez, melynek áldása visszahat az éneklőre.

Vagy a g y ü l e k e z e t b e n  is, amikor felcsendül az ének, 
összekapcsolja az egyes tagokat, megszűnik a torzsalkodás, az 
irigykedés, csak egyetlen nagy harmónia létezik. így kapcsolja 
össze az éneklés láthatatlanul is egy nagy egységbe a világ ösz- 
szes gyülekezeteit. Sőt, itt az éneklésben találkozunk az üdvö
zöltek seregével, akik Isten színe előtt éneklik a Bárány éne
két (Jel 15, 3).

Énekeljetek! örömben, bánatban, szenvedésben, hálaadás
ban! Meg fogjátok tapasztalni, amit a zsoltáros mond: „csoda 
dolgokat cselekszik az Űr.” A legnagyobb csoda az lesz, amikor 
észreveszed, hogy immár nem azért énekelsz, mert az szép szo
kás, hanem, mert belső kényszer, s z ü k s é g l e t .

Cantate vasárnapja h ú  s v  é t  és p ü n k ö s d  közt van. 
Kell, hogy a nyitott sir feletti öröm dicsérő éneket adjon 
ajkunkra, kell, hogy a Szentlélek elnyeréséért is buzgó éneklés
sel könyörögjünk.

És ez a vasárnap a természet újraéledésének, a t a v a s z 
n a k  legszebb időszakára esik. Virágok fakadnak, madarak 
dalolnak, az egész teremtettség Isten csodáiról beszél. Nyisd rá 
szemedet erre a csodára, és nyisd meg szívedet és ajkadat ú  j 
énekre! Gáncs Aladár

Az Európai Egyházak Konferenciájának 
bizottsági ülései Magyarországon

A prilis 13—17. nap jain  je
lentős ökumenikus tanácsko
zásra kerü lt sor Siófokon. Az 
Európai Egyházak Konferen
ciájának következő nagygyűlé
sét előkészítő bizottságok ülé
sén több m in t húsz külföldi 
részvevő volt jelen Európa kü
lönböző országaiból.

A Magyarországi Egyházak 
ökum enikus Tanácsának el
nöksége — a személyes ta lá l
kozás alkalm ai m ellett — le
vélben köszöntötte a külföldi 
vendégeket. Az írás méltató 
szavakkal em lékezett meg a r 
ról, hogy az Európai Egyházak 
K onferenciájának soron követ
kező nagygyűlése a keresztyén 
szolgálat kérdéseivel foglalko
zik. K ifejezte azt a  meggyőző
dését, hogy a  Magyarországon 
ta rto tt tanácskozás nagy jelen
tőségű nem csak az előkészítés 
a la tt álló nagygyűlés, hanem  
ezáltal az európai ökumenikus 
kapcsolatok alakulása szem
pontjából is. A levél ráirányí
to tta  a  figyelmet a rra  a szol
gálatra, am elyet az egyházak 
az európai béke és együttm ű
ködés ügyéért végezhetnek.

Az Európai Egyházak Kon
ferenciája következő nagy
gyűlését (Nyborg VI.) 1971. áp 
rilis 26—m ájus 3. napjain  ta r t
ja  a  dániai Nyborgban. E 
nagygyűlés tartalm i és szerve
zési előkészületeivel foglal
koztak az Európai Egyházak 
K onferenciájának azok a bi

zottságai, am elyek a  Magyar- 
országi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa m eghívása alapján  
április 13. és 18. között a  sió
foki N apfény'szállóban ta rto t
ták  üléseiket.

A tanácskozásoikra az előké
szítő bizottságok tagjai számos 
európai országból (Ausztria, 
Csehszlovákia, Dánia, Francia- 
ország, Nagy-Britannia, Né
m et Dem okratikus Köztársa
ság, Német Szövetségi Köztár
saság, Olaszország, Románia, 
Svájc, Svédország, Szovjet
unió) érkeztek.

A bizottságok m unkájában 
m agyar részről részt vett D. 
dr. Ottlyk Ernő evangélikus 
püspök, az ökum enikus Ta
nács alelnöke, az EEK egyik 
elnöke, Palotay Sándor a  Sza
badegyházak Tanácsa elnöke, 
az Ökumenikus Tanács alel
nöke, dr. Nagy Gyula evangé
likus teológiai professzor és 
Kovách Attila, a  M agyarorszá
gi Református Egyház Zsinati 
Irodája Külügyi Osztályának 
vezetője.

Á prilis 16-án az ökum eni
kus Tanács Siófokon fogadást 
adott a bizottságok m agyaror
szági ülése alkalm ából a  ta 
nácskozások részvevői tisztele
tére, amelyen megjelentek az 
ökum enikus Tanács elnöksé
gének tagjai és az Állami 
Egyházügyi H ivatal képviselői 
is.

KÉSZ AZ ÚJ ANGOL NYELVŰ BIBLIA
Az Ötestám entom m egjelen

tetésével március 16-án lezá
ru lt a  Biblia m odem  angol 
nyelvre fordításának a  folya
mata. Az Üjtestámentomból, 
mely m ár 1961-ben megjelent, 
eddig 7 millió példány kelt el.

Az Ötestám entom fordításá
ra  jellemző, hogy a fordítók 
nem ragaszkodtak mereven a 
héber szöveghez (bebnaizmu-

sokhoz!), inkább a  körülírást 
választották, hogy az eredeti 
héber szöveg értelmét kihá
mozzák.

25 évig ta rto tt az ótestámen- 
tomi fordítás elkészítése, am i
nek az a  magyarázata, hogy a 
tudományos kutatás eredmé
nyeinek a feldolgozása nem 
képzelhető el korábban és így 
magának a fordításnak a le
zárása sem.

Hűség és szeretet
— D. dr. Ottlyk Ernő püspök köszöntése —

Lapunk két héttel ezelőtti 
számában m ár örömmel ad 
tunk h írt arról, hogy D. dr. 
Ottlyk Ernőnek, az Északi 
Evangélikus Egyházkerület 
püspökének hazánk felszaba
dulásának 25 éves évfordulója 
alkalm ából a Magyar Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsa a 
Munka Érdem rend arany fo
kozatát adományozta. — Ezzel 
egyidejűleg kap ta  meg Ottlyk 
püspök a Felszabadulási Jub i
leumi Em lékérm et is.

M últ heti szám unkban be
szám oltunk arró l az ünnepi fo
gadásról is, am elyet az Állami 
Egyházügyi H ivatal adott a k i
tün te te tt egyházi személyek

tiszteletére, ahol is Miklós Imre 
miniszterhelyettes, az Állami 
Egyházügyi H ivatal első el
nökhelyettese köszöntötte a ki
tüntetetteket.

Á prilis 12-én délben D. Kál- 
dy Zoltán püspök vezetésével 
közvetlen m unkatársak, teoló
giai tanárok és lelkészek ke
resték fel D. dr. O ttlyk Ernő 
püspököt, hogy kifejezésre 
ju ttassák egyházunk közös örö
mét kitüntetése alkalmából.

D. Káldy Zoltán püspök kö
szöntésében értékelte D. dr. 
Ottlyk Ernő püspök tevékeny-- 
ségét. Megemlékezett arról, 
hogy a  k itün te te tt azok közé 
tartozik, akik  korán felism er

Mezőlak

A templom álm a 1942-ben fakadt ebben az akkor alig néhány 
éve önállósult gyülekezetben. (Addig Pápa filiá ja vo lt)  A fele 
összeg m ár kézben volt — de elvitte a  háború vihara.

1945 nagyhetében, a háború végét jelző harangok zúgása köz
ben, elhatározták, hogy épületátalakítással form álnak tem plo
mot. Régi iskolaépületük tövében m ár á llt a  harangtom yuk. 
Falakat bontottak, építettek, a tornyot összekapcsolták az épü
lettel, s a régi iskolából, tanítólakásból íme, 300 lelket befogadó 
templom épült. H at új ablak, 20 tölgyfapad, m ajd új, faragott 
faoltár, s kilenc év a la tt olyanná alakult a templom, m in t am i
lyen ma: 350 lélek „békesség-otthona”. 25 000 F t-o t fordítottak 
rá, a többi kétkezi m unka volt.

A Keresztyén Békekonferencia újonnan alakult regionális 
bizottságának ülése a Német Szövetségi Köztársaságban

A Keresztyén Békekonferen
cia Német Szövetségi K öztár
saságban működő, újonnan 
alakult regionális bizottsága 
1970. április 10—11. napjain 
ülést ta rto tt a Maina melletti 
Frankfurtban.

A bizottság számos ország
ból hívott meg vendégeket 
ülésére, amelyen m agyar rész
ről dr. Pálfy Miklós evangé

likus teológiai professzor, az 
ökum enikus Tanács főtitkára, 
a KBK Nemzetközi Bizottságá
nak titkára, dr. Tóth Károly, 
a Magyarországi Református 
Egyház Zsinati Irodája K ül
ügyi és Sajtó Főosztályának 
vezetője, a KBK nemzetközi 
titkára  és társfő titkára, vala
m int dr. Aranyos Zoltán, az 
ökum enikus Tanács titkára  
vett ré sz t

ték a  történelem  hívását és a r 
ra  pozitívan válaszoltak. Igent 
m ondott új társadalm i ren
dünkre, a  szocializmus épí
tésére, am ikor ezt még egyhá
zunkban kevesen tették  meg. 
Em lékeztetett a köszöntés a rra  
az útra, am elyet Ottlyk püspök 
a szórványszolgálattól a püs
pöki székig megtett. Kiem elte 
17 évi teológiai tanári m unkás
ságát, am ellyel a protestáns 
egyháztörténet kevésbé ism ert 
időszakait, haladó hagyomá
nyainak dokum entum ait fel
tá rta  és jelentős részt vállalt 
egyházunk új ú tjának  kim un
kálásában. Eközben maga is 
szüntelenül tanult, am it a r it
kaságszámba menő három  dok
torátus igazol, am ihez m ég a 
hallei díszdoktorátus is társul. 
Kiemelkedően nagy részt vál
lalt zsinatunk m unkájában, az 
új egyházi törvények megalko
tásában. Külügyi szolgálatai
ban is, így elsősorban az Euró
pai Egyházak K onferenciája 
m unkájában azokat a teológiád 
és egyházpolitikai felismerése
ket képviselte, am elyekre az 
elm últ 25 esztendő a la tt elju
tottunk.

Straub István, az Állami
Egyházügyi H ivatal főosztály
vezető-helyettese, aiki dr. Po
zsonyi László előadóval együtt 
szintén részt vett a meleg, ba
ráti együttléten, köszöntésében 
arró l szólt, hogy miközben az 
elm últ 25 esztendőben sokat 
beszéltünk fő tém ánkról, a  
szolgáló egyházról a szocializ
m usban, keveset szóltunk a 
személyekről, akik  ezt k iábrá
zolják. Most ezt tesszük.

O ttlyk püspök nagym érték
ben já ru lt hozzá, hogy az 
evangélikus egyház az elsők 
között ta lá lta  m eg a szocializ
m usban szolgáló egyház ú tját. 
Politikai elviségében közös ne
vezőre tud ta hozni egyháza és 
a  szocialista haza szeretetét. 
Ezt hűségesen képviselte nehéz 
időkben is. Elvi határozottsága 
tág em berszeretettel párosult. 
Kész megismerni a más világ-

nézetűek igazságait és meggyő
ződését és velük a szeretet 
alapján együttm unkálkodni. A 
tudományok hárm as doktora 
szereti a közügyeket és gya
korlatban szolgálja népünk és 
az emberiség haladásának 
ügyét.

A Teológia tanári kara ne
vében dr. Groó Gyula dékán 
köszöntötte a püspököt, aki 
ugyan korára és m unkatem pó
já ra  nézve nem, de m unkássá
gának időbeliségét tekintve 
egyike azoknak a  szó helyes 
értelm ében szám bavett veterá
noknak, akik  kezdettől fogva 
felism erték és m unkálták  egy
házunk új ú tját.

A közvetlen m unkatársak, 
az Északi egyházkerület lelké
szeinek és gyülekezeteinek 
tiszteletét és szeretetét Várady 
Lajos a  budai egyházmegye 
esperese tolmácsolta. D. dr. 
Ottlyk Ernő püspöknek a sze
re te ttő l elm ondott sok jó pré
dikációja m ögött az az em ber 
áll, aki ezt a  szeretetet gyako
rolja is. Bizonyságot te tt arró l 
az örömről, am ely m ost egyhá
zunk egész népét eltölti, a 
megértésről, am ely jellemzője 
egyházkorm ányzatunknak és a 
közös m unkáról, am ely ebben 
a kitüntetésben is elism erést 
nyert.

D. dr. Ottlyk Ernő püspök 
válaszában átháríto tta  az elis
m erést azokra, akik m unkájá
ban segítségére voltak. Ki
em elte az t a bizalmi légkört, 
am ely jellemzi állam unk és 
egyházunk viszonyát és egyhá
zunk vezetését. R áirányította a 
figyelm et azokra a feladatok
ra, am elyek egyházunk szolgá
la tá t is igénylik népünk és a  
világ továbbhaladása és béké
je  érdekében.

A köszöntők sorában o tt van 
lapunk szerkesztő bizottsága 
is, am elynek m unkájában de- 
rekas részt és útm utató tevé
kenységet válla lt az elm últ 
időszakban a Munka Érdem 
rend arany  fokozatának új tu 
lajdonosa.

M. Gy.

EGYHÁZI FEJLESZTÉSI SEGÉLY 
ÖSSZEHANGOLÁSA

A loccumi Evangélikus Aka
dém ián három napos konferen
ciát ta rto ttak  a nyugatném et
országi egyházi fejlesztési 
program  kérdéseinek megbe
szélésére, am elynek eredm é
nyeként m egalakították az 
„Egyházi Fejlesztési Szolgá- 
lat”-ot, am ely egyesíti magá
ban m indazokat a  segélyszer
veket, amelyek a „Harm adik 
Világ” segélyezésével foglal
koznak.

Egyébként a Württemberg! 
zsinaton elhangzott a  kijelen
tés dr. Günther Linnenbrinie 
hannoveri egyháztanácsos re
ferátum ában, hogy a  nyugat
ném et evangélikusok a  fejlesz
tési program  második 10 évé
ben egy milliárd márkát fog
nak adni a „H arm adik Világ’’ 
segélyezésére, Kb. azonos ösz- 
szeggel fog hozzájárulni a  fej
lesztési program hoz a nyugat
németországi katolikus egyház 
is.

CAMARA RÖMAI KATOLIKUS ÉRSEK 
A LUTHERÁNUSOK VILAGGYÜLÉSÉN

A brazillal róm ai érsek, 
Helder Camara beszédet fog 
ta rtan i a Lutheránus Világszö
vetség ifjúsági találkozóján, 
am ely a  világgyűlést megelő
zően Sao Leopoldo-ban lesz 
július 3—II  napjain. Az if jú 
sági világgyűlés az  éhség prob

lém áival fog foglalkozni és 
m egtárgyalja az egyetemi hall
gatók világm éretű tiltakozásá
nak az okait.

Az ifjúság világgyűlése után 
az ifjúság küldöttei teljes jo
gú küldöttekként vesznek részt 
a porto allegrei világgyűlésen.

A FINNEK SEGÉLYPROGRAMJA
A finn evangélikusok 750 000 

m árkát fordítanak m ás egyhá
zak segélyezésére s ennek na
gyobbik részét a rra  használják 
föl, hogy a  fejlődésben lévő 
országokban tám ogassák a ne
velés ügyét. Elsősorban a  me
zőgazdasági szakem berek k i

képzése szerepel program juk
ban, valam int olyan szakem
bereknek a  fölnevelése, akik 
az ivóvíz biztosításának kér
désével foglalkoznak m ajd a 
különösen is aszályos vidéke
ken.

i



írok nektek . . .
1 Jn  2, 12—13

A megértett istentisztelet

Asztalközösség—Jézussal és egymással
Tucatszor olvasható János 1. levelében, alig néhány oldalon 

belül, a címben foglalt kifejezés, vagy ahhoz nagyon hasonló. 
Világos ebből, hogy már a kezdet kezdetén nem nélkülözhette 
az egyház az írott betű szolgálatát. Ugyanez a  helyzet a nyom 
tato tt betűvel is, mely '„gyerm ekkorában” m ár lényeges lehe
tőségeket nyújto tt a reform ációnak. Azt se felejtsük, hogy ezt 
megelőzően éppen a Bibliát nyom tatta ki legelső m űként 
Gutenberg. „Írok nektek” — sokszor ju to ttak  erre az elhatáro
zásra Istentől m egragadott emberek. De nézzük a  címzetteket:

KIKNEK?
„Fiacskáim” — ez az általános megszólítása a  gyülekezetnek. 

Ezt csak részben indokolja János apostol magas kora és tekin
télye, közelebbről az, hogy ezreknek, sőt tízezreknek lehetett 
lelki aty ja  k ite rjed t szolgálata révén. A megszólítás tu la jdon
képpeni alapja azonban ennél mélyebb. Evangélium ában így 
szól erről János (1, 12): „M indazoknak, akik befogadták (Jézust), 
hatalm at adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” Az egyházi 
sajtó írói és olvasói is ilyen módon lehetünk helyesen, ennek 
a  nagyszerű elkötelezettségnek a  jegyében.

Atyák és ifjak — így oszlik két részre a címzés. Idősebbek 
és fiatalok egymás m ellé rendelését és különbözőségét nem is 
lehet figyelmen kívül hagyni. Az ezzel kapcsolatos problém ák 
nem  modern „vívmányok”. F igyeljük csak meg. hogy szól erről 
két híres ember. „Mi jó t v árha t népünk a jövőtől, ha az a mai 
léha ifjúságtól függ? Fiatal korom ban engem illem re tan íto t
tak  és szülőtiszteletre; de ez a  mai ifjúság m indent jobban akar 
tudni és túlságosan is  fel van vágva a nyelve!” — „Ifjúságunk 
szereti a fényűzést, rossz modorú, megvet m inden tekintélyt és 
nem  tiszteli a kort. A m ai gyerekek zsarnokok.” — S a két 
nevezetes nyilatkozó: Hésziodosz, illetve Szókratész, s egyikük 
olyan 2700, m ásikuk 2400 éve panaszkodott a fenti módon. 
M indem ellett tény, hogy korunkban, melyben felgyorsult a fe j
lődés és a  problém ák is több síkon sűrítetten jelentkeznek, 
a  generációs feszültség is nagyobb a sok évszázados átlagnál. 
De akkor annál nagyobb szükség van a  hitben m egélt szeretet 
megértő és kiegyenlítő erejére! H allottam  egy 75 éves férfiról, 
akinek derűs keresztyénségére, nyíltszívű em berségére vélet
lenül sem legyintettek még az unokái sem, hiszen a  m ában élő 
h it friss, hiteles levegője árad t belőle! — Egyházi sajtónk első
rendű szándékai közé tartozik olyan légkör alakítása, amelyben 
„az atyák szíve a fiákhoz fordul”, és viszont, hogy m ind idő
sebbek, m ind fiatalok rendeltetésszerűen éljenek, egym ást se
gítve.

S most lássuk az írás indítóokát:

MIÉRT?
Mert bűnbocsánatot nyertek a  címzettek Jézus Krisztus ré

vén. Ez az evangélium i alap! H allottam  egy adósról, aki két
ségbeesetten és megalázó módon bujkált hitelezője elől, aki 
végül is elcsípte — hogy közölje vele: adósságát elengedte! 
Nem éppen tipikus az eset, de az Isten pont ilyen alapon keres 
bennünket: hogy „bujkálós” lelküsm eretünkből és igazkodá
sainkból feloldozzon az Ö gyermekeinek szabadságára. Nem 
követelm énnyel, nem  „bunkóval” jön, hanem  tiszta lapot kínál, 
ú j kezdést! Ugyan mi is lenne a  hordképes létalap, ha nem  an
nak a titkos lélekm élyben kavargó-fortyogó, tisztázatlan féle
lem nek a  feloldása, am elyben egyéni vétkeink éppúgy benne 
vannak, m int a  „kozmikus szorongás” ?! (De sok m odern drám a 
tárgya ez!) Szívszorító, hiteles képiességgel így monologizál 
errő l József Attila: „Karóval jöttél, nem  virággal, feleseltél 
a m ásvilággal. . . ”

További indítóoka, m ondhatni táp ta la ja  az írásnak:
„Mert megismertétek a  kezdettől fogva Létezőt.” Ez főként 

az „atyáknak” szól, akik igehallgatásban, hitbeli engedelmes
ségben és tapasztalatban gyakorlati edzettségre és bölcsességre 
tehettek  m ár szert, s akiket a  rohanó évek nem  összetörtté, 
nem  cinikussá, hanem  mélyebbre látóvá és szeretetképesebbé te t
tek, és így taníthatóvá is.

A term észettől fogva tettvágyó, belemenős ifjúságnak így 
ad ja okát az apostol, hogy to llat ragadott:

„Mert legyőztétek a gonoszt!” Vagyis: m ert beálltatok 
a bűnön-halálon győztes Krisztus mögé, s az ő szeretetének 
sodrában vívjátok „ama nemes harcot” sa já t önzésetek, indula
ta itok  és félelm eitek ellen, az Isten iránti engedelmességért, 
a szolgáló életstílusért. Ez persze sem m iképp sem jelent vala
mi sétáló, „lazító” elbizakodottságot. Inkább olyasféle a  hely
zet, m in t am ikor a volgai csata és a  norm andiai partraszállás 
u tán  a háború kim enetele m ár eldőlt ugyan, de még súlyos 
harcok voltak hátra. Az ifjú  győzni akarás legnagyszerűbb 
terepe indulati lényünk krisztusi átprogram ozása!

Elmélyedni, cselekedni — m ikor m elyik kerül életünk hom 
lokterébe, de m indkettőre szükség van. S m indkettőre a  leg
szélesebb sávban igyekszik biztatni az Ige betűszolgálata, világ- 
problém ákat is beleértve. „írok  nektek, m ert” : van miről, van 
m iért. Csupán kész szívek kellenek.

Bodrog Miklós

Az istentisztelet befejező
dött. A gyülekezet tagjai in
dulnak haza. Egy részük azon
ban a helyén m arad. Van gyü
lekezetünk, am elyben ez min- 
denvasárnapos látvány. M ásutt 
csak ritkábban, inkább csak az 
ünnepeken fordul elő. Kezdő
dik az úrvacsorái istentiszte
let. Egy ilyen alkalom m al va
laki megjegyezte: „Szomorú, 
hogy a gyülekezet ilyenkor két 
részre szakad: hazam enőkre 
és ittm aradókra. Ürvacsorá- 
zókra és úrvacsorát nem ve
vőkre.”

Valóban, kár, hogy sok he
lyen az istentisztelet u tán  csak 
olyan „függelék” az úrvacsora
osztás. Nem a gyülekezet egé
szének, hanem  csak kis vagy 
kisebb részének alkalm a. Va
lam ikor az egész gyülekezet 
együtt volt úrvacsoravételkor. 
Ma is vannak gyülekezeteink, 
am elyekben az egész istentisz
teleti közösségben kerül az 
úrvacsora kiosztásra. Istentisz
teleti rendünk is lehetővé te
szi, hogy az istentisztelet be
fejező (ún. második oltári szol
gálata) részeként kerüljön ki
osztásra az úrvacsora. Milyen 
kár, hogy aránylag kevés gyü

lekezetünkben élnek ezzel az 
áldott lehetőséggel.

Mi lehet az oka annak, hogy 
az úrvacsorának a közösségi 
jellege feledésbe m erült? Van
nak, akik az időhiányra h ivat
koznak. A m ai em bernek már 
nincs ideje arra, hogy az isten- 
tisztelet u tán  még az úrvacso
raosztáson is részt vegyen. 
Kétségtelen, a krónikus idő
hiányban szenvedő modern 
em ber sa jnálja  az idejét arra, 
am it nem  lá t fo n tá n a k  az éle
tében. Ezzel azonban el is ér
keztünk a problém a gyökeré
hez. Azért sa jnáljuk  rá  drága 
időnket, m ert nem  lá tjuk  fon
tosnak az úrvacsorát. A leg
több mai keresztyén nemigen 
tud  m it kezdeni vele. Talán az 
első úrvacsoravételét, a kon
firm ációt eleveníti fel em léke
zetében. Vánnak, akik esetleg 
kegyes hagyom ányként tiszte
lik, s legjobb esetben csupán 
egyéni kegyességük építésére 
és ápolására gyakorolják. Pe
dig az úrvacsora sokkal több 
ennél.

Az úrvacsorában három 
nagy ajándékban részesülünk.

1. Az úrvacsora egyesít Jé
zus Urunkkal. Benne Isten kö-

CSODÁLATOS KIRÁLY
(Dallam: Kapi koráikÖnyv 269)

Csodálatos király,
Ki Ür vagy felettünk,
Engedd, hogy téged d icsérjünk1 
Atyai jóságod 
E lárasztott minket,
B ár mi elhagytunk tégedet.
Óh segíts,
Erősíts,
Nyíljék ajkunk dalra.
Téged magasztalva!

Az Ég is dicsérje 
A Terem tő művét,
Jobban, m int em ber erejét!
A fényes napsugár,
A lkotóját áldva,
Köszöntse őt magasztalva!
Fénylő hold,
Csiliagbolt,
Készüljetek erre,
U runk dicsőítve!

Óh én édes lelkem,
Vígan énekeld hát,
A h it drága szép dallam át!
Minden, ki lélegzik,
Boruljon a porba,
Néked dicséretet mondva.
Isten ő,
Teremtő,
Legyen áldott neve 
És emlékezete!

Ki Istent ismeri 
És Jézust szereti,
H alleluját mondjon neki!
H alleluját zengjen,
Ki K risztust szereti 
És á tad ja m agát neki!
Jó néked,
Ha hiszed,
Hogy m ajd ott, egykor fenn,
Megbocsát az Isten.

Neander: „W underbarer König” u tán  fordította
Vértesi Zoltán

zösségébe fogad bennünket. 
Megbékül velünk, megbocsát. 
Isten vendégei vagyunk az ú r
vacsorái asztalnál. Az asztal
közösség Jézus korában — és 
Keleten még ma is — a közös
ség vállalását jelentette a m á
sik em berrel. Valakit ászta- 
lomhoz hívni és vele asztalkö
zösségben lenni, azt jelenti, 
hogy vállalom  vele a közössé
get, barátom m á fogadom. Ami
kor Jézus asztalközösségébe 
hív: egészen személyhez szó
lóan engem fogad közösségé
be és engem ajándékoz meg 
kegyelmével, Önmagával. A 
kenyérben és borban, igéje ál
ta l testében és vérében, az 
életben és örömben magával 
Jézussal ju tok közösségre.

2. Az úrvacsora egyesít ben
nünket a gyülekezettel. Jézus 
asztalközössége a gyülekezet 
asztalközössége. A m indenna
pi életben is bensőbb közös
ség jön létre azok között, akik 
„egy kenyéren” élnek — az 
úrvacsorái kenyérben és bor
ban ugyanaz a K risztus még 
mélyebb értelem ben m unkálja 
tagjaiban a közösséget és egy
séget. Szemléletesen m ondja 
P ál apostol: „Egy a kenyér, 
egy test vagyunk sokan, m ert 
m indnyájan az egy kenyérből 
részesedünk” (1 K or 10,17). Az 
úrvacsora asztalközösségében 
ledőlnek a társadalm i, rang
beli, faji, vagyoni, m űveltség
beli és egyéb választófalak, s 
valam ennyien ugyanannak a 
K risztus-testnek tagjai le
szünk, egy testté  válunk. H a
sonlattal élve: am int az ú rva
csorái kenyérben a búzasze
m ek és a  borban a szőlősze
mek elvesztik különállásukat, 
s egy kenyérré és egy itallá 
lesznek, úgy egyesíti Krisztus 
az úrvacsorái közösségben ö n 
magával és egymással a gyü
lekezet tagjait. Az első keresz
tyén gyülekezeteknek sokáig 
m indennapi szokása volt a 
„kenyér megtörése”, az Ür va
csorájának megünneplése. S 
átélték a K risztus-test egysé
gét, am ikor a szeretetvendég- 
séggel szoros egységben gya

korolták. Ezt érezte meg és él
te á t az a  m ai nagyapa is, aki 
unokája konfirm ációja alkal
mából otthonában vett úrva
csorát, m ert betegsége m iatt 
testileg nem lehetett jelen a 
gyülekezet nagy úrvacsorái 
közösségében.

Az úrvacsorái asztalközösség 
úgy is terem ti és m unkálja az 
igazi közösséget, hogy a meg
békélés helyévé lesz. Istennel, 
önmagukkal és em bertár
saikkal meghasonlott em berek 
szám ára drága lehetőség az 
úrvacsoravétel: itt békességet 
lehet nyerni, itt meg lehet bé- 
külni egymással. Isten megbé- 
kü lt velünk: hirdeti Jézus ke
nyérben és borban felkínált, 
érettünk adott teste és vére. 
Hogyne békülnénk meg mi is 
egym ással! ? Régi haragosok 
békejobbot nyújtha tnak  egy
másnak, meglazult családi kö
telékek szorosabbra fűződhet
nek, épülhet a békesség a gyü
lekezet határain  belül és kívül 
is!

3. A földi úrvacsorái asztal
közösség előre is mutat az 
örökkévalóság utolsó nagy 
„öröm lakom ájára”, U runkkal 
és Istenünkkel való örök 
mennyei közösségünkre. Min
den úrvacsora halvány, rej
te tt előképe ennek a dicsősé
ges mennyei vacsorának, 
am elynek dicsősége és öröme 
m ár most is rávetíti sugarát 
minden földi úrvacsoravéte
lünkre. Ezért öröm ünnep m in
den Jézussal való asztalközös
ségünk m ár itt  a  földön, ami
kor még küzdünk bűneinkkel 
és szembenézünk a h a lá lla l 
De ez az öröm és a reménység 
ny itja meg szemünket és szí
vünket a földön való hűséges 
szolgálatra is. hogy addig is 
kevesebb legyen ezen a földön 
az éhező, az elnyomott, a ki
fosztott és jogtalan, ne gyil
kolja az em ber sem az egyest, 
sem egyes népeket, vagy akár 
az egész világot. — M iért olyan 
kevés az öröm gyülekezeteink
ben? Lehet, hogy azért, m ert 
kevés az úrvacsorái közössé
günk Jézussal és egymással.

Sárkány Tibor

Felvétel kántori tanfolyamra
Az Országos K ántorképesítő Bizottság 1970 nyarán Foton a 

következő előkészítő és továbbképző tanfolyam okat ta rtja :
L tanfolyam : június 22—július 3.

II. tanfolyam : augusztus 17—28.
Jelentkezess határidő: m ájus 15. Országos Kántorképesítő 

Bizottság, Budapest, VIII., Puskin utca 12. címen.
Részvételi d íj: 350 Ft.
Jelentkezéskor, mellékelni kell: lelkész: ajánlást, rövid élet

rajzot, hatósági orvosi bizonyítványt. A felvételről részletes ér
tesítést küldünk.

Jelentkezhetnek teljesen kezdők előkészítésre, és haladók to 
vábbképzésre. Karvezetés, énekkari m unka és felkészí tés a téli 
négyhónapos tanfolyam ok I—II—III. évfolyamára.

Szeretettel várjuk  a  jelentkezéseket!
ORSZÁGOS KÁNTORKÉPESITÖ BIZOTTSÁG

Meghalt % templomi ütőnk
— Az a mi dolgunk — volt 

a válasz.

Ötszáz év embersége
Húsvét első napján meghalt 

az óbudai gyülekezet templo
mának fűtője.

Deáki Laci bácsi szorgalmas, 
tisztességes ember volt. Hat
vankét éves korában hívta ha
za az Ür! Télen, amikor hord
ta a havat vagy süvített az 
északi szél, már hajnalban a 
kazán mellett állt és fűtött. 
Neki köszönhettük, hogy nem 
fáztunk a templomban. Meleg 
templomban jobban tud az 
ember igére figyelni!

Szinte szolgálat közben halt 
meg. Húsvét első napján, kora 
reggel keresett, a kazánházból 
jött:

— Tisztelendő úr, hívjon 
mentőt, nagyon rosszul érzem 
magamat.

— Hívok, Laci bácsi — 
gyengéden megfogtam és le
fektettem.

Nem mertem neki semmiféle 
gyógyszert adni, arra gondol
tam, hátha rosszat teszek vele.

Megjöttek a mentők, levit
ték a beteg embert a kocsiba. 
Majd elkezdtek írni. Személy
azonossági igazolványt kértek, 
Írtak, URH-telefonon beszél
gettek. Nem állhattam, hogy 
ne szóljak:

— Vigyék ezt a beteg em
bert, rosszul van!

— Hátha meghal?
— Az is a mi dolgunk! 
Elvitték az egyik kórházba,

majd onnan — mert nem volt 
hely — a másikba. Ott délután 
három órakor meghalt.

Húsvét napján halt meg. 
Húsvéti remény karolhatta 
volna át érzéseimet, de ben
nem egy reszelős, elutasító 
mondat bujkált: „Az is a mi 
dolgunk!”

Fülöp Dezső

CANTATE EST
lesz április 26-án, 

vasárnap délután 6 órakor 
a Bécsikapu téri 

templomban. 
K özrem űködik: 

a budahegyvidéki, 
a budavári és a kelenföldi 

gyülekezet énekkara. 
Orgonái:

PESKÓ GYÖRGY
orgonaművész.

Igét h irdet: 
VÁRADY LAJOS 

esperes

A M agyar Bibliofil Társaság 
legújabb kiadványa, a híres 
K ner-nyom da újabb rem ek
m űve; kívül-belül szuperigé
nyes kiadvány.

A neve latin  — Humana 
Hungarica — a  szövege angol 
és francia nyelvű, de a  ta r
talm a nagyon magyar. A sor
kezdő Janus Pannoniustól 
Garai Gáborig huszonnyolc 
m agyar szellemi jelesünk tesz 
benne szépszavú, forró és bölcs 
vallom ást az emberségről: 
Balassa Bálint, Batsányi János, 
Petőfi Sándor, Arany János, 
Madách Imre, Bartók Béla, 
Kodály Zoltán, József Attila, 
Kassák Lajos, Radnóti Miklós. 
Weöres Sándor és a többi . . .

A hum ánum  félezer éves 
m agyar stafétája ez.

Mivel az eredeti magyar 
szövegek nincsenek birtokunk
ban, a sorozatból három  — ma 
is milyen időszerű — hum a
nista vallom ást angolból for
d ítunk ’-issza.

Bartók Béla 1931-ben kelt 
egyik leveléből:

„Mióta mint zeneszerző meg-

Ahogy a sivatag szétküldött 
vízkeresői régen: nyújto tt k iá l
tással egymásnak adják a 
szót: v íz ,  V Í Z  — élet!

Janus Pannonius m ár a  ti
zenötödik század derekán halá- 
los-pusztítású hosszú háború 
eltávozásáért könyörög, hogy 
a „Pater omnipotens”, a m in
denható Atya szerezzen végre 
népének jóságosán békét.

Madách Im re nagy művé
nek, Az em ber tragédiájának 
két prágai részletét is közli a 
gyönyörű kötet, H om e angol 
fordításában. Kepler, a csilla
gász az avult, visszahúzó szel
lem elleni küzdelem re biztatja 
tanítványát:

találtam igazi énemet, tudato
san vallott elvem minden nép 
testvérisége, — háborúk és 
konfliktusok ellenére is. Leg
jobb képességem szerint ezt 
az eszmét igyekszem szolgálni 
zenémben; ezért nem vonom 
ki magamat semmiféle zenei 
befolyás alól, legyen az szlo

vák, román, arab, vagy bár
mely más eredetű. A forrásnak 
azonban, természetesen tisztá
nak, frissnek és egészségesnek 
kell lennie.”

Mély hum anizm usa m ellett 
milyen előrem utató kiáltás ez 
ma is!

Akárcsak Kodály Zoltáné:
„A mechanizálódás mai kor

szaka magát az embert is gép
pé teszi. Ettől csak az éneklő 
szellem menthet meg.

Századunkban a szép ma
gyar éneklést kétszer is elné
mította az ágyúdörej és bom
bák robbanása. Ha nem hihet
nénk, hogy ez nem ismétlőd
hetik meg még egyszer, két
ségbe kellene esnünk.

Erős meggyőződésünk, hogy 
az emberiség boldogabban él 
majd, ha megtanul méltóbban 
élni a zenével. Aki így vagy 
úgy ezt a célt szolgálja, nem 
élt hiába.” s

Mi evangélikusok megneve
zetten is „benne vagyunk” a 
szép kötetben.

Bocskai István 1605 jú liusá
ban kelt békefeltételei az oszt
rák császárhoz:

„Mint lelkünk üdvére leg
fontosabbat, mindenek felett 
óhajtjuk, hogy felséged , hagy
jon meg vallásunkban egy- 
szersmindenkorra. Legyen a

lutheránus és kálvinista hit
vallás éppen olyan szabad, 
mint a római, hadd éljen min
denki választott hitében. A 
vallásszabadság fenntartása 
érdekében pedig vonja vissza 
felséged azt az embertelen régi 
törvényt, hogy »lutherani com
burantur.« ( =  hogy a lutherá
nusokat meg kell égetni.)”

A  szövegeket neves angol és 
francia írók, költők fordítot
ták népük nyelvére.

Az em berségnek ezek az 
okos és szenvedélyesen meg
k iá lto tt vallomásai eddig is 
hatottak. Itthon magyarul, de 
lám, határainkon tú l Is meg
hallották és érdem esnek ta r
tották tolmácsolni őket.

így csokorba szedve azon
ban, szépmívű kötetben, em elt 
hatásfokkal hirdethetik  félezer 
év m agyar hum anizm usát — 
külföldön is.

A kötet tizenegy szöveg
darab já t jeles grafikusaink il
lusztrációi is gazdagítják.

Kár, hogy a szép bibliofil 
kiadvány könyvárusi forga
lomba nem kerü lt s  így meg- 
vásárolhatatlan. E sorok író ja 
is csak baráti szívességből ju 
to tt egy példányhoz.

Könyvkiadásunk e legújabb 
dísze m egérdemelte volna, 
hogy ne csak a Bibliofil T ár
saság tagjainak és külföldiek
nek legyen a  csemegéje.

Szabó József

.,... Fogd hát e sárgult pergamenteket. 
E fóliánsokat, miken penész ül,
Dobd tűzre mind. Ezek feledtetik 
Saját lábunkon a járást velünk,
Es megkímélnek a gondolkodástól. 
Ezek viszik múlt századok hibáit 
Előítéletül az új világba . . . ”



Egyházunk útja és teológiája

Isten igéje, hit és értelem
Az egyház népe Isten igéjé

ből él és hitben jár. Ez a fel
ismerés töretlen fénnyel vilá
gított előttünk negyedszázados 
teológiai útkeresésünk során 
is. Az azonban m ár nem  m in
dig volt világos, hogy hogyan 
találjuk  meg esetről esetre az 
ige konkrét üzenetét. Olyan 
kérdésekre kellett válaszol
nunk, am elyek sajátságosán a 
mi kérdéseink voltak. A szo
cialista társadalm i rendben 
kerestük az egyház ú tjá t és 
szolgálatának lehetőségét. Elő
vettük a bibliát, de becsületes 
igetanulmányozás után rá  kel
lett jönnünk, hogy a  bibliai 
emberek egészen más körül
mények között éltek, m int mi. 
Így Istennek akkor hozzájuk 
szóló igéjét nem lehetett egy
szerűen direkt módon alkal
mazni a mi helyzetünkre.

Igaz, voltak, akik ezt meg
próbálták. Jól emlékszem 
azokra az időkre, am ikor a 
tsz-ek m egalakulása kezdődött 
s földműves népünknek — s 
benne híveinknek is — arra  a 
kérdésre kellett fe le ln i: vál
laljuk-e az újat, vagy görcsö
sen ragaszkodunk a régihez? 
Akkor voltak olyan lelkészek, 
akik  egyes bibliai igéket olvas
tak  fel, s ezek alap ján  buzdí
to tták  híveiket a közös gazdál
kodási form a vállalására, 
mondván: „Ez Isten akarata , 
üzenete most tihozzátok!” M á
sok „hitbeli” döntésről beszél
tek akkor is, am ikor egysze
rűen csak józan, értelm es em
beri döntésről volt szó.

A kezdeti idők bizonytalan
kodása és útkeresése után 
egyházunk egyre világosabban 
látta, mi a teendő. M egláttuk, 
hogy gazdasági, társadalm i, 
politikai kérdésekben nem 
szükséges és nem is lehet a 
biblia egyes kiragadott igéire 
hivatkozni. Hiszen a Szentírás
nak, s benne Isten k iny ilat
koztatásának történeti jellege 
van. Isten akkor régen m egha
tározott gazdasági, társadalm i 
és politikai helyzetben élő em 

bereknek m ondta el akaratát, 
Őket ítélte meg bűneik m iatt s 
nekik h irdettette az evangéliu
mot, azt, hogy bűneik ellenére 
szereti őket. Őket buzdította bi
zonyos konkrét cselekedetekre 
a felebarát érdekében. A mi 
dolgunk ma, hogy figyeljünk Is
ten hozzánk szóló szavára, ta 
nulmányozzuk szorgalmasan 
az írást, gyermeki h ittel bíz
zuk rá  m agunkat Istenre, de 
közben használjuk nyugodtan 
az eszünket is! Az elm últ 25 
év a la tt egyre több szó esett 
köztünk arról, hogy a hivő ke
resztyén em bernek az evangé
lium által megvilágosított, te 
hát a  Szentlélek által vezérelt, 
józan ésszel kell mérlegelnie 
a helyzetet és m egtalálnia fel
adatát. Amikor Luther az első 
hitágazat m agyarázatában fel
sorolja a terem tő Isten ado
mányait, ezt m ondja: „ő  adta 
értelm em et.” Természetesen, 
nem valljuk  az em beri ész 
m indenhatóságát. Tudjuk, 
hogy am it Isten  szerétéiből Jé 
zus K risztusban te tt m egváltá
sunkért, azt ésszel felfogni nem 
lehet. Valljuk, hogy Isten ú tja i 
és gondolatai em beri értelem 
mel fel nem foghatók. Azzal is 
tisztában vagyunk, hogy „saját 
eszünkkel és erőnkkel nem tud
nánk Jézus Krisztusban, a  mi 
U runkban hinni, sem Őhozzá 
elju tn i.” Viszont úgy lá tjuk , 
hogy az em beri élet m inden 
terü letén  a hivő em ber józan, 
reális ítélőképességének, é rte l
mes döntéseinek fontos szere
pe és létjogosultsága van.

Tévesnek ta rtju k  a keresz
tyén életben az em beri értelem  
háttérbe szorítását, m intha a 
keresztyéneknek m indenkép
pen „vakon” kellene hinniük, 
és értelm ileg alacsonyabb szin
ten volnának, m int kortársaik. 
Egyre kevésbé ta rtju k  já rh a 
tónak azt az utat, am elyen já r 
va a  hivő em ber beszűkül, a 
világ dolgaival nem törődik, és 
értelm ének műveléséről, a n 
nak a m indennapi életben való 
használatáról lemond — eset-

Prőhle Henrik emlékére
A régi pozsonyi evangélikus 

temető egyházunk sok neves 
egyéniségének a csontjait őrzi. 
Az öreg fákkal, sűrű  lombok
kal árnyékolt, de m a is szé
pen gondozott tem etőben ta 
láljuk többek között a szabad
ságharc lelkész-vértanújának, 
Rázga Pálnak, továbbá Szebe- 
rényi és Stromszky püspökök
nek és sok más hajdani nagy 
lelkipásztornak a sírját.

I tt nyugszik húsz éve D. 
Prőhle H enrik is, ak ire  idén 
születésének századik és halá
lának huszadik évfordulója al
kalm ából emlékezünk.

Mintegy fél évszázadra te 
hető pozsonyi m unkásságát a 
szószék, a katedra és az 
egyházi sajtó jelképezhetné. 
M indhárom egész em bert k í
ván, de ő hitével és tehetségé
vel mindegyiket szolgálni tu d 
ta.

Rábakövesden született 1870. 
január 31-én, gazdatiszti csa
ládból, am elynek apai és anyai 
ágán egyaránt hagyományos 
volt a  lelkészi és tanári pálya. 
A soproni líceum, m ajd teoló
giai főiskola elvégzése után a 
haliéi egyetemen fejezte be 
tanulm ányait.

Karsay Sándor püspök 1893- 
ban lelkésszé avatta . Négy 
kápláni év u tán  nyolc esz
tendőn keresztül volt a  kősze
gi gyülekezet lelkésze. Egy 
papi értekezleten ez időben 
ta rto tt előadása volt az  első 
nyom tatásban m egjelent m ű
ve: „A konfirmációi oktatás 
feladata” (1899). (Érdekes fel
lapoznunk most, a  konfirm á
ció napjaiban, m it is ír t  erről 
a  témáról. Az előkészítő okta
tás lényegét az öntudatos val
lástételre való felkészítésben, 
a  konfirm áció értelm ét pedig 
a keresztségben kapott kegye
lemről való ünnepélyes vallás
tételben látta.)

1905-ben a  pozsonyi gyüle
kezet egyhangú m eghívásának 
engedett. I tt  é lt 1948-ban tö r
tén t nyugdíjaztatásáig, m ajd 
1950. április 29-én bekövetke
zett haláláig.

Mint igehirdető, a  ragyogóan 
elmondott, az élő K risztust 
elevenen hirdető prédikációi
val adta a  legm aradandóbbat: 
vigasztalást, reménységet, az 
új életből fakadó szolgáló sze
rete t diadalát hirdette.

Mint tanát, tíz  éven á t

(1910-től 1920-ig) adott elő a 
pozsonyi Teológia gyakorlati 
tanszékén. Tudományos m un
kássága elismeréséül, 1934-ben 
tiszteletbeli doktorátussal tü n 
tette ki az akkori pécsi Erzsé
bet Tudományegyetem soproni 
Hittudom ányi Fakultása.

M int a toll avatott mestere, 
ugyancsak az igehirdetés szol
gálatát akarta  segíteni. Az if
júság oktatása és nevelése, s a 
keresztyén családi élet kérdé
sei különösen is közel álltak  
pásztori szívéhez. Az előbbi 
érdekében több vallástant és 
m agyar, valam int ném et nyel
vű káté t adott ki, az utóbbi 
céljait szem előtt tartva pedig 
sok építő jellegű könyvet és 
füzetet te tt közzé, m int pl. 
„Erzsébet m agyar királylány 
és a  keresztyén nő hivatása” 
(1907), „Az áldásos élet titk a” 
(1915), „Ű travaló az élet ke
nyeréről” (1915), „Építsük és 
védjük az otthont” (1916), „Az 
én tűzhelyem  — az én boldog
ságom” (1921), m ajd lefordí
to tta Weitbrecht „M ária és 
M árta” című könyvét (1931). 
Mai szemmel különösen is ér
dekes olvasni „A jövő egyháza 
vagy az egyház jövője” című 
könyvét, am elyet 1913-ban 
Frommel Miksa ném et szu
perintendens m unkája fordí
tásaként adott ki.

Sok értékes cikkét olvashat
juk  az 1912—1918 között Strá- 
ner Vilmos gyakorlati profesz- 
szor szerkesztésében Sopron
ban m egjelent „Evangélikus 
Egyházi Elet’’ című lapban, 
am elynek Kapi Bélával, a ké
sőbbi püspökkel együtt m ind
végig társszerkesztője volt.

A szószék, a  katedra és az 
egyházi sajtó avato tt szakértő
jé t a közegyház is megbecsülte 
és fontos tisztségeket ruházott 
rá. Többek között a  dunán- 
inneni egyházkerület főjegyző
je  is volt.

Befejezésül és jellemzésül 
egy 1915-ben, a  pozsonyi kis- 
tem plom ban elm ondott prédi
kációjából idézünk. „Az áldá
sos élet titka: az imádság, a  
testvéri szeretet és a  hivatás
ban való hűség. Ez a  hárm as 
fényes csillagzat ragyogjon pá
lyánkon s m utassa az utat, 
am elyen haladnunk kell ön
m agunk és em bertársaink ja 
vára, Isten dicsőségére „ . ”

F, T.

leg „hitbeli” okokra való h i
vatkozással.

A keresztyén ember — „ér
telm es” ember, aki úgy látja, 
hogy Istentől kapott értelmét, 
m int nagy ajándékot, a világ 
szakszerű megismerésére kell 
felhasználnia. Azért kell fog
lalkoznunk ma az atomok 
szerkezetével és az atomfizika 
legújabb eredményeivel, hogv 
világosan lássuk az emberiség 
holnapjának egyik nagy lehe
tőségét, azt, hogy a földi ener
giaforrások > lassú kimerülése 
során keletkezett hiány pótlá
sára bőségesen elég az atom 
energia. Ugyanakkor az atom 
energia felszabadulása során 
keletkező borzalmas pusztító 
erő nagyságát, s egy esetleges 
újabb világháború világm ére
tű  veszedelmét csak atomfizi
kai ism eretek birtokában tu d 
juk reálisan felm érni. Ma m ár 
a keresztyének nem nélkülöz
hetik a közgazdaságtani és vi
lággazdaságiam ism ereteket 
sem. M ert nem elég tudni és 
mondogatni, hogy vannak a 
világon éhező népek. Ez így 
önm agában csak szólam. Köte
lességünk elővenni a térképet, 
megismerni egészen komolyan 
Ázsia, Dél-Amerika, Afrika 
népeinek súlyos helyzetét, ol
vasni és tanulni azokról az 
erőfeszítésekről, am elyek ezek
nek a népeknek a gazdasági 
fejlesztését, gyarmati, vagy fél

gyarm ati sorból való kiem elé
sét, s körükben a faji kérdés 
egészséges megoldását céloz
zák. Az arab—izraeli konflik
tust sem érthe tjük  meg igazán 
a jordániai m enekültek hely
zetének és nyom orúságának is
m erete nélkül. Ma m ár hivő 
em bernek lenni nálunk egyet 
jelent egy bizonyos nyitottság
gal, tanulási készséggel és 
őszinte segíteni akarással — 
éppen azért, m ert Isten m in
ket értelem m el ajándékozott 
meg.

De ugyancsak ezen az a la
pon tudunk őszinte szívvel 
együttm űködni az élet m in
den területén  nem hivő em ber
társainkkal is. Körükben n a
gyon sok jóakarattal, értelmes 
tervvel, okos, felelős döntések
kel találkozunk. S mi, am ikor 
m elléjük állunk és m unkán
kat, segítségünket felajánljuk, 
akkor nem a h itünket toljuk 
előtérbe. Egyszerűen érte l
m ünkre hallgatva állunk oda 
minden jó ügy és minden jó- 
akaratú  em ber mellé. Az el
m últ negyedszázad a la tt sok 
tapasztalato t szereztünk arról, 
hogy hivő keresztyének érte l
mes, őszinte együttm unkálko- 
dását a nem hivők szívesen el
fogadták, s ez az összefogás az 
emberek, népünk s a világ né
peinek javára  történt.

T arján i Gyula

DIKÓN FEKSZEM ÉS IMÁDKOZOM
— Néger imádság — .

Dikóm körül ez a  négy férfiú :
Máté, M árk, Lukács és János.
Dikón fekszem, 
ra jta  imádkozom, 
és ra jta  alszom.

Jö jj m ár éjszaka,
jö jj álom,
jöjj drága Jézus!

Ez a négy férfi 
m ondta el az üzenetet, 
az üdvösség üzenetét. 
Ketten a lábam nál ülneik, 
ketten a fejemnél.
Amikor fá rad t ajkam  
kileheli lelkem, 
ők visznek el Hozzád, 
Uram Jézus Krisztus.

Jöjj m ár éjszaka, 
jö jj álom, 
jöjj drága Jézus!

Ámen.
* A  rtiko p ríccsszerü  fek v ő h ely .

Fordította: dr. Vető Lajos

Tükör cser epek
Ha zöld ágat hordok a szívemben, mindig száll rá  dalos m a

dár.
Kínai mondás

Az egyik — nem is tudja, hogy lehet — 
m indenütt szépet lel, költészetet.
A m ásik bejárhatja  a világot, 
s csak szennyet talál, alávalóságot

Goethe

A közönség megtapsolja a tűzijátékot, de nem tapsol meg 
egyetlen napkeltét sem.

Hebbel Fr.

Fontosabb, hogy valaki a rózsa nyílásán őrüljön, m int hogy a 
gyökerét mikroszkóp alá tegye.

Wilde O.

Pacsirtaszót hall a vakondok 
sötét mélyén üregének, 
s szól: Milyen értelm etlen dolog 
a repülés meg az ének!

Busch W.

Milyen szép, hogy bennünk néha akkor is vasárnap lehet, ha 
körülöttünk a többieknek hétköznap van.

Ha nem tudsz nagyot tenni, tedd a kicsit hűségesen!
Lavater

Semmi nincs hiába, am it szívvel teszünk.

Gazdag, akinek sokja van; gazdagabb, akinek kevésre van 
szüksége; leggazdagabb, aki sokat ad.

Tersteegen

Jó szó, csendes eső áthatol m indenen.
Közmondás

Az adakozás örömét csak adakozással ism erhetjük  meg.
Hilty K.

Amit elhasználunk, oda van, am it odaadunk — megmarad.

Ne takarékoskodj a  mosolyoddal! Gazdagabb lesz, akinek 
adod, s te  se leszel szegényebb.

Aki magával van elfoglalva, szem elől veszít! Istent.
Stehfen E.

Inkább szeretnék m indent elveszíteni és Téged megtalálni, 
m int m indent m egnyerni a  Téged meg nem találni.

Augustinus

Lenin — centenárium
Száz esztendeje született. Eszméje fél évszázada. A lakja olyan 

erővel ta rtja  fogva hívei és ellenfelei képzeletét, m intha testi 
valóságában is közöttünk Volna.

Nagyságának mégsem csak ez a bizonyítéka. Mégcsak az sem, 
hogy a földkerekség legolvasottabb könyve, a Biblia u tán  pél
dányszámban m indjárt az ő művei következnek. Abban nagy 
igazán, hogy valóra válto tta az addig m egvalósíthatatlant. Pá
ratlan szervező erővel megalapította az első proletár hatalmat, a 
Szovjetuniót.

A  forradalm ár

A történelem  legnagyobb fordulata volt eszméjének páratlan  
diadala. Ö maga írta  — éppen a m agyar m unkásoknak küldött 
üdvözletében —, hogy „az elvakult, polgári előítéletekkel teli 
em berek nem  érte tték  meg e világtörténelm i fordulatot”.

Az ellenforradalom  uszályába került egyház tagjai hazánkban 
jórészt ugyancsak nem  ism erték fel sokáig, hogy am it tett, áz 
alapjaiban „rendítette meg a  világot”.

Ma m ár tudjuk, hogy ez így igaz. M ert am it tett, a társadalm i 
igazságosságért, az elnyom ottak felemeléséért, az emberiség 
jövőjéért tette.

Az ember

Gorkij azt ír ta  róla, hogy „engesztelhetetlenül, olthatatlanul 
gyűlölte az em berek bajait, lángolóan hitte, hogy a balszerencse 
nem a lé t kikiiszöbölhetetlen a lap ja”. Ez azt jelenti, hogy szen
vedélyesen szerette az em bert: a  szenvedő, századokon á t ki
zsákmányolt m unkást.

K arinthy Frigyes jól megértette, hogy a nagy forradalm ár mö
gött nagy hum anista rejtezik. Találóan írta : „Aki megrázta a  
társadalom  fundam entum át, azt akarta, hogy az em berek m en
jenek haza a házukba, üljelenek le, ebédeljenek meg, ebéd után 
m enjenek ki a  földekre, szántsanak, arassanak. M ert igen, 
m ondjuk ki ny íltan  és bátran, férfiasán az igazságo t:. . .  a  fo rra
dalm árok erre esküdtek össze föld alatti kazam atákban . . . ”

Ma m ár mi is értjük, hogy a forradalomban, egy szocialista 
hum anizm us vajúdott és született meg.

A tanító

Vlagyimir Iljics U ljanovnak nemcsak édesapja volt tanító  (a 
szimbirszki gimnázium igazgatója), hanem  életm űvével ő is azzá 
vált. Az egész emberiség tanító ja lett. Sokat tanulhatunk tőle mi 
keresztyének is. Az egyházkritikáért akkor is hálásak lehetünk, 
ha az olykor fájdalm as. P ápák  és pópák bűneiben saját egyhá
zunk vétkeit és m ulasztásait is felism erhetjük.

Ma, a Len in-centenárium  alkalm ával nem csak az válik szá
m unkra világossá, am it Lenin a társadalm i igazságért tett, ha
nem az is, ami az ő életművéből szám unkra közvetve levonható 
tanulság.

Dr. Fabiny Tibor

Hamvas András 
nyugalmazott kalocsai érsek

Április 3-án 80 éves korában 
elhunyt Dr. HAMVAS AND
RÁS nyugalm azott kalocsai 
érsek. Á prilis 7-én a kalocsai 
főszékesegyházban felállított 
ravatal m ellett a gyászszertar
tást dr. Ijjas József kalocsai 
érsekkel és dr. Brezanóczy Pál 
egri érsekkel együtt több püs
pök végezte.

A temetésen a M agyarorszá
gi Egyházak ökum enikus Ta
nácsának nevében dr. Bartha 
Tibor reform átus püspök vett 
részt.

Dr. Hamvas Andrást XII. 
Pius pápa 1944. m árcius 7-én 
nevezte ki Csanádi püspökké. 
Püspöki székét Szegeden m ár
cius 20-án foglalta el. K ét je 
lentős lépéssel m utatta  meg 
m ár püspöki szolgálata elején, 
hogy m egértette a történelem  
kihívását az egyházhoz, és 
hogy az egyháznak ' feleletet 
kell adnia erre a kihívásra. A 
fasiszta üldözések idején 
ugyanis a korm ányhoz be
nyújto tt m em orandum ában 
követelte a zsidóüldözések 
megszüntetését. Egy ilyen lé
pés az akkori helyzetben sok 
veszéllyel járt. P á r hónappal 
püspöki szolgálatának megkez
dése u tán  első volt a római 
katolikus főpapok között, aki 
szembehelyezkedett a ném etek 
kiürítési parancsával, és azt az 
u tasítást adta papjainak, hogy 
ne hagyják el gyülekezeteiket, 
a  rá juk  bízott nyájat. Az 
1950—52-es években az állam  
és a  róm ai katolikus egyház 
között lefolyt eredményes tá r 
gyalások egyik vezetője volt. 
Az ellenforradalom  leverése 
után, 1957-ben javasolta a ró

mai katolikus püspöki karnak, 
hogy ism erje el a Forradalm i 
M unkás-Paraszt Korm ányt. Az 
Országos Béketanács küldötte
ként részt vett a moszkvai 
béke-világkongresszuson és ott 
la tin  nyelvű felszólalásában 
ju tta tta  kifejezésre azt az ál
láspontját, hogy az egyházak
nak m inden erővel segíteniük 
kell a békeszerető erőket a 
béke megvalósításában. Az 
Opus Pacis és az Országos 
Béketanács katolikus bizottsá
gának díszelnöke volt. Az O r
szágos Béketanács egyik al- 
elnöke volt. 1960-ban, 70. szü
letésnapja alkalm ával a Nép- 
köztársaság Elnöki Tanácsa a 
M agyar Népköztársaság zászló- 
rendje II. fokozatával tün te tte 
ki.

Dr. Hamvas András és egy
házunk vezetői között szívé
lyes kapcsolatok voltak. En
nek a kapcsolatnak alapja el
sősorban az volt, hogy egyet
értés á llt fenn több vonatko
zásban az egyháznak a szocia
lista társadalm i rendben való 
szolgálatára nézve, továbbá a 
tekintetben, hogy mi az egy
ház feladata a béke védelmé
ben és a társadalm i igazságos
ságnak világviszonylatban va
ló érvényesítésében. A jó vi
szonynak ez a ta rta lm a egy
ben jelzi, hogy a római kato
likus és az evangélikus egy
házak között fennálló tan ítás
beli különbözőségek ellenére, 
melyek azok a területek, m e
lyeken a két egyház együtt 
m unkálkodhatik  népünk és az 
em beriség javára.

Tisztelettel és szeretettel 
gondolunk dr. Hamvas And
rásra.

A diakónia ügyvivő-lelkészének leveléből
A Budai G yerm ekotthon ese

m énynaptárában jelentős nap 
volt az, am ikor D. dr. Ottlyk 
Ernő püspök, aki egyben az o r
szágos szeretetm unka legfőbb 
őre is egyházunkban, látogatta 
meg gyermekeinket. A látoga
tások általában megpezsdítik 
az otthon életét. E rre a  napra 
azonban különös szeretettel, 
hosszú időn á t készülődtek. 
Verseket tanultak , szóló és 
karénekeket. M indenképpen 
azon voltak, hogy a „püspök 
bácsi” jól érezze m agát, lássa

szorgos életüket, és ne távoz
zék el körükből üres kézzel. S 
bár az otthon népe volt a meg
ajándékozott, lá ttuk  mégis, 
hogy a gyermekek egyszerű 
alkotásai örömöt szereztek a 
püspöknek is. Talán nincs is 
szebb, tökéletesebb találkozás 
em berek között, m int a  kölcsö
nös megajándékozottság. Így 
épülhet és lehet egyre szilár
dabb a közösség em ber és em
ber között. M iért nem  gyako
ro ljuk  többször?



A „ r e n d h a g y ó ”  k i r á l y
Lk 19, 37—40

Izgalmas ez a virágvasárnapi bevonulásról szóló történet. A 
tanítványt sokaság királynak járó hódolattal kíséri Jeruzsá
lembe a kölcsön-szamáron poroszkáló názáreti ácsot. Király
nak nevezik őt, holott vagyona szinte semmi, közéleti hivatalos 
pozíciója semmi, hatalmi ambíciói nincsenek. Bárhogyan is for
dult később a közvélemény iránta, itt osztatlan és hatalmas a 
lelkesedés. Valóban rendhagyó király Jézus, a királyi hatalom 
és fenség minden külső jele nélkül. Ellene mond minden kirá
lyokkal kapcsolatos elképzelésnek. Miért ilyen?

Mert az Ür nevében jön. Hatalma nem a trónokhoz, orszá
gokhoz, helyhez, időhöz kötött királyok hatalma. Más és több 
ez a hatalom. Hatalma a bűnbocsánat és a szeretet hatalma, a 
pislogó mécsest ki-nem-oltás, a megrepedt nádat el-nem-törés 
csodálatos hatalma, Isten irániunk való jóakaratának a hatal
ma. A sokaság így üdvözli őt. Furcsa dolog, hogy a földön mű
ködő hús-vér Jézus tettei láttán a tanítványok a mennyei bé
kességet kezdik magasztalni. Hiszen a szemük láttára, fülük 
hallatára, itt a földön történt, ami történt! De éppen ezekből a 
dolgokból, tényekből és erőkből győződtek meg arról, hogy a 
mennyben, azaz Istennél történt valami. Szorosan összefügg ez 
velünk emberekkel. Amit Isten elhatározott, azt jött Jézus vég
rehajtani. Isten döntése ránk vonatkozik. Nincs hadiállapot a 
menny és a föld, azaz Isten és az embervilág között. Isten és 
az ember szinkronba került! Jézus a kudarcokba, bűnökbe be
lenyugodott, a társadalomból való számkivetettségbe beletörő
dött, minden jelen- és túlvilági reménységről lemondott, Isten
ben csak félelmetes bírót, vagy semmit sem látó embereknek 
az újrakezdést kínálja előfeltétel nélkül. És kínálja a megúju
lást az önigazság langyos vízében lubickolóknak, a mosolytfa- 
gyasztó vallásos-kegyes törvények kegyetlen bilincsébe szori- 
tottaknak is. Isten országában nincsenek páholyok, ahol a fa
rizeusok érezték magukat, de kerítés sincs, ahonnan a többi 
kívül lenne rekesztve. Istennek csak szeretetve szoruló és sze- 
retetet kapott gyermekei vannak! Istennek ez a végérvényes 
döntése minden gyermekével kapcsolatban. Ezért aki igazán 
hisz Istenben, annak hinnie kell az emberben és az emberiség 
jövőjében is. Nem azért, mert az ember önmagában jó, töké
letes, „minden jók kútfője", hanem azért, mert Isten jó és gon
doskodik terve valóra váltásáról. Az áldott király Jézus erre a 
garancia.

Olyan király már számtalan volt a történelem során, aki a 
népét saját elképzeléseiért nyomorgatta és halálba kergette, 
olyan is volt, aki áldozatokat is tudott hozni. Jézus olyan rend
hagyó király, aki maga vállalta a halált, hogy övéiért váltságot 
szerezzen.

A farizeusok hiába figyelmeztették Jézust: „dorgáld meg 
őket". Mondd, hogy nincs igazuk, mondd, hogy ne lelkesedje
nek, oszlasd el híveid elképzeléseit. Jézus nem von vissza sem
mit. Nem korrigálja a tanítványt sokaság megnyilvánulásait és 
nem ad igazat a farizeusoknak. Az lehet, hogy a tanítványi soka
ság várakozásaiban és elképzeléseiben vannak tévedések, talán 
maguk sem értik teljes egészében, hogy mit is mondanak. 
De a tény tény marad. Isten visszavonhatatlanul meghozta a 
döntést az emberért és ezt véghez is viszi. És e műve érdeké
ben „a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak’’, ha kell.

Baranyai Tamás

I M Á D K O Z Z U N K
Ür Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy nem  riasztott; vissza téged 

az emberi bűn, művecLyéghe^vi tel ében. Köszönjük, hogy minden 
előítéletet leromboló hatalm addal felszabadítasz m inket a  veled 
és neked történő szolgálatra. Köszönjük hatalm adat, m elyet ma 
is megosztasz velünk és latbavetsz em bertestvéreid javára. Kö
szönjük, hogy szeretetednek végtelen táv latait nyitod meg e lő t
tünk. A rra kérünk, szerettesd meg velünk a  szolgálat örömét, 
hogy őszinte, ny ílt szívvel és élő reménységgel hordozói lehes
sünk m egváltott világodban m inden em berséges jó ügynek, 
ámen. _______

Istentiszteleti rend
B udapesten , 1970. áp rilis  26-án

— KONDOROS. M árcius 22- 
én, virágvasárnap, szeretet- 
vendégséget ta rto ttak  a gyüle
kezetben. Előadással Kovács 
Pál szarvas-ótemplomi lelkész 
szolgált A Passióval kapcso
la tban  „Bűnömnek büntetése 
volt rajtad , óh igaz” címen 
ta rto tt előadást.

— HARMÖNIUMOK, n ég y -, ő t-  
ok távosak , k itűnő  á llapo tban , 1800,— 
F t-tó l eladók. B udapest, VIII., Futó  
u tca  41. II. 7.

— HALÁLOZÁS. Ozv. Mako- 
vinyi Pálné, sz. Pohánka Mária. 
Makovinyi P ál Kis-Zellnoi 
(Csehszlovákia) evangélikus 
lelkész édesanyja 74 éves korá
ban a balassagyarm ati kórház
ban elhunyt. Temetése március
16-án volt a balassagyarm ati 
temetőben Rónay Zoltán lel
kész szolgálatával.

D eák té r  de. a. (úrv.) d r. H afen- 
scher K áro ly , de. IX. (úrv.) dr. K é
kén  A ndrás, du. 6. T ra jtle r  Gábor. 
F asor de. fél 10. Szirm ai Zoltán, 
de. 11. (konfirm áció-úrv .) D. Ko
ren  Em il—Szirm ai Z oltán , du. 6. 
Bogya Géza. Dózsa G yörgy ú t  de. 
fél 10. D. K oren Emil. Üllői ú t 24. 
de. fél 11. K arácsony  S ándor u. de. 
9. Rákóczi ú t 57/b. de. 10 (szlovák) 
A rad i A ndrás, de. :2. (m agyar), 
du. 5. szere te tvendégség. Thaly 
K álm án  u. 28. de. 11. d r  Rédey Pál, 
de. 11. F ran c isc i Guido, du. 6. 
F rancisc i Guido. K őbánya de 10. 
Sülé K ároly . U tász u . de. 9. Sülé 
K ároly . V ajda P é te r  u. de. fél 12. 
V eöreös Im re . Zugló de. 11. (úrv.) 
Bizlk László. R ákosfalva de. 8. Bo
ros K áro ly . G yarm at u . de. fél 10. 
B izik László. F ó ti ú t  de. 11. (kon
firm áció) B enczúr László. Váci út 
de. 8. S o lym ár P éter. F ran g ep án  u. 
de. fé l 10. S olym ár P éter. Ü jpest 
de. 10. Blázy Lajos. P esterzsébet 
de. 10. V irágh G yula. S o roksár ú j
te lep  de. fél 9. V irágh G yula. P es t
lő rin c  de. 11. M atuz László. K is
pest de. 10. K ispest W ekerletelep 
de. 8. P estú jh e ly  de. 10. S ch re iner 
Vilmos. R ákospalo ta  MÁV telep 
de. 8. R ákospalo ta  N agytem plom  
de. 10. R ákospalo ta  K istem plom

— Húsvét után a 4. vasárna
pon az oltárterítő színe: fehér. 
A délelőtti intentisztelet oltári 
igéje: Jk  1, 16—21; az igehir
detés alapigéje: Lk 19, 37—40.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Április 26-án, vasárnap reggel 
7 órakor az evangélikus egy
ház félóráját közvetíti a Pe- 
tőfi-rádió és az URH-adó. Igét 
hirdet SOLYMÁR PÉTER csö
möri helyettes lelkész.

— BÉKÉSCSABA. Április
8-án szeretetvendégségen ige
hirdetéssel szolgált Bodrog 
Miklós gyulai lelkész, egyház- 
megyei sajtóelőadó.

— A FEJÉR—KOMAROMI
EGYHÁZMEGYE lelkészi 
munkaközössége április 16-án 
ta rto tta  ülését. Kezdő áhítatot 
Varga György, befejező áh íta
tot Bottá István tarto tt. Elő
adással Nagy István esperes, 
Z ászkaliczky Péter, Molnár 
Gyula és Magyar László szol
g á lt

— A SOMOGY—ZALAI
EGYHÁZMEGYE lelkészi 
munkaközössége április 7—8-án 
ta rto tta  ülését Gyenesdiáson. 
Ü rvacsorát osztott Szomjas Ká
roly. Igehirdetési előkészítőt 
Szekeres Elemér, esti áhítato t 
Schád Ottó, előadást dr. Pusz- 
tay László, Sárkány András és 
Sághy András, beszámolót 
Lágler Béla esperes ta r to tt

— ÜJCSANÁLOS. A gyüle
kezet templomi ünnepélyen 
em lékezett meg hazánk fel- 
szabadulásának 25. évforduló
járól. Igét h irdetett Pásztor Pál 
esperes. A gyülekezet gyerme
kei énekszámokkal és szavala
tokkal em elték az est lelki él
ményét.

— ALBERTI. A gyülekezet 
böjti sorozatán „A keresztről 
való beszéd” összefoglaló ci- 
men Erős Sándor gödöllői, 
Maróti János acsai, Szende 
Ernő péteri és Ferenczy Zol
tán rákoshegyi m. lelkész vé
geztek igehirdető szolgálatot.

du. 3. R ákosszen tm ihály  de. fél 11. 
K arn e r Ágoston. Sashalom  de. 9. 
K arn e r Ágoston. M átyásföld de. 
fél 11. C inkota de. fél II., du. fél
з. K ista rcsa  de. 9. R ákoscsaba de. 
9. Békés József. R ákoshegy de. 9. 
R ákosliget de. 10. R ákoskeresz tú r 
de. fél 11., du. 3.

B écsikapu  té r  de. 9. (úrv.) Ma- 
docsai M iklós, de. 11. (konfirm áció  
—úrv.) V árady  Lajos, du. 6. K an- 
ta te -e s t — V árady  Lajos. Torockó 
té r  de. fél 9. Szita Istvánné. Ó buda 
de. 9. Fülöp Dezső, de. 10. (úrv.) 
F ülöp Dezső. XII. T artsay  Vilmos
и. de. 9. Csengődy László, de. 11. 
(konfirm áció) C sengődy László, 
du. fél 7. T akács József. B udakeszi 
de. 8. T akács József. P esth id eg k ú t 
de. fél 11. T akács József. K elen
föld de. 8. (úrv.) dr. R ezessy Zol
tán , de. 11. (úrv.) Bencze Im re , du. 
6. d r. Rezessy Zoltán. N ém etvölgyi 
ú t de. 9. (úrv.) Bencze Im re. 
N agytétény  de. fél 9. K elenvölgy 
de. 9. Csepregi Z suzsanna teol. 
(szuppl.) B udafok  de. 11. Csepregi 
Z suzsanna teol. (szuppl.) B udaörs 
du. 3. Csepregi Z suzsanna teol. 
(szuppl.) T örökbálin t du. fél 5. 
V isontai R óbert. C sillaghegy de. 
fél 10. Csepel de. fél 11.

— DIÖSGYÖR-VASGYÄR.
A gyülekezet új lu ther-kabáttal 
ajándékozta meg lelkészét, 
Pásztor Pál esperest a  húsvéti 
ünnepek alkalmából.

— ÓZD. Április 5-én dr. 
Hafenscher Károly Deák téri 
másodlelkész szolgált a gyüle
kezetben. Délelőtt az anyagyü
lekezetben és Borsodnádasdon 
h irdetett igét, délután szeretet
vendégségen ta rto tt előadást 
svédországi tanulm ányútjának 
élményeiről. Pásztor Pál espe
res áh íta tta l szolgált

— AMBRÓZFALVA. M ár
cius 15-én a gyülekezet böjti 
szeretetvendégségén Zátonyi 
Pál csabacsüdi lelkész „A 
szenvedő Jób” címen ta rto tt 
előadást

— IKLAD. Március 10-én a 
gyülekezet böjti áh ítatán  Ger- 
hát Sándor galgagutai lelkész 
igehirdetéssel szolgált

— KÖBANYA. Nagycsü
törtökön — m árcius 26-án — 
az esti úrvacsorái istentiszte
leten dr. Fabiny Tibor teo
lógiai akadém iai tanár h irdet
te  Isten igéjét és osztott ú r
vacsorát

— BORJÄD. A m agyarbó- 
lyi gyülekezet filiá jában m ár
cius 11—13. között Csepregi 
Béla sárszentlőrinci lelkész 
böjti igehirdetési sorozatot ta r 
to tt „Gyülekezet a kereszt kö
rü l” címen.

— KISTARCSA. Az Evan
gélikus özvegy Papnék O tt
hona lakói és a kistarcsai fiók
egyházközség részére a böjti 
időszakban szokásos igehirde
tési sorozat keretében idén 
fiatal házas budapesti le lké
szek, ill. s. lelkészek végeztek 
szolgálatokat a tékozló fiú tö r
ténete alapján. Sorrendben a 
következők szolgáltak: Blat- 
niczky János cinkotai, Bizik 
László zuglói, Baranyai Ta
más csepeli, Aradi András 
Rákóczi úti s. lelkészek; ifj. 
Kendek György kér. h. le l
kész és Kása László rákoske
resztúri másodlelkész.

„Énekeljetek az Úrnak új 
éneket, m ert csodadolgokat 
cselekedett; megsegítette őt az 
ő jobbkeze és az ő szentséges 
karja .” (Zsolt. 98, 1)

VASÁRNAP. — „Halottaid 
megelevenednek.” (Ezs 26, 19) 
A húsvét utáni vasárnapok 
mindegyike a  keresztyén élet 
egy-egy jellemző m ozzanatára 
hívja fel a figyelmünket. A 
m últ vasárnap az örvendező 
gyülekezetét és az örvendező 
em bert állította elénk. A mai 
vasárnap szinte folytatása az 
előzőnek, am ikor az éneklő 
gyülekezetre, az énekével is 
Istent dicsőítő keresztyénre 
m utat. Ami nagypénteken és a 
húsvéti feltám adás csodájában 
történt, az ujjongó énekre in
dítja a gyülekezetét. A húsvéti 
csoda a m i életünkben is meg
nyitotta a feltám adás felé v i
vő utat. Énekeljünk h á t új 
éneket!

HÉTFŐ. — „Ha hallgatsz az 
Úrnak, a te Istenednek szavá
ra, áldott leszel bejöttödben és 
áldott leszel kimeneteledben.” 
(5 Móz 28, 1. 6) A keresztyén 
em ber nem já rh a t a maga fe
je  szerint, hanem m inden perc
ben Istenre kell figyelme. Ha 
nem figyelünk Atyánkra, Meg
váltónkra és a megszentelő 
Szentiélekre, ha süket m arad 
a szívünk az ige szava előtt, 
rossz úton járunk. Ha hallga
tunk az ige jó ú tra vezető 
szavára, a jó úttal együtt 
m ienk Isten áldása is. A jó út 
pedig nem más, m int a szol
gálat útja. Ügy leszünk Jézus 
Krisztus hűséges tanítványai, 
követői, ha szeretetben. szol
gálatban já runk  az em berek 
között.

KEDD. — „Emeljük fel szí
veinket, kezeinket Istenhez az 
égben” (Jer sir 3, 41) A ke
resztyén élethez hozzátartozik 
a szüntelen való, meg nem fá
radó imádkozás. Bök pótolni
valónk van ebben a vonatko
zásban, m ert gyakran csak 
esetlegesen imádkozunk. Csak 
akkor, am ikor éppen eszünk
be jut. Kezünk összekulcsolása, 
szívünknek Isten előtt való k i
tárása legyen a jellemzője ün
nepnapjainknak és hétköznap
jainknak egyaránt.

SZERDA. — „Megemlékezik 
az ő szövetségéről mindörökre, 
az ő rendeletéről, am elyet 
megszabott ezeriziglen.” (Zsolt 
105, 8) Ígéret és beteljesedés, 
fogadalom és annak m egtartása 
szorosan egybetartozik. Jó, ha 
eszünkbe ju t ma a keresztsé- 
günk, am ikor Isten gyermekei
vé fogadott m inket. Vajon mi 
valóban gyerm ekeiként élünk? 
És jó, ha eszünkbe ju t m a a 
konfirm ációnk. Vajon m egtar
to ttuk-e az akkor te tt fogadal
m unkat, hogy keresztyén élet
ben, hitben és szeretetben 
élünk? Könyörögjünk, hogy 
Isten bocsássa meg szövetség- 
szegésünket, s ú jítsa meg éle
tünket, hogy hitünk tiszta hit, 
szeretetünk segítő szolgáló sze
rete t legyen!

CSÜTÖRTÖK. — „A gyűlö
let szerez versengést; a szere
tet pedig m inden vétket elfe

dez.” (Péld 10, 12) Milyen ha
tártalan  különbség van e két 
szó között: gyűlölet-szeretet. 
És milyen sokszor telik  meg a 
szívünk egy-egy rossz szó, cse
lekedet nyomán gyűlölettel, 
haraggal, irigységgel. A gyű
lölet pedig nem vezethet más
hova, m int a bűnbe és a bűn 
büntetésébe, a halálba. De a 
szeretet által m egtaláljuk Jé 
zus K risztusban U runkat és 
M egváltónkat, és a m ásik em
berben a testvért, a felebará
tot, akinek szívünk m inden 
szeretetével és melegével szol
gálnunk kell. Isten m aga tá - 
voztassa el szívünkből a gyű
löletet, s töltse meg szívünket 
igaz szeretettel!

PÉNTEK. — „Kívánkozik, 
sőt emésztődik lelkem az Úr
nak tornácai u tán; szívem és 
testem ujjonganak az élő Isten 
felé.” (Zsolt 84, 3) A zsoltáros 
szívét hatalm as kívánság tölti 
be: vágyódik az Istennel való 
élő kapcsolatra, közösségre. És 
itt töredelmesen, bűnbánattal 
be kell vallanunk, hogy a mi 
szívünkből bizony nagyon 
hiányzik ez az Isten utáni vá
gyódás. Sok m indennel el va
gyunk foglalva, s em iatt keve
set foglalkozunk Isten dolgai
val. Pedig nekünk abban is 
foglalatoskodunk kell, ami a 
mi A tyánk dolga: a hit, az üd
vösség, a szeretet és a szolgá
la t útja. Isten adjon nekünk 
olyan szívet, am elyik vágyó
dik a vele való kapcsolatra!

SZOMBAT. — „Az Ür, a mi
Istenünk, legyen velünk, am i
képpen volt a mi atyáinkkal.” 
(1. K ir 8, 57) Lehet-e szebb 
befejezése egy hétnek, m int ez 
az ige?! M ert nem m ás ez, 
m int bizonyságtétel, imádko
zás. Bizonyságtétel arról, hogy 
Isten vezetett ezen a héten is 
minket. Ö volt velünk a nap
sütésben, de ö  volt velünk a 
m egpróbáltatásban is. ö  az, 
Aki megbocsátja botlásainkat, 
bűneinket, ö  az, aki ellát 
m inket mindennel bőven, ö ' ä i  
aki holnap m egszólaltatja igé
jét. Ne felediük: a mi szá
m unkra is! ö  legyen velünk 
m a és mindenkor!

H arkányi László
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Felelős vezető :
Soproni B.éla Igazgató

Gabika konfirmációjaMég a kézmozdulatára is emlékszem, ami
kor vendégkönyvünkbe beírta: „Gabika”.

Szőke, kék szemű, rózsás arcú fiú volt. Nagy, 
kerek asztalunknál ült két testvérével és szü
leivel, akikkel sok kedves, régi emlék fűz ösz- 
sze. Amint ült, nem látszott, hogy az asztal 
alatt diákosan lóbált lábainak egyike fából 
van. A vendégkönyv fölé hajolt, arcán önérze
tes mosollyal, hogy ő most megörökíti a nevét.

Nem tudta, milyen igazán, mélyen megörö
kítette.

Édesanyja amott a másik szobában mondta 
el, hogy még egy éve van. Olyan fegyelmezett 
arccal mondta, hogy a torkomban vert egy 
másutt hallott mondat: „magatartás, az igen. 
de kérem ne nézzen mögé!"

„Még egy éve van” — kopogtak bennem a 
szavak. Én is akkor jártam meg a halál ár
nyékának völgyét, s a mondat óriássá nőtt: 
még egy éve van!

ö t éve ennek. Az egy évet pontosan tudták.

*
Még nem volt beteg, amikor kis szíve meg

nyílt barátja, Jézus előtt. Nem volt falrengetö 
élmény, vagy esemény. Egy lócán ült a ház 
mögött azzal, aki nyitogatni próbálta szívét az 
ige előtt. Aztán — csak úgy magától jött — 
együtt imádkoztak. A pajkos kicsi gyermek 
megrázta magát: „olyan furi érzés van ben
nem”. Az arca tüzelt az örömtől.

Amikor a műtőbe vitték, hogy fél lábát am
putálják, tisztában volt az esélyekkel, bár a 
baját — szarkóma — nem tudta. Tudta, hogy 
válaszút előtt alszik el a műtőasztalon, s lehet, 
hogy az Ür Jézushoz megy. „Uram, Jézusom, 
légy velem” . . .  — s elaludt.

Az ágyban ébredt, édesanyja simogatására. 
Felnézett rá, s megszólalt:

— Te is meghaltál, anyukám, vagy én is 
élek?

*
Letelt az egy év, kérlelhetetlenül megjött az 

írás, hogy „Gabika . . .  Megváltójához hazaér
kezett.” Múltak a többi évek is, s egyszer le
tettek asztalomra a szerkesztőségben néhány 
gépelt oldalt, név nélkül. Gabikára emlékez
nek benne. Forgatom a lapokat.

Korán kapta a kis fekete könyvet, s szerette 
olvasni. Amilyen huncut volt természettől, 
olyan nyitott volt a szíve az ige üzenete előtt 
A szülőkkel mindig tartottak esti áhítatot, 
amelyen gyakran választották a gyermekek az 
éneket, ő  mindig ezt: „Az én időm mint a 
szép nyár, menten eljár. . . ”

Az édesanyja szíve elszorult. Miért mindig 
ez az ének?

— De mikor én ezt úgy szeretem — volt a 
válasz.

*

Hősiesen viselte, hogy mankót kellett hasz 
nálnia. Ügyesen, bátran mozgott vele. Ha 
meg-megállt, olykor elmélázó tekintettel gon
dolt a bogarakra, amelyeknek ő tépte ki lábu
kat. Istenem, micsoda összefüggések! — aztán 
tovább lökte magát a mankóval.

Ideiglenes műláb, majd a végleges. Gyorsan 
megtanult vele járni. Leküzdötte a különbsé

get, ami közte, s az ép lábúak között volt. 
Egyszer az iskolában az emeletről a lépcső- 
korláton csúszott le társaival. Büntetést kel
lett írnia érte. Büszkébb bizonyítványt ritkán 
írnak emberek magukról, mint volt neki ez a 
büntetés. Az apja ölébe vette, amikor szelíden 
megrótta érte, s úgy simogatta, hogy a fiú ne 
lásson az apja könnyes arcába.

Apjától kapta a konfirmációi tanítást is. 
Itta a leckéket, s úgy készült, mint aki tudja, 
hogy nagy-nagy lépés áll előtte. Szívvel-lélek- 
kel konfirmálni akart.

Az egy év pedig az idő nagy óráján lassan 
lejárt. Igen, a konfirmáció éve.

*
Hosszúszóra mentek ki Kassáról. De hamar 

vissza kellett jönniök. Fájt a háta. Megrönt
genezték. Akkor a jobboldali tüdő fele már 
nem működött. Az ágyban kissé jobban érezte 
magát, de hason feküdt, mert a hátát nyomta 
a párna__

— Anyukám, te mindig olyan jókat főztél. 
Miért nincs most semmi ize az ételnek?

— Anyukám, mondd, megvan még ez a fél 
lábam? Úgy elzsibbadt, nem is érzem.

Az idő órája hangtalanul ketyegett.

*
Naplórészlet:
Éjfél közeledik. A Csermelyvölgyből most 

megy le az utolsó villamos. Álom nem jön a

szememre. . .  Hajnalfelé egy gyöngéd kéz 
érintését érzem. Az édesanyja.

— Gabika téged hív. Ügy látom, nincs már 
sok ideje.

Erősen, nehezen-veszi a lélegzetet. A ziháló 
hang összefolyik a 103 zsoltár szavaival, amit 
olvasok: „ . . .  meggyógyítja minden betegsége
det .. . megváltja életedet a koporsótól, kegye
lemmel és irgalmassággal koronáz meg té
ged . . .  jóval tölti be a te ékességedet, és meg
újul ifjúságod, mint a sasé . . . ”

Istenem! Mint sasé. . . !  Miatyánk, ki vagy 
a mennyekben. . .

Az imába Gáborka is belekapcsolódik. Ép
pen itt: legyen meg a te akaratod. . .  — s 
mondja velünk végig — mert tied az ország, 
és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. 
Amen.

Feje oldalt billent a párnán. A mélységes, 
ijedt csöndben az édesanyjára tekintek.

— Nincs már pulzusa — mondja csendesen.

*
Ennek már négy éve. A kassai köztemető

ben Gabikának, Mohr Gedeon evangélikus 
lelkész és felesége, Pauksch Etelka fiának ez 
a sírfelirata:

Az én időm, mint a szép nyár.
Menten eljár,
És eljő a hosszú tél.
Ámde az Űr szebb tavaszra
Feltámasztja
Azt, ki benne hisz, remél.
Sötétkék konfirmandus öltönyében temet

ték. „Megújul ifjúságod, mint a sasé . . . ”
Csak fél lába volt. De láttátok a szárnyait

D. K orea Emil
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A munka ünnepén
Május elsején ünnepel az ország, ünnepel dolgozó népünk. A 

m unka ünnepét üli a világ dolgozóival együtt. A nemzetközi 
munkásmozgalom ünnepét, am ely a  haladás, a fejlődés, a tá r 
sadalmi igazságosság ünnepe. Ünneplőbe öltöznek a  városok és 
a falvak, egy rövid időre elcsendesülnek a  hatalm as gyár- 
óriások és elném ulnak a földeken dolgozó traktorok. Ünnepi 
felvonulásokkal köszöntik ezt az ünnepet, am ely egyaránt ün
nep minden em bernek. Ebben az ünneplésben részt vesznek 
egyházunk tagjai, a hívek is, akik  m unkájukkal és szeretetük- 
kel egyek országot építő m agyar népünkkel.

Jó, ha ezen a nagy ünnepen m egállunk néhány pillanatra, 
hogy észrevegyük mindazt, am it m ájus elsején ünnepiünk.

Soha nem  felejtem  el az 1945-ös első szabad m ájus elsejét! 
Alig egy hónappal azelőtt verte ki a szovjet hadsereg hazánk 
földjéről a fasiszta hordákat. Sokak szíve még tele volt félelem
mel és aggódással a holnapot illetően. Még túságosan erősen 
sütö tt a pince bizonytalan félhom ályához szokott szemünkbe a 
ragyogó napsugár, s ta lán  egy kicsit remegő lábakkal tettük 
meg az első lépéseket. De az első szabad m ájus elsejének regge

lén boldogan vonultunk fel az ünnepélyekre, s az első p illana
tokban még bizonytalan lépteink egyre erőteljesebbek, határo- 
zottabbak lettek. Németországban még néhány napig tom bolt a 
világháború zivatara, nálunk azonban egyre ragyogóbb arcú 
em berek fogtak hozzá az új haza, az új világ felépítéséhez. Ü n

nepeltük az első szabad m ájus elsejét, s ünnepeljük azóta is 
boldogan évről-évre.

Jó, ha ezen az ünnepen néhány p illantást vetünk a régebbi 
múltra. Az 1945 előtti M agyarországra. A rra  az időre, am ikor 
em berek éheztek és nyomorogtak m unka és kenyér nélkül. A r

ra  az időre, am ikor egyetemet végzett diplomások tengették 
életüket egyik napról a m ásikra, s h iába végeztek volna bárm i
féle m unkát, a legkisebb lehetőségük se nyílt erre. És eszünkbe 
ju tnak  ezen az ünnepen azok a földtelen, nincstelen, nyomorgó 
zsellérek is, akik ha kap tak  is m unkát egy-egy uraság földjén, 
soha nem  kapták  meg m unkájuk méltó bérét. S bár kérges te
nyerük sajgott a kegyetlenül hajszolt m unka után, am ikor vég
re nyugovóra tértek, m indig éhes gyomorral hunyták le szemü
ket. És eszünkbe ju tnak  a gyárakban dolgozó milliók, akik csak 
a gyártulajdonosok gazdagságát szaporították, s nem kellett 
sok ahhoz, hogy a nyomor egyszer s m indenkorra véglegesen 
tönkretegye őket.

Ha mindezek az eszünkbe jutnak, akkor tud juk  igazán meg
találni a m unka értékét és a m unka ünnepének a  jelentőségét.

És jó, ha eszünkbe ju tnak  a  felszabadulás u táni évek is. Csá
kányt és lapátot fogtunk, hogy eltakarítsuk  egy összeomlott or
szág és egy összeomlott világ rom jait. De nem  a gyász és fájda
lom könnyeit hulla ttuk  ezekben az években, hanem  az öröm, 
a  boldogság könnyeit. M ert hatalm as dolog volt az, am ikor egy- 
egy nincstelen szegény végre földhöz jutott, vagy egy gyári 
m unkás nem a kapitalista gyártulajdonos gazdagságát növelte, 
hanem  az országért, a  népért dolgozott, s annak életét te tte  
egyre szebbé, gazdagabbá. A mi m unkánk nyomán indu lt meg 
az élet falun és városon egyaránt. A mi m unkánk és veríté
künk nyomán indult meg a vasút és a villamos, szólalt meg a 
rádió, indultak  meg a  roncsokból újjávarázsolt gépek, épültek 
fel az új hidak. A mi m unkánk nyom án em elkedtek hatalm as 
gyáróriások a  Duna és Tisza m entén, s  a  mi m unkánk nyom án 
születtek új, szocialista városok.

Jó, ha m indezt szám ba vesszük a m unka ünnepén, s boldo
gan állap íthatjuk  meg, hogy az elvégzett m unkánk eredm é
nyes volt. Erőnkkel és értelm ünkkel, m unkánkkal és erőfeszí
tésünkkel mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy az első szabad 
m ájus elseje u tán  huszonöt évvel boldog ország, boldog népe 
ünnepelhet.

De jó, ha a  m unka ünnepén egy kicsit körülnézünk a m á
ban, a jelenben is. M ért van még elég lá tn i és tennivalónk.

Elsőként m indjárt azt kell m egállapítanunk, hogy hatalm as 
dolog az, hogy van m unkánk. N ekünk idősebbeknek, és a  fia ta
loknak egyaránt. Ki-ki m egtalálhatja az t a m unkaterületet, 
ahol eredm ényesen dolgozhat. A falusi em ber a  földeken az 
egyre inkább gépesített állami gazdaságokban és termelőszö
vetkezetekben. Dolgozhat úgy, hogy egyre nagyobb eredm é
nyeket érjen  el nem csak a  maga hasznára, hanem  egész né
pünk érdekében is. A gyári dolgozó a zakatoló gépek mellett, 
am elyek egyre inkább megkönnyítik m unkáját. A mérnökök, 
orvosok és m ás értelm iségiek a maguk m unkaterületén úgy 
végezhetik m unkájukat, hogy m inden erejüket la tba vetik.

M ert — és erre m indenkor nagyon figyelnünk kell — nem  
mindegy az, hogy hogyan dolgozunk, hogyan végezzük el a 
m unkánkat. M ert lehet valam it ímm el-ám mal, tessék-lássék is 
végezni. De az így dolgozó em ber soha ne várjon jutalm at. 
M unkánkat úgy kell ellátnunk, bárm iféle m unka legyen is az, 
hogy m inden erőnket megfeszítve, m aradéktalanul teszünk 
eleget hivatásunknak.

A m unka ünnepén boldogan állap íthatjuk  meg azt is, hogy 
m unkánk megbecsült munka. Gondoljunk csak azokra a  te r 
melőszövetkezeti parasztokra, gyári m unkásokra, bányászokra, 
tudósokra, vagy ak á r egyházi személyekre, akik magas állam i 
kitüntetésben részesültek. És gondoljunk azokra a  névtelen, ki 
nem tün te te tt m illiókra, akiknek a hűséges m unkája hozzájárul 
ahhoz, hogy életünk zavartalan, boldog élet legyen.

De nem m ehetünk tovább a  m unka ünnepén anélkül, hogy 
ne vetnénk egy p illan tást a  jövő felé is. Afelé a  jövő felé, 
amely szám unkra a  holnapot — ta lán  az öregkort —, gyerme
keink és unokáink szám ára a  jövendőt, a  boldog életet jelenti. 
M ert ezért a  jövőért ma kell megdolgoznunk. Ügy hogy m in
den erőnkkel a békéért munkálkodunk. Ügy, hogy harcolunk 
a háború, a gyűlölség, az embertelenség, a kizsákm ányolás 
és a gyarm ati rendszer ellen. Azért, hogy ne csak nekünk le
gyen boldog és békés életünk, hanem  az egész világnak és 
benne m inden embernek.

Ünnepel az ország, ünnepel dolgozó népünk és benne egy
házunk népe is. Ünnepel ma, a  m unka ünnepén, hogy azután 
holnap és holnapután tovább folytassa a  békéért, a  boldog hol
napért végzett m unkáját.

H arkányi László

Huszonegy kalapácsütés Vecsésen
Letették az új vecsési tem p

lom alapkövét. Nem kis dolog 
ezt leírni, hiszen 25 évvel ez
előtt azok a fasiszta katonák 
robbantották  fel az itt  á llt 
templomot, akiknek az övén ez 
állt: „velünk az Isten”, akik 
azt hírelték, hogy Isten vé
delmében vív ják  harcukat, s 
ahonnan ők visszavonulnak, 
oda olyanok jönnek, akik úgyis 
lebontják a tem plom okat és 
szétszórják a keresztyén nyá
jat.

Ök elmentek. Isten nem 
m ent velük. I tt  m aradt, s a fa
siszták által meggyalázott Is
ten népe 25 év u tán  ú jra  tem p
lomot épít.

„Ö törli le könnyeinket, gyó- 
gyítgatja sebeinket. . . ” — száll 
az ének, míg hét lelkész, D. 
Káldy Zoltán püspökkel az 
élen, kézbe fogja a  kőm űves
kalapácsot s három -három  
ütéssel, igét m ondva zá rja  le az 
új vecsési templom alapkövét. 
A kő a la tt díszes okmány szól 
arról, hogy „az első templom 
barbár elpusztítóira nehéz 
szívvel gondolunk. De követői 
akarunk  m aradni U runknak, 
M egváltónknak, aki a  kereszt
fán így imádkozott: Atyám, bo
csásd meg nekik, m ert nem

tudják, m it cselekszenek!. 
M indnyájan az ő irgalmából 
élünk. De tudjuk, hogy éppen 
az Ü r m egtapasztalt irgalm a

lőle a segítő szolgálat ereje h a 
zánk és a világ békéjének meg
őrzésére . .

Ezen a  helyen állott az a

kötelez arra, hogy minden 
erőnkkel küzdjünk a  gonosz
ság, a gyűlölködés, a pusztítás, 
a  háború és bárm iféle form á
ban feltám adó fasizmus ellen. 
Az a vágyunk, hogy ez a  tem p
lom legyen béke-templom. Ta
láljon benne Istennel békessé
get sok szív és sugározzák be-

Alekszij pátriárka
Moszkva és egész Oroszország pátriárkája , az orosz ortodox 

egyház legjelentősebb vezető egyénisége 93 éves korában 
Moszkvában elhunyt.

Temetésén, am ely április 21-én volt Zagorszkban, a troice- 
szergijevi főkolostor Uszpenszkij székesegyházában a m agyar 
országi egyházakat dr. Bartha Tibor reform átus püspök, a M a
gyarországi Egyházak ökum enikus Tanácsának elnöke, D. Káldy 
Zoltán evangélikus püspök, a Magyarországi Egyházak ö k u 
menikus Tanácsának alelnöke és dr. Berki Feríz. a magyar 
ortodox egyház esperes-adm inisztrátora képviselték.

Ónk új templomai
R é v f ü l ö p

B alatonparti üdülőhely. A kissé feljebb, a szőlőshegyek 
m ögött fekvő Kővágóörs filiája. 82 lélek volt a  templomépítés 
m egindulásakor, ma 110 a gyülekezet lélekszáma, de nyaranta 
az üdülőkkel megszaporodik.

A templom alapkövét 1948 őszén tették le, és sokféle építke
zési-anyagi nehézséggel küzdve 1953-ban használatba vették 
a  félig kész épületet. Lassan folytatták. Felszentelésére csak 
1967-ben kerü lt sor.

Sipkói László tervezte a Balaton-vidéki vörös terméskőből 
épült templomot, am ely dísze a  B alaton-partjának, s különö
sen az lesz, ha a tornyot is befejezik. M ert ez még há tra  van.

Sok önkéntes m unkával 340 000 F t volt eddig az építkezés 
költsége. Ennek egyharm adát maga a  kicsiny gyülekezet adta 
össze. A többit különböző közegyházi tám ogatás és állami se
gítség te rem tette  elő. A LVSZ is jelentősen segített.

Minden vasárnap ta rtanak  benne istentiszteletet A lelkész 
az építés kezdete óta m indm áig Sümegi István. Ö gondozza 
nagykiterjedésű szórványterületén ezt a buzgó kis filiát is, de 
gyakran prédikál i t t  reform átus lelkész is, m ert szívesen ad 
ják  használatra a  templomot a reform átus gyülekezetnek is.

templom, am elyet akkor fel
robbantottak. A lapzatának kö
vei még részben durván m ere- 
deznek, de részben m ár beton
ba sim ítottan várják  a ráépü
lő falakat. Tégla és beton- 
gerendák szép rendben várják  
am ott, hogy tem plom m á épül
jenek.

A gyülekezet új álm ának, az 
új tem plom nak ékes kis rajza 
a  25 éve álló ideiglenes fa
templom előszobájában m utat 
a megvalósulás felé.

„Töltsd bé szíveinket bőven 
mennyei ajándékoddal. . . ” — 
száll az ének, s koppannak a 
kalapácsütések. Számolom, s 
közben nézem a nyájat, am ely 
körülveszi a m egható ese
ményt. Öróluk szólt az im ént a 
fatem plom ban D. Káldy Zol
tán püspök igehirdetése arról 
a páli igéről, hogy Isten tem p
lom ává kell lennünk (1 Kor 3, 
16—17). U talt a 25 évvel eze
lőtti borzalmas eseményre, s 
rám utato tt Isten szeretetének 
a rra  a jelére, hogy most éppen 
azon a helyen dicsérhetjük Öt. 
Nagyobb csoda ez, m int am it 
25 évvel ezelőtt gondolhattunk 
volna.

A zért építünk templomot — 
m ondotta tovább a  püspök — 
m ert van gyülekezet. Pál arra  
m utat rá, hogy Isten temploma 
maga a gyülekezet. Nem az 
épület és nem  is az egyes ke
resztyének, hanem a gyüleke
zet. A többi csak kő. A meg
épült épületet, az teszi tem p
lommá, ha gyülekezettel van 
kibélelve. A gyülekezet Isten 
hordozója ebben a világban. A 
vecsési gyülekezetnek is úgy 
kell tem plom m á válnia, hogy 
hordozza és szolgálja az épü
leten belül és kívül Isten 
szeretetét, jóságát, bűnbocsátó 
kegyelmét, tisztaságát, szentsé
gét. M ásutt is, a gyülekezeten 
kívül is van szeretet, s ha az 
megszégyenítő a keresztyének
re nézve, azért van, m ert Isten 
népe nem tudott úgy szeretni, 
ahogyan Jézus K risztustól ta 
nulta: mélyebben, jobban,
megbocsátóbban, feltétel nél
kül.

Keményen szól Pál azokról, 
akik m egrontják Isten templo
mát. I tt  most sokan azokra 
gondolnak, akik negyedszázada 
i t t  robbantottak. A történelem 
Istene azokat súlyosan m egítél
te. De itt  most azokról van szó, 
akik belülről rontják meg a 
gyülekezetei Ha kívülállók 
nem hisznek és nem építik a 
gyülekezetei, az természetes.

De ha önm agát ron tja  a gyüle
kezet, azáltal, hogy nem hisz 
az evangéliumban, az nem te r
mészetes. P ál ettől a rontástól 
fél. M inket kívülről nem lehet 
m egrontani. Mi csak önmagun
k at ron thatjuk  meg, ha nem hi
szünk. Most templomot épí
tünk, s ez szép, izgalmas do
log. De sokkal izgalmasabb az, 
hogy hisznek-e a  gyülekézetek- 
ben! S ha hisznek, jobban sze
retnek-e! Isten most tú lm utat 
a le tett épületanyagon, s a szép 
terven, s azt kérdezi meg, van- 
e Isten t hordozó gyülekezet 
Vecsésen.

„M int a friss harm at hu llá
sa, term ő lesz a szív ú ju lá- 
s a __” — száll az ének, s né
zem a  nyájat. I tt áll az a kon
firm andus kisleány, Grénn 
Zsuzsanna, aki a  fatemplom 
bejáratánál így köszöntötte az 
érkező püspököt: „mi gyerme
kek és konfirm andusok nem 
lá ttuk  azt a templomot, am it 
ezen a helyen gonosz kezek el
pusztítottak. De az a vágyunk 
és kívánságunk, hogy az a 
templom, am elynek építésébe 
m ost kezdünk, ne csak tizenkét 
évig álljon, m in t a régi, hanem  
láthassák azt az utánunk kö
vetkező nemzedékek is, és hall
hassák benne Isten örömüze
netét __”

Hallod valahol Hans, ha még 
élsz, aki 25 évvel ezelőtt a rob
bantás előtt azzal dicsekedtél, 
hogy szíven lőtted az oltárkép 
K risztusát — 25 év után kon
firm andus köszöntötte az alap
követ letevő püspököt, s ez a 
kislány nem tudja, mi a hábo
rú! Sokan vannak itt, akik 
még emlékeznek a régi tem p
lomra, de a Grénn Zsuzsannák, 
akik a jövő gyülekezetét Ígérik, 
nem lá tták  a gigászi halotti só
hajként összeomló templomot. 
Ök békében nőttek fel, a mi 
békénkben, s mi az épülő 
tem plom okkal is ezt a békét 
védjük.

„Tedd eggyé, kik most széj
jelválnak, hogy épüljön fel 
templomod . . . ” — száll az ének, 
s csengnek a kalapácsütések. 
Nézem a gyülekezetét. Sokan 
vannak, s még szélesebbre tá 
gul. Több, m int gyülekezet: 
ökumené. Több, m int Ökume
ne: itt  van az új életünk, 25 
év a la tt m egépült országunk 
tavaszi zsendülésben. Reformá
tusok is és baptisták is van
nak itt, s katolikusok. Milyen 
szép, hogy a helyi reform átus 
tem plom ban hónapokon ke
resztül külön persely állott az 
épülő evangélikus templom ja 
vára. Egyházi világszerveink 
szeretető és áldozata idesim ul 
most. Á llam unk döntő megér
tése és segítsége itt  épül most a 
falakban. Ha valaki még boto
ru l 25 év előtti szorongások
kal néz egyházi életünkre, 
csak annyit mondok: vecsési 
templom.

Előre látom „25 évünk új 
tem plom ai” sorozatunk szép 
befejezését, az új vecsési tem p
lom képét, a la tta  a  szöveggel: 
300 lelkes kis gyülekezet Buda
pest peremén. Űj tem plom a a 
fasiszták á ltal felrobbantott 
első tem plom uk alapjain épült
1970-ben, hazánk felszabadulá
sának 25. évében, a m agyaror
szági evangélikusság bizony
ságtételeként új élete mel
le tt . . .  Ülőhelyek szám a 80, 
Tervezte dr. Kotsis Iván. A 
gyülekezet lelkésze Marschal- 
kó Gyula. D. Koren Emil

a szlovákiai evangélikus egyház vezető püspöke, a budapesti 
Evangélikus Teológiai Akadémia tiszteletbeli doktora 55 éves 
korában április 18-án rövid szenvedés u tán  váratlanul elhunyt.

Temetése Pozsonyban volt április 23-án. amelyen egyházun
kat D. dr. Cttlyk Ernő püspök és Mekis Adám esperes képvi
selte.

D. Jan ( M a d a



Nem hova, hanem kihez!
Jn  11, 1—12

János evangéliumának ez a hosszú szakasza, ahonnan mai 
igénk származik, a Bibliában a „Jézüs búcsúbeszédei” címet 
viseli. Jézus előre közölte tanítványaival, hogy eltávozik közü
lük. Feltámad és élni fog, mégsem lehet őt örökké látni mint 
embert. Az eltávozásnak ezt az eseményét nevezik keresztyén 
szóhasználat szerint mennybemenetelnek. Mennyi felesleges 
fejtörést és gondolkodásbeli zűrzavart takaríthattak volna meg 
eleink és mi magunk is, ha a mennybemenetel helyett arról 
beszéltünk volna, amiről Jézus is beszélt: az Atyához menetel
ről. A kettő között óriási különbség van. Nem arról van ugyanis 
szó, hogy h o v a  ment Jézus térbelileg, hanem arról, hogy 
k i h e z !  Az ő „eltávozása” nem kilométerekben, vagy csillagá
szati fényévekben kifejezhető helyváltoztatás volt a régi módon 
óriási skatulyának elképzelt világűr valamelyik távoli pontjára, 
vagy azon túlra. Nem a Földről ment el valahova máshova az 
űrbe, hanem az emberi létből ment á t az Istennel való teljes 
és végleges közösségbe. Ez pedig nem térbelileg lejátszódott 
esemény. Akkor sem jutunk azonban közelebb e titok nyitjá
hoz, hogyha a régi világképpel szemben egyszerűen kijelentjük, 
hogy Isten nem itt, vagy ott, hanem m i n d e n ü t t  jelen van, 
tehát Jézus is mindenütt jelenlétbe távozott. Ez végeredmény
ben a régi, helyhez rögzített menny kozmikus kiterjesztése 
lenne.

A magunk képzeletei helyett Jézusra figyeljünk ebben az 
igében! Jézus sehol sem arról beszélt, h o l  van Isten, h o g y  
n é z  k i  Isten, hanem arról, hogy mit c s e l e k s z i k  Isten. 
Az Istent kereső embereknek útmutatásul önmagára mutat. 
Ha engem láttatok, az Atyát is láttátok, ha a mennyet keresi
tek, énrám nézzetek, ha Istenről akartok információt, rám 
tekintsetek! Érdekes, hogy Jézus sohasem vesződött Isten 
l é t e z é s é n e k  és hollétének a bizonyításával. Nem sokra 
megy az ember azzal, ha elfogadja, hogy Isten van, mint aho
gyan van telefon, mákdaráló és számtalan egyéb létező. Istent 
a cselekvésében ismerjük meg. „Az én Atyám mind ez ideig 
munkálkodik, én is munkálkodom”, mondja egy helyen Jézus. 
Isten és a menny megismerésére Jézus ismerete szükséges. 
Jézust általában úgy ismerjük, hogy ő tanított és tanítását 
különböző cselekedetekkel illusztrálta, illetve szavai hitelessé
gét cselekedetekkel bizonyította. Pedig a valóság talán éppen 
fordítva van. Szüntelenül cselekedett, egy művet hajtott végre 
és azt magyarázta szavaival. Amikor beszélt, akkor is Isten cse
lekvéséről tudósított.

övéit is cselekvésre ösztönözte. Száraz „tanításokból” soha
sem lesz fogalmunk Istenről és a mennyről. Sohasem lesz ele
ven kapcsolatunk Istennel és a mennyel, sohasem jutunk az 
Atyához, az Atya házába Jézus ígérete szerint, amíg Isten lété- 
ről-nemíétéről vitázunk és a magunk létén-nemlétén, hogylétén 
kesergünk.

„Nem beszédben áll Isten országa, hanem erőben”, mondja 
az ige. Jézus azért ment az Atyához, hogy ezeket az erőket szá
munkra adja, hogy lehessünk cselekvéseink által az embervilág 
számára a „mennynek egy darabja”.

Mindez hit kérdése. Az tud már most a mennyből élni, aki
nek hite ezt jelenti: az ember Jézusban Isten cselekedett 
embervilága javára és ebbe a cselekvésbe ma bennünket is be 
akar vonni.

Baranyai Tamás

H aan  A n ta ln ak
as egyház ügyét szolgáló festményei

Lapunk m últ évi február
9-iki számában H aan Antal 
egykori festőm űvészünk életé
nek és művészi tevékenységé
nek rovidebb ism ertetését kö
zöltük. Ez alkalom m al arró l 
szólunk, m iképpen szolgálta 5 
a  keresztyén egyház ügyét m ű
vészi tevékenységével.

Hazánk és egyházunk e nagy 
művésze, H aan János békés
csabai lelkészünk fia, tanulm á
nyainak befejezése után, Kos
su th  Lajos hívó szavára, hon
véd őrm esterként á llt csata
sorba s innen, a  világosi fegy
verletétel után, Olaszországba 
költözött. Édesanyjának halá
lát követően — 1863. évben — 
té r t  vissza, hosszabb időre ha
zájába S i t t  oltárképek, arcké
pek és népviseleti tárgyú fest
mények készítésével próbált 
beilleszkedni az akkori m agyar 
képzőművészetet életre keltők 
sorába. Abban, hogy itthon 
m aradását határozta el, je len
tékeny része volt két nagynevű 
pártfogójának: Pulszky Fe
rencnek, a  M agyar Nemzeti 
Múzeum igazgatójának és Ipo
lyi Arnold egri rám. kát. k a 
nonoknak, később beszterce
bányai, m ajd nagyváradi püs
pöknek. Utóbbi, ak it egyházi 
m unkásságán kívül a  történel
m i m últunk emlékei és ezek 
között is elsősorban képzőmű
vészeti em lékeink egyházi vo
natkozású festményei érdekel
ték: legjobban, m űértő figyel
m ével ham ar felism erte H aan 
A ntalnak kiváló tehetségét. 
M eghívta őt magához Egerbe, 
megbeszélte vele a  hazai m ű
vészetünk viszonyait és meg
bízta őt az esztergomi érsekek 
és a besztercebányai püspökök 
arcképeinek festésével. Ezeket 
a képeket azután, Haan A ntal 
művészi kiválóságának m élta
tásával m utogatta látogatóinak 
Ipolyi Arnold.

Jelentékeny része volt a  ki
váló m agyar főpapnak abban 
Is, hogy Haan A ntal templomi

oltárképek festésével is kezdett 
foglalkozni. Első ilyen m űvét 
a békéscsabaiak 1745—1773. 
években épült és bővített „kis- 
tem plom a” részére készítette. 
E képen Jézust a  Getsemane 
kertjében látjuk. Az ottani 
egyháznak akkor „szőlőbeli” 
(ma erzsébethelyi) tem plom át 
1876-ban építették s ide hoz
ták  á t a kistemplomból azt, a 
Budán, 1728-ban készült régi 
oltárt, am ely előtt Haan An
ta lt is keresztelték 1827. 
január 6-án. Ennek az o ltá r
nak is, m ost m ár két új képét 
(Krisztus a keresztfán és fe
le tte K risztus a szam aritánus 
nővel) Haan Antal festette. Az 
1769—1770-ben épült békéscsa
bai római katolikus templom 
főoltárán állott Páduai Szent 
A ntalnak az a képe, m elyet a 
Haan A ntal festette Nepomuki 
Szent János képpel cseréltek 
ki 1878-ban. Ezt a régi tem p
lomot 1907-ben lebontva, he
lyébe az 1910-ben felszentelt 
új tem plom ot építették, a ré
gi oltárképek nélkül s így 
ezeknek hollétét m a m ár nem 
ism erjük. Az am brózfalvai 
egyházközségünk is Krisztust 
a szam aritánus nővel ábrázoló, 
eredeti Haan oltárképet őriz s 
ilyet ta lálunk még a  csanád- 
alberti tem plom unk oltárán 
is, K risztust a keresztfán áb
rázolattal. Haan A ntal készí
te tte  oltárkép kerü lt az egyko
ri m okrai gyülekezetünk tem p
lomába is, erről azonban bő
vebb adataink nincsenek.

Felm erülhet az a kérdés is, 
kerü lt-e  külföldre H aan fes
tette o ltárkép? E kérdés lehe
tősége fennáll, m ert a  későbbi 
időben m űveit Olaszországból, 
eladásra, rendszeresen Berlin
be szállította; a Capri-szigeti 
v illá já t látogató sok külföldi 
pedig gyakran nem üres kéz
zel távozott onnan. A külföld
re  kerü lt képek adatai isme
retlenek, csupán H aan egy-egy 
levelében te tt ezekről említést.

Bell Lajos

Egyházunk útja és teológiája

Hivatás és közös munka
Egyházunk hívő népe meg

győződéssel vallja, hogy a tö r
ténelm et formáló Isten jelölte 
ki helyünket a szocializmust 
építő Magyarországon. Köztu
dott, hogy a  népi dem okrati
kus Magyarország társadalm a, 
am elyben élünk, s  am elynek 
építésében mi is részt veszünk, 
a m unka és a  munkás megbe
csülésén épül. Következéskép
pen fontos egyházi feladat volt 
az ■ elm últ években felülvizs
gálni és tovább fejleszteni a  
m unka és hivatás teológiáját. 
E m unka során Isten igéjén 
tájékozódva, az atyák bizony
ságtételére figyelve, sajátos 
történelm i, társadalm i helyze
tünket szem előtt ta rtv a  for
m álódott egyházunk mai tan í
tása a m unkával és hivatással 
kapcsolatosan.

Az előttünk já r t  atyákkal 
egyetértésben hisszük és vall
juk, hogy a munka a teremtő 
Isten akarata, m indenkire ér
vényes életrendje. A Szentírás 
nem hagy kétséget a tek in te t
ben, hogy Isten az em bert 
m unkába állította, s  ezzel 
m unkatársává tette. Az em ber 
a  maga tevékenysége révén Is
ten világfenntartó  m unkájá
nak részese, általa m aga Isten 
m unkálkodik a világban.

A bibliai álláspont érvénye
sült a reformáció tanításában 
és gyakorlatában. Tudjuk, 
hogy a lu theri reform áció m i
lyen sokra becsülte a m unkát, 
hogy a  becsületesen végzett 
m unkát Luther Istennek tetsző 
istentiszteletnek m ondotta. A 
m unkának ilyen szemlélete és 
értékelése akkor meglepően, 
szinte forradalm ian új volt. A 
m unka a hivő keresztyén em
ber szám ára hivatássá lett, 
amelyben Isten elő tt állva 
szolgált a  felebarátnak, a  tá r
sadalomnak.

A reform átori tanítással

egyezően nyomatékosan hang
súlyozzuk az t a  bibliai igazsá
got, hogy a munka a megélhe
tés, a kenyérkereset Istentől 
rendelt alapja. Közismert az 
apostoli intelem : „Ha valaki 
nem ak a r dolgozni, ne is 
egyék.” (II. Thess. 3, 10) Lu
ther élesen ostorozta a  dolog- 
talan, henyélő egyházi és vilá
gi em bereket. A hetedik pa
rancsolat Nagykátéban ta lá l
ható m agyarázatában kemény 
szavakkal ítéli el azokat, „akik 
hamis m értékkel, súllyal, pénz
zel, ügyesen, ritka  eszességgel, 
gyors találékonysággal járnak  
tú l m ások eszén”, s  nem  be
csületes m unkával keresik meg 
kenyerüket. A nagy reform átor 
felism erte és bátran  kritizálta 
a  kezdődő kapitalizm usnak azt 
a  kísértését, hogy a tényleges 
m unkán és kockázaton tú lm e
nő, m ások m egkárosítása révén 
szerzett haszonhoz ju ttathat.

A kapitalizmusban a munka 
egyéni vállalkozássá, az egyéni 
képességek és lehetőségek k i
bontakoztatásának, s az elvég
zett m unkával nem  arányos 
jövedelem, a haszon (profit) 
megszerzésének eszköze lett, s 
egyes „kiválasztottak” kezén 
úszott el, herdálódott el. Ezzel 
háttérbe szorult, s csaknem 
megszűnt a  m unka hivatás- 
jellege. A m ások haszna érde
kében agyonhajszolt m unkás 
nem lelhette örömét m unká
jában, nem  tapasztalhatta 
m unkájának társadalm i szük
ségességét és megbecsülését. 
Az egyház igen nagy m u
lasztása, hogy ebben a helyzet
ben nem állt egyértelm űen az 
elnyomottak, a jogfosztottak, a 
kizsákm ányolt dolgozók olda
lára, s nem harcolt jogaikért.

A szocializmust építő társa
dalomban m egváltozott a m un
ka szerepe és jellege, s ezzel 
együtt a  dolgozók helyzete. Itt

A MUNKA HIMNUSZA

Anyád m últjához végig hű m aradt: 
m unkába v itt a  bordái alatt, 
és m unka fonta Mózes-kosarad . . .

És m unka tö rte  égő vállait, 
mikor apád az iskolába vitt, 
és m unka-fiúk lettek  társaid.

Munka érlel az első tavaszig, 
ahol m ár párnak  várhatsz valakit, 
s lázaid köve kemény, m in t a  hit!

Hiszel az izmok lendületében, 
híddá feszülsz . . .  s  a  túlsó partféler 
integet m ár a régvesztett Éden.

S a  m unka vára: békéd és béred, 
s vigasztalód, ha rú tu l az élet, 
mást ad, m int am it dalban ígért meg:

És gyógyulás lesz a  m unka sodra, 
ha mély árkot vés is homlokodra: 
száz megadással ő kel bírókra.

Üj napok elé vonszol magával, 
léptén terem tés ritm usa szárnyal, — 
az életedért dúl ez a  párbaj!

Szavára kelsz, ha utolér az ősz, 
követeli, hogy vele keregetőzz, 
ha csüggedés szívedbe tör, legyőz.

S Fény lesz, mely mindig élőbb, m int a köd 
sugarán erők, terek és id ő k . , .
A M unka urad, ő rö d , ö n z ő d '

Esti Gyula

a munka nemcsak az egyes 
ember ügye, hanem a társada
lomé. Ebben a társadalom ban 
m indenkinek joga van a m un
kához. A becsületes m unkával 
arányos a tisztességes kereset. 
N álunk nincs helye a  nyerész
kedésnek, a  tisztességtelen ha
szonnak. A sokak becsületes 
m unkájának haszna az á lta lá
nos életszínvonal emelkedése 
m ellett pedig nem egyesek 
profitjává válik, hanem közjó
vá.

Valljuk, hogy az ember kö
zösségi lény. Következésképpen 
nem  lehet az em beri term é
szettel és Isten akaratával el
lentétes a  közös m unka. Sok 
feladatot csak közösen lehet 
megoldani. Különösen vonat
kozik ez a  tudományos m un
kára.

Isten azt akarja, hogy az 
ember „uralkodjék a földön”, 
vagyis használja fel a  világ 
javait, erőit, adottságait, lehe
tőségeit. Ennek egyik, ha nem 
a legfontosabb feltétele a tu 
dományos m unka. A tudom á
nyok fejlődése és szakosodása 
szükségessé teszi a tudományos 
m unka magas színtű szervezé
sét, megosztását és összegezé
sét. Köztudott, hogy m a m ár 
egy-egy tudományos felfedezés 
a  legtöbbször nem  egy tudós, 
hanem  egy tudós kutatócsoport 
nevéhez fűződik.

A tudomány nem önmagáért, 
hanem az emberért van. Isten 
azért adott értelm et az em ber

nek, hogy tudása, tudom ánya 
segítségével a m aga javára  
használja a term észet javait, 
hogy küzdjön az em ber életét 
rontó és veszélyeztető erők el
len, s így szebbé, boldogabbá 
tegye életét a földön. A tudo
m ány roham léptekkel halad 
előre. A tudományos m unka 
művelői között m egtaláljuk a 
hivő keresztényeket. Az ő he
lyük azok között az em berek 
között van, akik  az egész em
beriség javára  végzik m unká
jukat és segítik a tudom ány jó 
irányú fejlődését. A hivő ke
resztyén em ber örül annak, 
hogy az értelem  fénye, a tudo
m ány egyre nagyobb te rü lete t 
világít meg a világban, s a tu 
domány fényében egyre na
gyobbnak lá tja  a világot te 
rem tő Istent, szerető mennyei 
A tyánkat.

A teljes Szentírás arró l ta 
núskodik, hogy a világteremtő 
Isten nem tétlen, hanem  min
dig munkálkodik. Az em ber 
akkor hasonlít Terem tőjére, 
am ikor maga is m unkálkodik a 
maga és em bertársai javára.

Köszönjük meg Istennek, 
hogy olyan hazában, olyan 
társadalom ban élhetünk, ahol 
a m unka „becsület dolga”, s 
ahol a mi becsületes m unkánk
ra  is szükség van, s  azt elis
merik. Végezzük azért m in
den m unkánkat azzal a tu d a t
tal, hogy a  mi m unkánk nem 
hiábavaló az Urban. (1 Kor 15, 
58). Táborszky László

A Jó Pásztor nyomában 
Öskün és Várpalotán

E címet nem csak azért vá
lasztottam , mivel április 12-én 
a Jó Pásztor vasárnapja volt, 
hanem  azért is, m ert a cím 
ben megjelölt Jó Pásztor sze- 
retete különösen szép, és a Lé
lek jelenlétét bizonyító ünne
pet terem tett a „Veszprémi 
Dombos Vidék” két gyüleke
zetében.

D. dr. Ottlyk Ernő püspök 
feleségével együtt e napon lá 
togatta meg a várpalotai és az 
ösküi gyülekezeteket. M ind
egyik ősi, de a jelenben is élő 
gyülekezet, ahol nem csak a 
templom kövei beszélnek a 
m últról, de a hívek sokasága; 
köztük öregek és felnőttek jó 
példája, m indkét nem beli if
júság lelkesedése, kicsinyek 
igen kedves és m egható buz
galma tanúskodik e gyüleke
zetek biztos jelenéről és jövő 
reménységéről, a Jó  Pásztor 
szeretetéről.

A püspököt délelőtt 10 óra
kor m egtelt templom várta  
Várpalotán, hogy hirdesse 
Kir. 19, 9—13. alapján A nnak 
üzenetét, A kinek pásztori kö
vetségében jelent meg közöt
tük. Szólt arról, hogy Isten a 
keresztyén em bernek nem en
gedi meg a világból vagy az 
emberi közösségből való „csa
lódott” kivonulást, elvonulást. 
Mindig visszaküld a csendes 
szolgálatra em berek közé. hogy 
életünkkel bizonyítsuk Isten és 
az em berek iránti szeretetün- 
ket. A keresztyénség: életfolv- 
tatás, a szeretet megélése. Ma 
és itt is csak ez esetben él az 
egvház. A temolomi istentisz
teletet gyülekezeti és gyermek- 
kórus gazdagította.

Istentisztelet u tán  először az 
egyházmegye esperese köszön
tö tte  a püspököt e gyülekezet
ben, rövid időn belül másod
szor. Ugyancsak meleg ragasz
kodással szólt a helvi lelkész 
is, m ajd a későbbiek során a 
gyülekezet felügyelője és gond
noka.

A kora délutáni időben m ár 
az ösküi templom harangiai 
szóltak. Nem templomba h í
vogattak. hisz a gyülekezet ao- 
raia-nagyja o tt volt m ár. Je 
le lték  az istentisztelet kezde
tét. I tt a püspök a Jó Pásztor 
egvik klasszikus textusa; Eze
kiel 34.15—16. alapián szólal
ta tta  meg az ige üzenetét. Teg
nap kaptam  egy ösküi levelet; 
„Éreztük, hogv az igén keresz
tü l Isten most is pásztorol, ke
res, gyógyít, erősít, vezet és 
m egtérésre hív bennünket.”

Istentisztelet után a püspök 
szólt egyházunk világhelyzeté
ről, illetve onnét kiindulva és 
haladva é rt el az ösküi gyüle
kezetig.

Gyorsan tett az idő. A lel
készcsalád és a gyülekezet ve
zetőségével együttesben alig, 
hogy részesedtünk vendégsze
retetükben, m áris indult a püs
pök és kísérete vissza Várpa
lotára, ahol a délután 5 órakor 
kezdődő istentiszteleten az es
peres szolgált igehirdetéssel a 
vasárnap kijelölt alapigéje sze
r in t és szólt a bűnbocsánat 
erejéről, mely a K risztust meg
tagadó P étert pásztorrá em elte 
s bennünket m indannyiunkat 
is kötelez az egymással való 
törődésre.

Végül nagy figyelemmel néz
te  és hallgatta a gyülekezet 
O ttlyk püspök vetíte tt képes 
előadását az Egyházak Világ
tanácsa uppsalai gyűléséről, 
mely dokum entálta azt, hogy 
fehérek és feketék, vagy szí
nesek, legkülönbözőbb fajú, 
nyelvű em berek m ind egyek 
vagyunk, egy test a Krisztus
ban. Szeretetre és nem gyűlöl
ködésre h ívattunk  el.

Egy család m utatkozott meg 
a várpalotai gyülekezet közös, 
nagy vacsorájánál is, amelyen 
a gyülekezet nagy része kép
viselve volt s részt vett a Ha
zafias Népfront városi titkára  
is. Nem ünnepi „tósztok” hang
zottak el sem a gyülekezet fel
ügyelője, sem gondnoka fel
szólalásában, hanem  az egyhá
zát, népét szerető szívek tá ru l
koztak fel.

Későre já r t  m ár az idő, de 
a püspök, az esperes, a gyüle
kezet vezetői még tanácskoz
tak. Egy olyan gyülekezet 
templomrenoválási gondját 
osztották meg egymás közt, 
am ely hivő, templomos, élő 
gyülekezet. V árpalotai gyüle
kezetünk nemcsak szám sze
r in t jelentős (1120 lélek), de 
lélekben is nagy. Lelki otthona 
pár évvel ezelőtt földrengés és 
a régebbi háborús károk kö
vetkeztében is veszélyessé vált. 
M ennyezete beszakadással fe
nyeget. 600 000 F t a gyülekezet 
szükséglete. A hívek m ár 
100 000 F t-o t összeadtak (az el
m últ vasárnap többek közt há
rom 1000 Ft-os adom ányt h ir
dettünk!). Felvette gondját a 
Városi Tanács, Hazafias Nép
front, Műemléki Felügyelőség 
és m int írtam , egyházkerüle
tünk  püspöke s ra jta  keresztül 
közegyházunk is. Hiszem, hogy 
megújul a várpalotai templo
m unk a hívek áldozatkész sze- 
retetéből, de bizonysága lesz 
— püspökünk szavaival élve 
—, a testvéri összefogásnak is! 
Ebben is megerősödtünk Vár
palotán.

Síkos Lajos
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Hálaadás és öröm Pakson
Hazánknak sok olyan hely

sége, kisebb-nagyobb községe 
van, am ely m ellett gyakran 
elmegy az ember, akár közle
kedési eszközökkel, ak á r úgy, 
hogy elsikliik a szeme az ú j
ságban a  név fölött. Az ilyen, 
kicsit „m ostoha” községek kö
zé tartozik Paks is. Nem is 
tudnám  összeszámolni azt, 
hogy hányszor m entem  m ár 
keresztül ezen a  falun, sőt m ár 
szolgálatokat is végeztem itt, 
de a „felfedezése” csak most 
következett be, 1970. április 
12-én, m ikor a  gyülekezet el
nöksége közös hálaadásra, az 
új im aterem  felszentelésére és 
a  m egújított templom megál- 
dására hívta meg a  Déli Egy
házkerület püspökét, D. Káldy 
Zoltánt, ak it ú tjá ra  elkísért 
Szent-lvány Ödön egyházke
rületi felügyelőhelyettes is.

Paks! Festőién te rü l el a Du
na kanyarban. Évszázadok óta 
a  Dunának köszönheti életét.

Nemcsak a halászat révén, am i 
nagyon régi foglalkozás itt, ha
nem a  hajózás és ezen keresz
tü l a  kereskedelem is jelentős 
helyet foglal el.

Az elm últ 25 évben jelentős 
változáson m entek át falvaink. 
Ez különösen is vonatkozik 
Paksra. Ma m ár szinte városi
as jellegű. H atalm as beruházá
sokkal i t t  kezdődött meg a  m a
gyar atom erőm ű építkezése, 
am ely még biztosabb alapokra 
helyezi Paks jövendőjét.

Evangélikus egyházunk 
szem pontjából is igen jelentős 
helyet foglal el a paksi gyüle
kezet. A nagy Tolna—Baranyai

szórvány-egyházmegyének 
egyik legnagyobb gyülekezete.

M ár 1546-ból ta lálunk fel
jegyzéseket á rra  nézve, hogy 
Pakson evangélikus családok 
laktak. Sztárai Mihály tolnai 
püspökségének egyik jelentős 
bázisa volt itt. Évszázadok fo
lyam án sok harc és m egpró-

Ä 85 éves Lukács György
„Minden p illanata reagálás. 

Felelet az életre. Ez távolítja 
el tőle a  hálál árnyékát. Min
den porcikájával működik, 
mégpedig belülről kifelé; igen, 
ez a  titka.” Ezeket a  sorokat 
Illyés Gyula ír ta  nem régen a 
„K háron lad ik jáéb an , am ikor 
is ám ulva és irigyelve fürkész
te, hogyan tanulhatná el ennek 
a  fantasztikus képességű és 
m unkabírású világhírű filozó
fusnak a  módszerét, az  élet
m ódját. A problém a annál ér- 
dekfeszítőbb, mivelhogy Lu
kács György m ég m ost is, 85. 
évében is állandóan alkot; te r
vei, elképzelései vannak.

1885-ben született Budapes
ten. 1902-ben fejezte be közép
iskolai tanulm ányait a  pesti 
evangélikus gimnáziumban, 
m ajd  1909-ben doktorált filo
zófiából, m iután  Németország
ban tanult, ahol közeli kapcso
latba kerü lt — többek között 
— a  protestáns szárm azású 
Max W eberrel, a vallásszocio
lógia m egalapítójával. Polgári 
szárm azása ellenére pozitívan 
foglalt állást az 1918-as fo rra
dalom m ellett, m ajd  a Tanács- 
köztársaság ideje a la tt a  ta 
nácskorm ány közoktatási nép
biztosa lett. Nemsokkal később

a  Horthy-M agyarország üldö
zői elől Becsbe em igrált; vé
delmében még Thomas Mann 
is szót em elt az osztrák kan
cellárnál. Ebben az időben vált 
filozófiai és esztétikai m un
kássága világszerte híressé. 
Művei azóta is a XX. századi 
m arxista értelmiség legolva
sottabb m unkái közé tartoz
nak.

1945-ben té r t  haza M agyar- 
országra. Tevékenyen részt 
vett irodalm i és filozófiai éle
tü n k  helyreállításában. Rend
szeresen és sorozatban m egje
lenő művei a m agyar-, és vi
lágkultúra kétségkívül m ara
dandó alkotásai, gyöngyszemei.

M int a hazai m arx ista  filo
zófia vezéregyéniségéről — 
m inket különösen is érdeklőén 
— még azt is el kell m onda
nunk, hogy feltétlenül ered
m ényesnek és szükségesnek 
ta r t ja  a kersztyének és m ar
x isták  közötti párbeszédet.

Ezekben a  napokban m in t a 
m agyar ku ltú ra  leghíresebb és 
külföldön is legism ertebb kép
viselőjét szeretettel és tiszte
lettel köszöntjük Lukács Györ
gyöt 85. születésnapján!

Győr Sándor

báltatás érte  a községet, a  tö
rök idő végén szinte elnépte
lenedett a  falu, de protestán
sok mindvégig m arad tak  itt. 
A török hódoltság után, m int 
a legtöbb tolnai faluba, ném et 
anyanyelvű telepesek érkeztek 
P aksra is. Evangélikusok és 
római katolikusok egyformán, 
de a faluban — máig is m eg
lévő — külön-külön közösséget 
alkottak.

A gyülekezetnek azonban 
nemcsak a  m últja  érdekes és 
tanulságos, hanem  a jelene is 
példa lehet m ás gyülekezetek
nek. Élő és építő gyülekezet 
van itt, amely reménységgel 
tek in t a  jövendő felé is.

A gyülekezet jövőt építő, Is
tenben bízó reménységét hang
súlyozta D. Káldy Zoltán püs
pök is délelőtti igehirdetésé
ben, ahol Jerem iás könyve 17,
7—8 alapján  prédikált. Igehir
detésében kiemelte, hogy csak 
az a  gyülekezet tud  bizalom
m al tekinteni a  jövő felé, 
am ely az „élő vízre”, az evan
gélium ra épít. Ha így van — és 
a paksi gyülekezet élete, szol
gálata és építkezései azt pél
dázzák — akkor gyümölcster
mő élete lesz a gyülekezet „fá
jának”. Ezt a gyümölcsterm ést 
és egyúttal a  jövő feladatait a 
püspök a szeretet és a békes
ség m unkálásában jelölte meg.

Az istentisztelethez ünnepi 
közgyűlés kapcsolódott, melyen 
a gyülekezet lelkésze, Sólyom 
Károly a 86 éves templom re
noválásának, az új im aterem  
építésének és a  parókia mo
dernizálásának tö rténeté t is
m ertette. Isten irán ti hálával 
és örömmel számolt be azok
ról az adatokról, melyek egy- 
egy m unka befejezését je len
tették. 1960-ban kezdett hozzá 
a gyülekezet az átfogó renová
lás kivitelezéséhez és m ost a 
padok újjáfestésével befejez
ték az építkezést, „örü lünk! 
Ez az örömünk egyúttal tanús
kodás arró l is, hogy él a  paksi

gyülekezet” — m ondta befeje
zésül a  lelkész.

A közgyűlésen a  Déli Egy
házkerület elnökségének, gyü
lekezeteinek és lelkészeinek 
köszöntését Szent-lvány Ödön 
egyházkerületi felügyelőhe
lyettes tolmácsolta.

A délelőtti ünnepségről alig 
értek  haza az em berek, m áris 
megszólaltak a harangok, hogy 
ism ét összegyűjtsék a gyüleke
zetei a rra  az ünnepélyes órára, 
am ikor D. Káldy Zoltán püs
pök felszenteli a  gyülekezet új 
imaházát, melyet a  tú l nagy 
parókia felesleges szobáiból 
alak íto tt ki a gyülekezet. A 
püspök a 84. zsoltár 5—8. ver
sei alapján  prédikált. Igehir
detésében a zsoltáros szavával 
h irdette: Boldogok, akik lakoz
nak Isten házában! Az a  jó és 
szükséges is, ha m inden hivő 
em bernek a  sa já t otthona is 
tem plom m á válik, ahol szere
te t és békesség uralkodik, de 
em ellett szükség van mindig 
olyan „helyre”, Isten házára, 
templomokra, ahová azért 
m ennek az emberek, hogy ú j
ra  meg ú jra  erőt kap janak  a 
m indennapi életükhöz, szolgá
latukhoz. „Ez az im aház is 
azért épült, hogy itt  kapjunk 
ú jra  és ú jra  erőt. Ha ezért 
épített a gyülekezet imaházat, 
akkor érdem es volt áldozato
ka t is hozni” hangsúlyozta be
fejezésül a püspök.

A gazdag és élményekben 
bőséges nap program ját egy 
fehérasztali beszélgetés zárta 
a  presbiterekkel, ahol a püs
pök röviden tájékoztatta a  je 
lenlévőket egyházunk életéről, 
örömeiről, gondjairól és fel
adatairól.

Öröm és hála töltötte el a  
gyülekezet szívét és ugyanezzel 
az érzéssel indultunk mi is h a
za a  késő esti órákban azzal a 
bizonyossággal, hogy minden 
jószándékú terven, m unkán Is
ten áldása nyugszik.

ifj. Kendeh György

V Á C I  M I H Á L Y :

A K Á C
Sivár vidék hűséges fája. 
A menekülő porszemek 
elé veti magát, megállva 
elfolyó barázdák felett.

Fannak kántoraink
Lapuink egyik legutóbbi szá

m ában egy oldalon olvasom a 
felhívást a kántorképző tanfo
lyam ra való jelentkezésre és 
az istentiszteleti liturgia fon
tosságáról szóló cikket. A ket
tő t nem lehet különválasztani. 
Az istentiszteleti életben igen 
fontos szerepet tö lt be a kán 
tor. Az énekszám okat legtöbb 
esetben a lelkész választja, de 
az  istentisztelet zavartalansá
gát a kántor biztosítja. Milyen 
rossz, am ikor nincs kán tor és 
m ilyen furcsa az olyan isten- 
tisztelet, am ikor néma m arad 
az  orgona vagy a harmonium.

A kántor irány ítja  a  gyüle
kezet éneklését, ő szabja meg 
az ének ritm usát, de ő segíti 
az istentisztelet litu rg iá já t is.

Egy régi szolgálatom ju t 
eszembe, mely alátám asztja a 
kántori szolgálat fontosságát.

*

A negyvenes évek elején, 
m in t kezdő segédlelkész szol
gáltam  a  kistarcsai Papnék 
O tthonában. A cinkotai lelkész 
megkért, hogy nyári szabadsá
ga a la tt néhányszor kisegítsem. 
A  kántori szolgálatot az ottani 
felügyelő felesége lá tta  el nagy 
igyekezettel és pontossággal, 
m ert a kán tortanító t behívták 
katonának.

Egy alkalom mal, közvetlenül 
az istentisztelet elő tt az irodá
ban ezt m ondja a  kán tor: 
„Kedves vendégünk érkezett 
Budapestről, aki orgonista. 
Nagyon jó lenne, ha m ost tő 
lem átvenné a  kántori szolgá

latot, m ert sokkal jobban já t
szik, m in t én.” Rögtön meg
kérdeztem  tőle: „Ism eri-e a 
szám táblára k ite tt énekek dal
lam ait?” „Nagyon jól ism erem
— volt a  válasz — de a  litu r
giát nem  ism erem .” (Akkor 
még újnak  szám ított az ún. 
Raffay féle liturgia.) „Nem baj
— m ondotta a  kántor — én ott 
leszek a  harm onium  m ellett és 
m ajd segítek.”

Tovább nem  lehetett tan a
kodni, m ert i t t  volt m ár a  kez
dési időpont és m ind a  hárm an 
bem entünk a kis im aterem be: 
a  lelkész és a ké t kántor. A 
gyülekezet tagjai is meglepőd
tek  azon, hogy m ost m ás ü lt le 
a  harm onium  mellé.

A kezdőének vezetése te lje
sen kifogástalan volt. A Buda
pestről jö tt vendég nagyon jól 
ism erte a  dallam ot és jó l ve
zette az ének ütemét. Az első 
ének végén kiálltam  a kis ol
tá r  elé és elhangzott az „Atya, 
Fiú, Szentlélek nevében!” Hosz- 
szú, kínos csend következett. 
A kántor eleinte halkan, majd 
bátrabban biztatta a  vendéget: 
„Most kell játszani az Áment.” 
Az istentisztelet folyamán több 
hasonló zökkenő volt. Én az 
o ltárnál verejtékeztem , de 
nemcsak a meleg m iatt.

Most jó  tudni, hogy olyan 
kántoraink vannak, akik Foton 
végezték el a tanfolyam ot és 
otthonosan mozognak a h a r
monium és az orgona m ellett 
és szám ukra nem okoz nehéz
séget az istentiszteleti liturgia.

Jeszenszky Tibor

HÉT VILÁGGYÜLÉS 1970-BEN
1970-ben — júniustól októ

berig — egym ást váltják  a 
világgyűlések. Az ádventisták, 
akik nem  tartoznak világvi
szonylatban az Egyházak Vi
lágtanácsához, június 11-től
20-ig ta rtják  világgyűlésüket 
Atlantic Cityben (USA). A 
Baptista Világszövetség világ
gyűlése Tokióban lesz július 
12—18 között. A Lutheránus 
Világszövetség Porto A legre-

ben gyűlésezik július 14-től 
24-ig (Brazília). A kvékerek a 
svédországi S igtunaban jön
nek össze augusztus 1—8-ig. 
A Reform átus Világszövetség 
augusztus 20. és 30. között a 
kenyai Nairobiban ta rtja  nagy
gyűlését. És végül október 20. 
és 25. között az ausztrália Ade- 
laide-ban ülésezik a  „Krisz
tus Tanítványainak” világ- 
kooiventje.

K örötte a  silány homok 
m inden-egy szellő-rezdülésre 
omlik, változik: — ő konok 
haragvással m arkol a  mélybe!

Dűlők végén áll, pásztoraivá 
nyugtalan halm ok nyájait, 
s  gyökereit összekulcsolva 
a  sziknek lenn rimánkodik.

A gerléket susogva hívja,
— ne m aradjon ném a a  táj. 
Lombleikét v irágfürtbe nyitja, 
hogy édesebb legyen a  nyár.

De tövissel karm ol a szélnek, 
szürcsölő ég arcába vág.
Rostjai közt a görcsök érnek, 
m int golyóban a robbanás!

Árok iszapját, m ocsár könnyét 
millió ajkkal ízleli, 
s  a  sót, m iben a szik-göröngy ég, 
szikkadva mézzé érleli.

Ahová hullt, azt a világot 
összemarkolja odalent, 
s széthulló rögökből virágot:, 
értelm et és rendet terem t.

Csúcsforgalom
Az autóbusz tompa bugás

sal száguld a Baross utcán. 
Csúcsforgalom van, délután fél 
öt. A Kőrútnál minden hely 
megtelt. A kalauz nélküli köz
lekedés, úgy látszik, bevált, a 
fel- és leszállás rendben fo
lyik, a jegykezelés is megol
dódott.

Az autóbusz utasai mint 
egyetlen tömeg, egyforma hul
lámzásban, a kényelmetlensé
get megszokva várják, hogy a 
„Zalkán” megritkulnak a so
rok és mindenki ismét friss 
levegőt szívhat. Egykedvű, 
tompa tekintetek. . .  Ki tudja, 
egy munkával eltöltött nap 
után kiben mi zsong a tompa 
búgás közben. Mit is mondott 
a főnök . . .  hogy az az X. ho
gyan viselkedett. . .  mi legyen 
a vacsora. . .  A mindennapos 
rohanásban egy kis gondolko- 
dásnyi idő . . .  Gondolkodni? . 
Jaj, de meleg van, nincs leve
gő . . .  levegő . . .  friss levegő .

Az apa két kislányával uta
zik haza. Édesanyjuknak két 
napra el kellett utazni, így a 
gyerekeket magával vitte a hi

vatalba. Katika már nagy 
lány, elmúlt 10 éves, Zsuzsika 
még csak négy és fél.

Zsuzsika is eltöpreng édes
apja ölében. Milyen jó is volt 
ez a mai nap. Volt egy külön 
íróasztaluk és Sárika néni 
olyan szép papírruhákat raj
zolt a papirbabáknak. A kincs 
ott rejtőzik a pici táskában.

Egyszerre megtorpannak a 
gondolatai. Este lesz, más este, 
mert édesanya nincs otthon. 
Átvillan benne a kérdés, és 
már ki is mondja hangosan, 
megoldást várón az esti otthon 
legfontosabb problémájaként: 
„Apa, ki fog ma velünk imád
kozni? Anya nincs otthon?!” 
„Majd én” — felel csendesen 
az édesapja. „Majd hárman 
imádkozunk.”

A gyerek megnyugszik, meg
oldódott a nagy kérdés. A vi
lágot egy nagy egységnek látja 
az imádkozó édesanya és édes
apa közelségében. Nagy, barna 
szemeivel figyeli a villany
rendőrt, és élvezi, amint a sár
ga és zöld jelzés után újból 
megindul a forgalom. K. I.

Porto Alegre 1970
Miután most készült el a magyar tanulmányi dokumentum 

a Lutheránus Világszövetség Porto Alegre-i V. nagygyűlésére, 
ebből az alkalomból kértünk tájékoztatást dr. PRÖHLE KA- |  
ROLY teológiai tanártól, aki mint az LVSz Magyar Nemzeti 
Bizottságának ügyvezető titkára, e munkát irányította.

— M ikor indult meg a felkészülés a nagygyűlésre?
— A LVSz M agyar Nemzeti Bizottsága 1969 elején határoz

ta  el a  Tanulm ányi Bizottság felállítását azzal a céllal, hogy a  
nagygyűlés tém ájával kapcsolatban egyfelől tanulmányozza a 
lu theránus egyházak mai irányzatait és állásfoglalásait, más
felől egyházunk felismeréseit, tapasztalatait tudatosítsa s ösz- 
szefoglaló hozzászólásban vigye a gyűlés elé.

— Milyen szempontok szerint folyt a  felkészülés?
— M ár az 1963-as helsinki nagygyűlésre is készítettünk egy 

tanulm ányi iratot, am ely jó  visszhangra talált. Most pedig a 
nagygyűlés tém ájára és a  rendkívül komoly világhelyzetre 
való tekintettel különösképpen is feladatunknak érezzük, hogy 
jól megalapozott és átgondolt hozzászólással vegyünk részt a  
Világgyűlés m unkájában. Közülünk többen részt vettünk a  
nagygyűlést előkészítő kisebb és nagyobb világszövetségi bi
zottságok konferenciáin, de itthon együtt is gondosan á ttanu l
m ányoztuk a genfi központból kapott előkészítő anyagokat

— Milyen eredménnyel járt ez a széles körű előkészítő mun
ka?

— A m unkában több m int harmincötén vettek  részt, nagyon 
aktívan, komoly felkészültséggel és lelkesedéssel. Három mun
kacsoportban a tanárok vezetésével az elm últ év folyamán 
több megbeszélést és m unkagyülést tarto ttunk, melyeken a ta 
goktól beérkezett hozzászólásokat m egvitattuk és kiértékeltük. 
Szem léltetésül ta lán  érdemes feljegyezni, hogy a  Tanulm ányi 
Bizottság tagjaitól 23 dolgozat és 24 tételsorozat érkezett be, 
összesen több, m int 350 oldal terjedelem ben. Ezek közül kilenc 
tanulm ányt a  LELKIPÁSZTOR című folyóiratunkban is meg
jelentettünk.

— Hogyan jö tt lé tre  ezek u tán  maga a  dokumentum?
— Abból a célból, hogy hozzászólásunk minél közvetle

nebbül legyen hasznosítható a  nagygyűlésen, alkalm azkodtunk 
annak témájához. Hozzászólásunk főtém ája tehát: „ELKÜL
DETTÜNK A VILÁGBA” és errő l a  nagygyűlés három  alté- 
m ája szerint készítettünk három tanulm ányt, mégpedig dr. 
Pálfy Miklós evangéliumi küldetésünkről a  mai világban, én 
m agam az ökumenikus felelősségünkről, dr. Nagy Gyula pe
dig az egyház társadalm i szolgálatáról. Mi hárm an voltunk 
egyúttal vezetői is a három tanulm ányi csoportnak.

— Mennyiben érvényesültek e tanulm ányban veretes teoló
giai felismeréseink?

— Amikor egym ásután elolvastam  a három  tanulm ányt, két 
kartársam ét a  magaméval együtt, eszembe ju to tt az Őtesta- 
m entum  régi görög fordításának legendája. Eszerint a  70 for
dító mind külön dolgozott, de am ikor elkészültek és egybe
olvasták, fordításaik szóról-szóra egyeztek. Most ugyan nem  
hetvenen dolgoztunk, nem is szó szerinti az egyezés, de annál 
mélyebb az összhang a  tartalom ban. M indhárom tanulm ány
ban érvényesül az elm últ 25 év közös tapasztalata, végigvonul 
ra jtuk  az a  felismerés, hogy az egyháznak meg kell szabadul
n ia  az uralkodásra-törekvés, a  világtól való visszavonulás és 
az öncélúság kisértésétől és minden ere jét be kell vetnie abba, 
hogy részt vegyen az em beriség mai nagy kérdéseinek a meg
oldásában. Ezt a szempontot érvényesítettük az igehirdetésre, 
az egységtörekvésekre és az egyház társadalm i szolgálatára.

— Ha e tanulmány a saját tapasztalatunkból és helyzetünk
ből indul ki, mond-e valamit az egész világ keresztyénsége 
számára?

— Eleve nem lépünk fel azzal az igénnyel, hogy a világon 
m indenkit kioktassunk, viszont mivel átéltük  népünk és tá r
sadalm unk forradalm i átalakulását, nem is hallgathatjuk  el 
tapasztalatainkat. Először is bünbánattal kell beismernünk, 
hogy egyházunk messzemenően a közép és felsőosztállyal állt 
szövetségben s ez súlyos válságra vezetett. Másodszor: meg 
kellett látnunk, hogy a keresztyénség nincs egy bizonyos tá r
sadalm i rendszerhez kötve s  ez szabaddá te tt arra, hogy meg
találjuk  egyházunk helyét és szolgálatát a szocialista társada
lomban. Harm adszor: m egtapasztaltuk, hogy hívők és nem h í
vők a  hitbeli és ideológiai különbségeik ellenére is — m int 
em berek — igen széles területen együttm űködhetnek népünk 
és az emberiség közös javáért. — Mivel nyilvánvaló, hogy a  
fejlődés m indenütt az e^világiasodás felé halad, úgy gondoljuk, 
hogy az egész keresztyénségnek számolnia kell azzal, hogy 
hozzánk hasonló helyzetben, nem  keresztyén irányítású tá rsa
dalomban kell m ajd szolgálatát végeznie. Ezért m erjük öntelt
ség nélkül állítani, hogy tapasztalataink tanúlságosak lehetnek 
más evangélikus testvéreink szám ára is.

— A tanulmány melyik része keltheti a legnagyobb érdek
lődést?

— Nehéz erre  egyértelm ű választ adni. A keresztyén világ- 
konferenciákon ma szélsőséges nézetek is szoktak érvényesül
ni, ezért bizonyára lesznek, akiknek kevés az, am it mondunk, 
s lesznek akik megütköznek azon is, ami szükségszerű követ
kezménye az egyház szolgálatának a mai világban. Gondolunk 
a rra  is, hogy a vendéglátó Brazíliai Evangélikus Egyház is sok 
problém ával küzd. Távol áll tőlünk, hogy bárm ely más test
véregyház életébe beleszóljunk, vagy m unkáját megítéljük. Jó l 
tudjuk, hogy mindegyikünk a  maga helyén felel az egyház 
Urának. Ennek a felelősségünknek a  tudatában próbáljuk el
mondani azt, am ire Ö tan íto tt m inket és szeretnénk, ha az kel
tené a  legnagyobb érdeklődést, ami felé meggyőződésünk sze
r in t ö  maga irányíto tt m inket is : az em berért és a  világért ér
zett közös szolgálat felé.

— MI lesz az irat további útja?
— A tanulm ányt angol és ném et nyelven jelentetjük  meg 

a  közeljövőben egy kb. 100 oldal terjedelm ű füzet form ájában. 
Így bocsájtjuk a konferencia részvevői és a  tesvéregyházak 
rendelkezésére. M agyar szövege pedig a LELKIPÁSZTOR jú 
niusi számában lesz olvasható.

Bízik László

Felvétel kántori tanfolyamra
Az Országos Kántorképesítő Bizottság 1970 nyarán Foton a 

következő előkészítő és továbbképző tanfolyam okat ta rtja :
I. tanfolyam : június 22—július 3.

U. tanfolyam : augusztus 17—28.
Jelentkezesi határidő: m ájus 15. Országos Kántorkepesítő 

Bizottság, Budapest, VIII., Puskin utca 12. címen.
Részvételi d íj: 350 Ft.
Jelentkezéskor mellékelni kell: lelkészi ajánlást, rövid élet

rajzot, hatósági orvosi bizonyítványt. A felvételről részletes ér
tesítést küldünk.

Jelentkezhetnek teljesen kezdők előkészítésre, és haladók to
vábbképzésre. Karvezetés, énekkari m unka és felkészítés a  téli 
négyhónapos tanfolyamok I—II—III. évfolyamára.

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!
ORSZÁGOS KANTORKÉPESÍTŐ BIZOTTSÁG



Úgy kérjetek, hogy adni tudjatok!
Lk 11, 5—8

Sokkal többen imádkoznak, mint azt a templomlátogatás 
átlagos mértékéből gondolni lehetne, de sokkal kevesebben 
imádkoznak igeszerűen, a Jézussal való helyes kapcsolat szelle
mében, mint ahány templomos hivő van. Ha nem igeszerű, 
Jézus által diktált ez a kapcsolat, kiderül az imádságok kéré
seiből is. Az utóbbi megállapításra az egyetemes imahetek ösz- 
szejövetelei mutatnak. Áldott alkalmak az imahetek, sokat erő
sítenek hitben és emberségben. Néha mégis szeretne felkiáltani 
az ember úgy, mint a tanítványok: „Uram, taníts minket imád
kozni!” Igaz, hogy szinte kegyeletsértésszámba megy a keresz
tyén ember legtitkosabb, legbelső magánügyébe beleszólni, 
pláne kritikus éllel, mégis szükséges az önvizsgálathoz. Adva 
van ugyanis a mi imádkozó életünk és adva van Jézus útmuta
tása. Ki-ki maga mérje le ennek az igének az alapján, össz
hangban van-e a kettő.

Hogyan imádkozunk mi? Néha úgy, mint a farizeusok, néha 
úgy mint a vámszedő (Lk 18,11—13, olvassuk el!). — Néha a 
vámszedő őszinte szavait is valami mesterkélt rutin-megaláz
kodással ejtjük ki. Közben jönnek a fontos és kevésbé fontos 
kérések az „Én és szeretteim köröttem” tárgyköréből. Ami ezen 
kívül van, az már alig, vagy sehogy se fér bele imádságunkba. 
Nem az a baj, ha magunknak és a közelállóknak kérünk, ha
nem az, ha a világ többi ügye kimarad. — Nixon amerikai 
elnök felhívására nagyon sok hivő ember imádkozott a leg
utóbbi Apollo űrhajó bajba jutott legénységéért. Ez helyes és jó. 
Csak az kérdés, hogy ugyanannak az embernek a felhívása 
mikor fog felhangzani a vietnami, kambodzsai, laoszi és ki 
tudja még hova valósi milliókért? — A magunk kis életterülete 
vajon nincs-e széttagolva az „imádsággal öntözött” kis oázisra 
és a szeretetlenség, meg nem értés, gyűlölet aknamezős siva
tagára?

Figyelemre méltó, ahogy Jézus a mai ige imádsággal kapcso
latos példázatát elmondta. Ügy is érthető lett volna, sőt egy
szerűbb is, ha a példázatbeli ember csak a maga ügyében zak
latja a szomszédokat. Jézus olyan történetet választ, amikor 
valaki v a l a k i é r t  erőszakoskodik. És éppen kenyeret kér. 
Nagyon sokféle értelmezését adták már ennek a kenyérnek. Á t
vitt értelmű, „lelki”, vagy egyéb dolgokat értettek rajta, amiket 
Istentől kérnünk kell a mások, a világ számára. Ha szabad ezt 
a példázatot így külön elemezni, legjobb talán ezt a példázat- 
beli kenyeret Luther Kis Kátéjának magyarázata szerint a 
mindennapi kenyér fogalmához közelhozni. Luther szerint 
mindaz „mindennapi kenyér”, ami az ember testének, lelkének, 
emberségének, becsületének szükséges.

A példázatból mozgalmasság, cselekvés sugárzik. A vendég
látó felkel, elindul, kér, visszajön és ad. Az imádság nem 
helyettesíti, pótolja, hanem erősíti és Istennel hozza kapcso
latba a cselekvő szeretet aktivitását. Van rá eset persze, amikor 
egyedül az imádság az egyetlen aktivitási lehetőség. Betegség, 
nagy távolság, egyéb akadályok miatt. Éppen ez a példázat 
bizonyítja, hogy a zörgető nem hiába zörget Istennél. De mu
tatja azt is, hogy „aki cselekedhetne a jót és nem cselekszi, 
bűne az annak”. Baranyai Tam ás

I M Á D K O Z Z U N K
U runk, tan íts m inket imádkozni! Nélküled sokszor nyitott 

kapukat döngetünk. Szeretetedet, hűségedet kérjük és nem 
vesszük észre, hogy közöttünk van és munkálkodik. Akkor 
könyörgünk tétlenül, am ikor cselekedni kellene, máskor h iába
való erőfeszítéseket teszünk, holott türelm esen kérni kellene. 
Adj k itartást a  kérésben és a cselekvő szeretetben egyaránt. 
Em berm entő szeretetedet gyümölcsöztesd testiekben és lelkiek
ben az egész világon. Vezess az Atyához és vezess az em berek 
közé, hogy szolgálni tudjunk téged és m egváltott világodat, 
ámen.

DR. NAGY GYULA PROFESSZOR BADENBEN
Az Egyházak Világtanácsa 

és a Vatikán Közös „Társada
lom, Fejlődés és Béke” Bizott
sága m eghívására dr. Nagy 
Gyula, Teológiai Akadémiánk 
professzora részt vett április
3—9 között a  Badenben (Auszt
ria) megrendezett nemzetközi 
teológiai konferencián. Dr. 
Blake, az EVT főtitkára, és

König bécsi bíboros részvéte
lével az öt világrész negyven 
országiból mintegy száz pro
testáns, róm ai katolikus és or
todox teológus és világi szak
értő tanácskozott hét napon 
keresztül errő l a tém áról: „A 
keresztyének szolgálata a  bé
kéért”.

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. m á ju s 3-án

D eák  tér  de. 9. (úrv.) T rajtler  
G ábor. de. 11. (ürv.) dr. H a íen - 
sch er  k á r o ly , du. 6. (úrv.) dr. K é
k én  A ndrás. F asor de. fé l 10. T ur- 
ch á n y i S án d or teo l., de. 11. T ur- 
eh án y i Sán dor te o l.,  du . 6. szere-  
te tv en d ég ség : dr. S e lm ecz i János. 
Ü llő i ú t 24. de. fé l 11. K arácsony  
S án dor u . de. 9. R ák óczi ú t 57 /b . 
de. 10. (sz lovák ) A radi A ndrás, de. 
12. (m agyar). T haly  K álm án u . 28. 
de. 11. (úrv.) F ran cisc l G uido, de. 
11. du . 6. F ra n c isc i G uido. K őb án ya  
de. 10. (úrv.) V eöreös Im re, du. 7. 
S ü lé  K ároly . Z ugló  de. 11. (úrv.) 
B oros K ároly  R á k osfa lva  de. 8. B í
z ik  L ászló . G yarm at u . de. fé l 10. 
B oros K ároly . Fóti ú t de. 11. B en 
czúr L ászló . V áci ú t  de. 8. B en czú r  
L ászló . F ran gep án  ú t de. fé l  10. 
B en czú r  L ászló . Ú jp est de. 10. B lá-  
zy  L ajos. P esterz séb et de. 10. Vi
rágú G yula . Sorok sár  Ü jte lep  de. 
fé l  9. V irágh G yula . P estlőr in c  de. 
11. M atuz L ászló . K isp est de. 10. 
K isp est W ek erelete lep  de. 8. P e s t
ú jh e ly  de. 10. S ch rein er  V ilm os. 
R ák osp alota  MÁV te lep  de. 8. R á
k osp a lo ta  N a g y tem p lo m  de. 10. Rá-

B u d ap esten , 1970. m á ju s 7-én ,
D eák  tér  de . 11. (úrv.) dr. K ékén  

A ndrás, du . 6. (úrv.) dr. H afen - 
sch er  K ároly . F asor  de. 11. D . K o
ren  E m il, du . 6. S z irm ai Z oltán. 
K arácson y  Sán dor u . du. 6. T h a ly  
K álm án u. 28. de. 11. F ran cisc i G ui
do, du . 6. F ran c isc i G uido. K őbá
n y a  de. 10. V eöreös Im re, du. 7. 
V eöreös Im re. Z ugló  de. 11. B íz ik  
L ászló . F ó ti út de. 11. B en czú r  
L ászló .V áci ú t de. 8. B en czú r  L ász
ló . Ü jp est du . fé l 7. B lá zy  L ajos. 
R ák osp alota  MÁV te lep  de. 8. Rá
k o sp a lo ta  N agytem p lom  de. 10. R á

k osp a lo ta  K lstem p lom  du. 3. R á
k o sszen tm ih á ly  de. fé l  11. K arner  
Á goston . S ash a lom  de. 9. K arner  
Á goston . M átyásföld  de. fé l  11. 
C inkota de. fé l 11. du. fé l 3. K is- 
ta rcsa  de. 9. R ák oscsab a  de. 9. B é
k és  Józse f. R ák osh egy  de. 9. R á
k o s lig e t de. 10. R ák osk eresztú r  de. 
fé l  11. du . 3.

B écsik a p u  tér  de. 9. (úrv.) Szita  
István ná, d e . 11. (úrv.) M adocsai 
M iklós, du. 6. Szita  István ná . T o- 
roek ó  tér  de. fé l  9. (úrv.) M ado
c sa i M iklós. Ó buda de. 9. dr. V á
m os Józse f, de. 10. (úrv.) dr. V á
m os J ó zse f. X R  T artsay  V ilm os u. 
de. 9. T ak ács J ó zse f, de. 11. T ak ács  
J ó zse f, du. fé l 7. R u ttk ay  E lem ér. 
P esth id eg k ú t de. fé l  11. R uttkay  
E lem ér. K e len fö ld  de. 8. dr. R ezes- 
s y  Z oltán , ele. 11. (úrv.) dr. R ezes- 
s y  Z oltán , clu. 6. B en cze  Im re. N é 
m etv ö lg y i ú t de. 9. B en cze  Im re. 
A lb ertfa lva  de. 7. V ison ta i R óbert. 
N a g y té tén y  d e . fé l 9. K e len v ö lg y  de.
9. V isonta i R óbert. B u d afok  de. 11. 
V ison ta i R óbert. C sillagh egy  de. fé l
10. C sepel de. fé l 11.

M en n yb em en ete l ü n nepén
k osp a lo ta  K istem p lom  du. 3. K ls- 
tarcsa  de. 9.

B écsik a p u  té r  de. 11. Szita  Ist
vánn á, du . 6. M adocsai M iklós. 
Ó buda de. 10. (úrv.) dr. V ám os Jó
zse f, du . 6. dr. V ám os Józse f. XII. 
T artsay  V ilm os u. de. 11. R uttkay  
E lem ér, du. fé l  7. C sen gőd y  L ászló . 
P esth id eg k ú t du. fé l 6. R uttkay  
E lem ér. K e len fö ld  de. 11. B en cze  
Im re, du . 6. B en cze  Im re. N ém et
v ö lg y i ú t de. 9. dr. R ezessy  Z oltán. 
B u d afok  du . 6. V isonta i Róbert. 
C sepel du . 6.

— Húsvét után az 5. vasár
napon az oltárterítő  színe: fe
hér. A délelőtti istentisztelet 
o ltári igéje: Jk  1, 22—27; az 
igehirdetés alapigéje: Lk 11, 
5—8.

— M ennybemenetel ünnepén 
az oltárterítő  színe: fehér. Az 
istentisztelet oltári igéje: Csel 
1, 1—11; az igehirdetés alap
igéje: Jn  14, 1—12.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Május 17-én, pünkösd vasár
nap reggel 7 órakor az evangé
likus egyház félóráját közvetíti 
a Petőfi Rádió és az URH adó.

— A BÁCS-KISKUN EGY
HÁZMEGYE lelkészi m unka
közössége április 8-án Soltvad- 
kerten ta rto tta  ülését. Ú rva
csorát osztott Szentpéteri Pé
ter. Előadást ta rto tt Seben Ist
ván, Ponicsán Imre, Tóth- 
Szöllős Mihály, Hulej Alfréd, 
Káposzta Lajos és Sárkány Ti
bor.

— A KELET-BÉKÉSI EGY
HÁZMEGYE április 24-én Bé
késcsabán ta rto tta  ü lé sé t Áhí

ta to t dr. Gubcsó András, ige
hirdetési előkészítőt Kiss 
György, előadást Mekis Adám 
esperes és Nagybocskai Vilmos 
ta r to tt

— A SOMOGY-ZALAI EGY
HÁZMEGYE újonnan válasz
to tt elnökségét, Dubovay Géza 
esperest és Horváth Lajos egy
házmegyei felügylőt április 26- 
án ik ta tta  be hivatalába D. 
Káldy Zoltán, a  Déli Egyház- 
kerü le t püspöke a kaposvári 
tem plom ban ta rto tt istentisz
teleten és egyházmegyei köz
gyűlésen.

— KITÜNTETÉS, Weltler
Rezső, a  Győr-Soproni Egyház
megye esperese, az Északi Egy
házkerület püspökhelyettese 
hazánk felszabadulásának 25 
éves jubileum a alkalm ából a  
M agyar Népköztársaság Elnö
ki Tanácsától a M unka Érdem 
rend ezüst fokozatát és a  Fel- 
szabadulási Jubileum i Emlék
érm et kapta. A kitün tetést a 
megyei tanács vb-elnöke áp ri
lis 2-án adta á t Győrött, ün
nepség és fogadás keretében.

CSALÁDI HÍREK
— ELJEGYZÉS. Papp Már

ta és Horváth Sándor április 
5-én tarto tták  eljegyzésüket 
szerető családi körben Szőke- 
dencsen.

— HALÁLOZÁS. Horváth 
Pál, a  szőkedencsi gyülekezet 
hűséges presbitere súlyos be

tegség után  65 éves korában, 
m árcius 22-én elhunyt. M árci
us 24-én tem ették el a gyüle
kezet nagy részvéte mellett.

— Oppel Andor mérnök, ta 
nácsos, 59 éves korában el- 
húnyt. Tem etése április 11-én 
volt Budapesten

Áldott az Isten, aki nem ve
tette meg könyörgésemet, és 
kegyelmét nem vonta meg tő
lem ”. (Zsolt 66, 20)

VASÁRNAP. — „M int akit 
az anyja vígasztal, akként vi
gasztallak titeket én”. (Ézs 66, 
13) A mai vasárnap az im ád
kozás vasárnapja, s a  hét min
den napja az Istennel való 
kapcsolatunkra irányítja  a  fi
gyelmünket. Szükségünk van a 
biztatásra: imádkozzatok, m ert 
sokszor m egfeledkezünk az 
imádságról, m egfáradunk ben
ne, elevszítjük a  rem énysé
günket és türelm ünket. Érhet 
egy gyerm eket bárm iféle szo
morúság, az édesanya szava, 
sim ogatása m indig megoldást 
hoz. Isten is így biztat, simogat 
és bátorít imádkozásra. Örö
m ünk teljessé lesz, bánatunk, 
fájdalm unk, gyászunk enyhül, 
kérdéseink megoldódnak az 
imádkozásban. Keressük hát 
az Istennel való kapcsolatot!

HÉTFŐ. — „Én népem! Mit 
vétettem  teellened és mivel fá
raszto ttalak  el téged? Tégy 
vallást ellenem!” (Mik 6, 3) Az 
Istennel való találkozáskor 
mindig tö rtén ik  valami. Éppen 
úgy, m in t ahogy azoknak az 
életében is tö rtén t valam i, akik 
Jézussal találkoztak. A vakok 
láttak , a sán ták  já rtak , a  sü
ketek hallottak, a  bűnösök bo
csánatot nyertek. Isten sokszor 
megfedd és megdorgál minket, 
hogy rádöbbenjünk bűneinkre, 
m ulasztásainkra, hitetlensé
günkre és szeretet nélküli éle
tünkre. A vele való találkozás
kor a  m i életünkben is tö rté 
nik valam i: elszakít a bűntől, 
hogy új életben járjunk .

KEDD. — „Támogass en
gem a te  beszéded szerint, 
hogy éljek, és ne engedd, hogy 
megszégyenüljek reménysé
gemben”. (Zsolt 119, 116) A ke
resztyén em ber élete rem ény
ségben élő élet. Reménység 
tölti e l a szívünket a  földi dol
gainkat illetően, hogy lesz 
erőnk, egészségünk a  holnapi 
feladatok elvégzésére, lesz bi
tünk  az élet ú tján  való helyes 
eligazodáshoz, lesz szeretet 
bennünk az  em berek között 
való szolgálatra. És ez a  re 
ménység Jézus K risztusra te
kintve u ta t ny it szántunkra az 
örök élet felé.

SZERDA. —' „ím e, nem 
szunnyad és nem alszik az Iz
rael őrizője”. (Zsolt 121, 4) Ví
gasztalás szám unkra ez az  ige, 
m ert sokszor úgy látjuk, hogy 
Isten elhagyott m inket, és nem  
törődik velünk. Ugyanaz a bi
zonytalanság vesz erőt rajtunk, 
am i erőt vett a  háborgó tenge
ren  a  tanítványokon, am ikor 
láttáik, hogy Jézus alszik. A 
terem tő Atya, a megváltó Ű r 
Jézus K risztus és a  vezérlő 
Szentlélek soha nem  hagy el 
minket. A szenthárom ság egy 
igaz Isten m indig velünk van. 
Valóságos bátorítás az ige sza
va: ne aggodalmaskodjatok!

CSÜTÖRTÖK. — Mennybe
m enetel ünnepe. „Ama napon 
Terem tőjére tekint az em ber 
és szemei Izrael Szentjére néz
nek”. (Ézs 17, 7) Nemcsak a 
mennybemenetel ünnepén, ha
nem életünk  m inden napján  az 
Ü rra kél! tekintenünk. Arra, 
aki é rtünk  jö tt el e rre  a  földre, 
aki értünk  halt meg, aki ér
tünk  tám adott feL Aki m in
dent m egtett értünk, hogy bol
dogok legyünk. Ez a  Jézus 
K risztus velünk van m a is igé
je  és Szentlelke által. Nézzünk 
rá  mindenkor!

PÉNTEK. — „Mily’ együ- 
gyűék vagytok! Avagy a faze
kas olyan, m in t az agyag, hogy 
így szóljon a csinálm ány csi- 
nálójának: Nem csinált engem! 
És az alkotm ány ezt m ondja 
alkotójának: Értelm etlen!” Ézs 
29, 16) O ktalan dolog az, ha a 
terem tm ény szembe száll te 
remtőjével. Ugyanilyen érte l
m etlen az, ha mi, terem tm é
nyek perbe széliünk Isten
nel, a  Terem tővel. A Te
rem tő és terem tm ény kapcso
la t m eghatározza az életünket* 
s m egtanít az alázatra, a  szol
gálatra, az engedelmességre. 
Ez a  viszony el'kötelezést is je 
lent. Ne a bűn ú tjá t járjuk* 
m ert ez ellenére van Terem 
tőnknek, hanem  a h it és sze
ré té  ú tjá t. így  leszünk hűséges, 
engedelmes terem tm ényei a  mi 
m ennyei A tyánknak.

SZOMBAT. — „összeszedem 
a szétszórtakat”. (Sof 3, 19) 
Mindig Isten volt az, alki ősz- 
szegyűjtötte a  szétszéledt né
pet. Jézus K risztusnak azért 
kellett, eljönnie e rre  a  földre* 
azért kellett meghalnia, hogy 
a szétszéledt gyermekeket, ösz- 
szegyűjtse Istenhez. Ez az ösz- 
szegyűjtés tö rténik  meg m a is* 
am ikor megszólal az ige, am i
kor felhangzik ajkunkon a kö
nyörgés, a  hálaadás, az örven
dezés imádsága. Könyörögjünk) 
h ité rt és szeretetért, hogy so
ha ne hagyjuk el őt, és soha', 
né lankadjunk m eg a m ások-/ 
nak  való szolgálatban! H. U
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Hiába, a gyermeki kíváncsiság! A kis látó
szögű kulcslyuknál izgultam egykor és fülel
tem az ajtókon, mi a helyzet odaát a másik 
szobában?

Gyermekkori rossz tulajdonságomat meg
őriztem. Ha utazom, neveletlenül hajolgatok
az újságolvasók fölé.

Hiába, a női kíváncsiság! Ha történik vala
mi, vagy párbeszéd folyik, mindenhol odafi
gyelek — most már nagyobb látószögben — ; 
mi a helyzet odaát a másik ember fejében? 
így leskelődöm és beszélgetek.

*
Egyszer felhívott egy ism eretlen hang tele

fonon és közölte velem, hogy ha érdekes dol
got akarok látni, legyek a K örút és a Rákóczi 
ú t sarkán egy óra múlva.

O tt voltam, bár közben kétségeim tám adtak, 
hogy az Emkére, vagy az A storia-sarokra vo- 
natkozott-e a  megjelölés. Végül is az Emkénél 
kötöttem  ki: m indenre el voltam  készülve. (Jó 
kis verekedés, diákcsíny, botrány, mi van 
m ég . . .  ?) — De csalódtam, semmi érdekes 
nem történt. Valaki vagy „átvert”, ahogy szo
kás mondani, vagy mégis az A storiát mondta 
volna?

Most m ár mindegy is és áldom a telefonálót, 
m ert rájöttem , hogy a legérdekesebb dolog 
tö rtén t ott akkor: em berek jöttek-m entek, si
ettek, vagy k iraka to t n éz tek . . .  s mi van itt  
szebb és érdekesebb az em bernél?

*

Gyerekfejjel sokszor megzavart, hogy a kis 
m etró fordítva közlekedett: a balvágány v itt 
előre és a  jobb oldali hátra. Felnőttebb lettem 
é tapasztaltam : mennyi em bert m egzavart ez 
a  jobbra hátra, vagy balra  előre.

Különösen, m ikor földalattiról volt szó.

Most hallom, hogy az új m etró beindításá
val egységesítik ezt is és örülök, hogy végre 
egyformán m ehetünk előre.

*

— Legyen a  feje a célpont — hallom  az is
kolából kiszabadult gyerekek csatakiáltását. 
Ilyen időben pedig m ár nem a legjobb hógo
lyózni, „tapad” ugyan a hó, de m ár sáros és 
piszkos.

A fasori templom körül csata készül a fő
bejárat feletti mozaikkép ellen, mely a gyer
mekekkel körülvett M estert ábrázolja. Éppen 
olyanok ezek, m int akik lenn állnak és rendü
letlenül szórják a golyókat. De m a valahogy 
nem megy a  célba dobás: a  feje t egyik sem ta 
lá lja  el, csak a mozaik-gyermek torz arcáról 
csurog a  piszkos hóié.

Csak a m ozaik-gyermekekéről?

*

— Ilyet még nem  lá ttam  — meséli ism erő
söm. Képzelje el, am int megyek a temetőben, 
látok a sírok között egy szolgálatban lévő pos
tást, szabályosan bőrtáskával az oldalán figye
li a fejfákat, m intha keresne valakit. Olyan 
az arckifejezése, m intha egy kapualji névtáb
lán keresgélné a neveket. Mit szól hozzá —  
lehetséges lenne, hogy ennyire késik a magyar 
posta?

— (Vagy ennyire sietne az emberi élet?)

*

Ügy sietett m indenki, nemhogy mosolygás
ról nem  lehetett szó, de még vissza sem bic

centett neki senki. Ennek ellenére az öt év kö
rüli copfos leány továbbra is köszönt a K örút 
minden szembejövő járókelőjének. Ügy lá t
szik, ahol ő lakik, erre a szokásra nevelték.

Sokszoknyás, fejkendős nagyanyja végre rá 
szól, hogy hagyja m ár abba, i t t  nem kell sen
kinek sem  köszönnie, m ert nem  otthon van
nak.

M iért éppen ilyenből kell rájönnie a kis
lánynak, hogy Pesten v a n n a k . . .  ?

*

Feleségének, aki régóta bélyeggyűjtő és is
m ert filatélista, húsvéti ajándékként 200 fo
rin té rt bélyeget vásárolt.

— Okmánybélyeget válóperük űrlapjaira.

*

— Hogy nem sül le a  képéről a bőr! — szid
ta  főnökét, m ikor m egtudta, hogy az egypár 
tízezressel több nyereségrészesedést vett fel, 
m int ő.

Néhány nap m últán megdöbbenve lá tta  a r
cán a lityegő bőrdarabkákat. Ugyanis főnöke 
az újonnan vásárolt kvarclám pával tú l sokáig 
süttette magát.

*

Fiatal házasoknak nézem őket. O tt á llnak a 
most m egnyílt Népköztársaság úti ékszerbolt 
k irakata előtt és csodálják az üvegszekrény
kébe helyezett brilliáns gyűrűt. Á ra: 80 000 Ft.

így a fiú: — Mondd szivecském, ezt a brillt 
vegyem meg, vagy m aradunk a cipőnél?

Kár, hogy a  választ m ár nem hallottam  
(vagy úgysem lehetne kinyom tatni?).

A  park  lassan m ár zöldelő gyepes részének 
közepén festett táb la  áll A FÜVÖN LABDÁZ
NI TILOS felirattal. Alighogy vége a tanítás-« 
nak, ide özönlenek a Fasor kam aszai kiska
puzni. Mondanom se’ kell, hogy e táb la az 
egyik kapufa.

Igazán felállíthatnának még egyet, hogy a  
tornazsákok ne piszkolódjanak.

*

— M ár egy éve elhatároztam , hogy ha ideg
összeroppanás nélkül megérem ezt a  lakásle
választást, felajánlok Szent Imrének egy szá
zast.

— H át nem  Szent A ntalnak szoktak ilyen-; 
k o r . . .  ? — kérdem  gyanútlanul.

— Csakhogy az én maszekomat éppen Im ré
nek hívják. Lopocsánszky Imre.

— És, most, hogy vége, legalább betarto ttad  
az ígéretedet?

— Na hallod, csak nem  fogom sajnálni az 
egyik Im rétől annak ezredrészét, am it ki kel
le tt fizetni a másiknak!

Erre m ondják azt: pedig micsoda különbségi
*

Eleinte azt hittem , rosszul hallok, de a h it
vallás végén mindig zörgött valaki. Követke
zetesen és mindig ott, am ikor a gyülekezet a 
„bűnöknek bocsánatát”-nál tarto tt.

Nem hagyott nyugodni a dolog s u tánajártam , 
mígnem kiderült, hogy tulajdonképpen mi is 
okozza a zajt: a kántor szokott ham arabb le
ülni, m int a többiek, hogy előkészíthesse a 
szükséges kottát.

Mikor újságolom neki, hogy rájöttem , min-' 
dig a  „bűnük”-nél ül le, így felel:

— Még m indig jobb a „bűnök”-nél leülni, 
m intha a bűnöket kellene „leülni”. Nem?

De.
B. Plagányi Erzsébet



A megértett istentisztelet

A z é le t  is te n t is z te le te
Konfirmandusokkal szoktunk beszélgetni arról a kérdésről, 

hogy mikor kezdődik az istentisztelet.
Egyik ezt mondja, másik amazt. „Amikor belépünk a temp

lomba.” — „Amikor megszólalnak a harangok.” — ^Amikor 
az orgona elkezdi és mi énekelünk.” És így tovább.

A válaszokat megbeszéljük. Ami jó, azt elfogadjuk. Aztán 
tovább folytatódik a beszélgetés arról, hogy mi is az istentisz
telet, mi a tartalma, célja, jelentősége, hatása és lassan kibon
takozik a fiatal fejekben a felismerés: az „istentisztelet” alatt 
nemcsak azt az egy órát értjük, amelyet valamelyik templom, 
imaház vagy gyülekezeti terem falai között töltünk el az elő
írt liturgia szerint, vagyis nem egy bizonyos időről és bizonyos 
helyről beszélünk, hanem annál többről. Így jutunk el ismét a 
kérdésig: „Mikor kezdődik az istentisztelet?”

A felelet: — „Amikor a templomi istentisztelet után kilépünk 
az utcára, a térre és egyben az életbe!”

Persze, azt én is tudom, hogy mindez egy bizonyos mértékben 
szójáték, ha csak így röviden odavetem a mondatokat, mert az 
egész beszélgetést le kellene írni ahhoz, hogy felfogjuk: nagy
szabású istentiszteletről van itt szó, amelynek egyik rövid, de 
nagyon lényeges része maga a templomi istentisztelet, de a 
nagyobb része ott folyik tovább, ahol az élet folyik tovább hét- 
köznapiasan. Vagyis ott, ahol az ember örül és sír, ahol küzd, 
vereséget szenved vagy eredményeinek örül, ahol folyik az egy
más marása vagy vigasztalása, ahol van folyamatosan születés 
és meghalás.

Formájában két istentiszteletről beszélünk, de lényegében 
•gyről.

A kezdet mindenképpen a templomi istentisztelet és annak az
átélése. Aki ott csak reprezentál, megjelenik, érdeklődik, kíván
csiskodik, vagy éppenséggel egész más gondolatokkal bíbelődik, 
aki tehát nem fogadja szívébe az igét, amely elítél és megke
gyelmez, aki nem hajlik meg, nem esik térdre a Küldetés és 
az Üzenet terhe, fensége alatt, az el se kezdi, nem is folytatja 
az istentiszteletet. . .  Csak aki meghallja az igét: „Eredj el és 
hasonlóképpen cselekedjél. . . ” — az léphet ki a templom aj
taján azzal a szándékkal és erővel, hogy azután folytatás követ
kezik, folytatásnak kell következnie a Városban, a községben, 
az utcán, a munkahelyen és az otthonokban, de mindenütt, 
ahol megfordul a keresztyén ember.

Ez éppen az „egyetemes papság” elvének az értelme. Nem 
egy pap prédikál a szószéken — „és kész . . .  na és...? ” — hanem 
papok sokasága, Isten szolgáinak, gyermekeinek, küldötteinek, 
apostolainak, prófétáinak a sokasága cselekszik az életben textus 
szerint, de textus felolvasása nélkül.

Az élet értéke abban is  van, hogy egyetlen és meg nem is
mételhető, de nemcsak a magunké, hanem a másoké is. Ameny- 
nyit ér a miénk — a magunk mértéke szerint —, ugyanannyit 
ér a másoké — Isten mértéke szerint. Mindannyiunk drága 
élete szövevényesen összefügg egymással, amit minden keresz
tyén embernek tudnia kell, különben nem keresztyén. Délelőtt 
vérig sértettem, megbántottam egy embert (milyen könnyen 
m ent...), ö pedig ezt a hántást így vagy úgy, tudva vagy tudatla
nul, továbbadja számomra ismeretleneknek a nap folyamán. A 
rossz kezdete hullámzik tovább és tovább megállíthatatlanul. 
Vagy éppen kedves voltam, jókedvű, nevetést teremtettem egy 
másikban és az viszi magával tovább, a kedélyesség is ragadós 
(ó, de kevés van belőle...). Ezek azonban csak kicsi példák. 
Nagyobbak azok, amelyek megrengetik a földet, szívják a vért 
és az erőt és mi tehetetlenül elszenvedjük azt, mert gyengé
nek érezzük magunkat.

A templomi istentisztelet, az ige és Lélek teremtette isten
tisztelet éppen ezért szükséges elkerülhetetlenül, mert ott — 
és mindenütt, ahol az ige dinamikusan szól! — adja az erőt, 
Isten erejét, önmagát, a szeretetét, a megértést, a megbocsátást, 
a példát: „ahogyan én . . . ” — és csak ezzel a felkészüléssel lesz 
készséges az ember a jónak cselekvésére az életben az élet is
tentiszteletének a gyakorlására.

Az egész élet várja a teljes keresztyén embernek, a lelki és 
földi keresztyén embernek, az Isten országa és a magyarok or
szága tagjának a cselekvését a közösségben. Attól az embertől 
várja, aki a gyülekezet közösségéből indul el a nép közösségébe.

Köszönjük meg Istennek, hogy ilyen nagy feladatra, megbí
zásra hívott el minket! Köszönjük meg Istennek, hogy az élet 
istentisztelete látható közöttünk, hogy részesei vagyunk annak 
úgy is, mint kegyelemből adakozók és úgy is, mint kegyelmet 
elfogadók.

V á r a d y  L a jo s

Prőhle Károly Finnországban
A finn-m agyar egyházi csere

program  keretében dr. Prőhle 
Károly teológiai professzor 
mintegy kéthetes ú tra  Finnor
szágba utazott. Vendégprofesz- 
gzorként előadásokat ta rto tt az 
egyetem teológiai karán  Hel
sinkiben, p rédikált gyülekeze
tekben, különböző látogatáso
kat te tt és tárgyalásokat foly
ta to tt  Vendége volt az Abo 
A kadém iának is (Turku), amely 
a  finn egyház második; teoló
giája, s ahol svéd aye’ven foly

nak az előadások azon hallga
tók szám ára, akik a finn egy
ház svéd nyelvű gyülekezetei
ben készülnek szolgálatra. Ez 
az első e se t hogy ezen a kis lé t
számú teológián m agyar pro
fesszor hivatalos látogatást tett.

P rőhle Károly finnországi ú t
jához csatlakozóan néhány n a 
pot Svédországban tö lt az érsek 
meghívására, s ott is több he 
lyen előadással szolgál. A pro
fesszort ú tjá ra  elkísérte fele
sége is.

„A béke új neve: felszabadítás
— Nemzetközi egyházi tanácskozás a világbékéről Badenben —?

,A  béke ú j neve; felszaba
dítás” — ta lán  ez volt a leg
figyelemrem éltóbb mondat, 
egyúttal a legtöbb v itá t kivál
tó m ondat is, a  badeni nem 
zetközi egyházi konferencián. 
Castillo-Cardenas kolum biai 
lelkész, a szabadságharcos Ca
millo Torrez volt m unkatársa 
és ügyének folytatója mondta 
ki ezt a szinte jelszóvá lett 
m ondatot Badenben. A rra  u ta lt 
vele, hogy a bibliai „szabadi - 
tásnak” nem csak személyes
lelki értelm e van. A társadal
m i-politikai felszabadítást is 
magában foglalja, a  szegények 
és elnyom ottak érdekében. Az 
egyházaknak a mai Dél-Ame- 
rikában — m ondta — együtt 
kell szolgálniuk az em ber sze
mélyes-lelki m egváltását és 
gazdasági-társadalm i megsza
badulását az em bertelen körül
mények alóL Castillo-Carde
nas ezzel VI. Pál pápa ism ert 
té te lé t — a béke ú j neve világ
fejlődés — form álta át. Az em-

A  badeni Kongresshaus, a  konferencia színhelye

beriség békés jövője elképzel
hetetlen anélkül, hogy minden 
em berfaj és m inden nép el ne 
érje az em berhez méltó élet 
szintjét. Amíg éhség, sötétség, 
elnyomás van a világ jelentős

Nevében is hordozza a  közeli Győr ősi, erős gyülekezetét. 
Amott a  lá tóhatár szélén emelkedik Pannonhalm a. I tt  él ez az 
alig 320 lelkes kis gyülekezet, központjában mindössze 140 lé
lekkel.

Sokáig csak im aháza volt. Ezt néhány falhúzással lelkészla
kássá alakították, s m ellette templomot építettek.

Az építkezést 1949-ben kezdték, s három  évig ta r to tt  A szük
ségletek nagyobb részét a gyülekezet terem tette elő pénzben, 
anyagban, fuvarban, kétkezi m unkában. M indent önkéntesen. 
Nem vetettek ki százalékos hozzájárulást. Segítette az építke
zést az állam, a különböző felettes egyházi szervek, s a környe
ző gyülekezetek. Összköltsége 75 000 F t volt.

Igyekeztek m indent „házilag” csinálni. Még a templom tervét 
is a gyülekezet egykori lelkésze és az építkezés buzgó levezető
je, Kiss Jenő készítette. A m ai lelkész Káldy Lajos.

A templomban, am elynek berendezését később lassan egészí
tették  ki, 90 ülőhely van. Fűthető. Minden, gyülekezeti munka, 
hetenkénti rendszerességgel, i t t  folyik.

részében, addig nem  ragyog
hat fel igazán a béke nap já
nak fénye világunk fölött!

„Az atom fegyverek korsza
kában nincsenek többé jogos 
háborúk. Senki sem jogosult 
olyan dologra, am ely az egész 
em beriség pusztulását jelente
né” — ez volt a  másik, sokat 
idézett m ondat a  konferencián, 
Lochm ann csehszlovák pro
fesszor előadásából. Bár vol
tak  — elsősorban az am erikai 
egyházi képviselők közül —, 
akik az atomfegyverzet és az 
„atomerő-egyensúly” elkerü l
hetetlensége m ellett szálltak 
síkra, a  konferencia nagy több
sége az atom -, bakteriológiai és 
kém iai fegyverek teljes nem 
zetközi eltiltását követelte, s 
ezzel együtt m inden nem zetkö
zi v itának  békés tárgyalások 
ú tján  való megoldását. Az egy
házak elsőrendű társadalm i 
feladata — ez volt a konferen
cia közvéleménye —, hogy 
m indent megtegyenek a hábo
rús konfliktusokat kizáró vi
lágrend és a gyűlölködést, faji 
és népi önzést felváltó, új em
beri m agatartás kialakításáért.

Sok szó esett Badenben az 
Egyesült Nemzetek Szervezete 
jövőjéről, a  nemzetközi erköl- 
csiség kérdéseiről és egy „vi
lág-törvénykönyvről”, amelyet 
m inden ország elfogadna és 
amely a  fajok, népek, szemé
lyes jogait és kötelességeit sza
bályozná az em beriség nagy 
közösségében. Ha ez távoli cél 
is még — ez volt a  többség vé
leménye —, az egyházaknak 
m indenütt a világon a rra  kell 
törekedniük, hogy ne megosz- 
szák, hanem  erősítsék az em
beriség ma még hiányzó egy
ségét. Segítsenek hidakat épí
teni a szakadékok fölött: segít
sék a  faji igazságtalanság ellen 
és a „harm adik világ” égbe
kiáltó nyomorúsága megszün
tetéséért vívott küzdelmet. De 
mindenekelőtt, tegyenek meg 
m indent a világban ma is 
pusztító, kegyetlen háborúk tü 
zének eloltásáért Délkelet- 
Ázsiában és a Közel-Keleten. 
Ism ételten szóba kerü lt a kon
ferenciai tanácskozások során 
és a határozatokban is helyet 
kapott az összeurópai értekez
letnek és a közös európai biz
tonságnak az ügye. Európa 
egyházainak fontos feladata, 
hogy a maguk eszközeivel se
gítsék a békés tanácskozások 
és a leszerelés ügyét, a  népek 
közötti kiengesztelődést és 
Európa békés jövőjét, a  világ
nak ebben a háborúktól leg
többet szenvedett részében.

A nemzetközi konferencia 
rendezője a SODEPAX-Bizott- 
ság volt, amely az Egyházak 
Világtanácsa és a V atikán 1968

óta fennálló, közös szervezete 
az em beriség társadalm i és 
nemzetközi kérdéseiben. Első 
nagy világkonferenciáját Bej
rú tban rendezte meg 1968-ban. 
O tt a világgazdaság és a  „har
madik világ” fejlődése kérdé
seivel foglalkoztak. Ezen a má
sodik, világm éretű konferen
cián ez volt a fő tém a: „A ke
resztyének szolgálata a bé
kéért.” Közelebbről a  követke
ző öt nagy, kérdéscsoporttal 
foglalkoztunk: 1. Keresztyén 
felelősség a világbékéért. 2. A 
világpolitikai konfliktusok okai 
és tényezői. 3. Az em beri jo
gok védelm e és fejlesztése, 
m int a világbéke feltétele. 4. A  
béke és a jelenkori társadalm i
politikai rendszerek. 5. Nevelés 
a békére.

A tanácskozások április 3-' 
tói 9-ig az ausztriai Badenben, 
a m odern kongresszusi palotá
ban folytak. Az öt világrész 
harm inchét országából volt 
együtt a  protestáns, róm ai ka
tolikus, ortodox és szabadegy
házak csaknem száz képviselő
je. Lelkészek és világiak, püs
pökök, közgazdászok, teológiai 
professzorok, aktív  miniszte
rek  és politikusok, köztük az 
ENSZ egyik volt közgyűlési el
nöke. Egyik szomszédom a tá r
gyalóterem ben Mushakoji to
kiói nemzetközi jogász proíesz- 
szor volt, a  m ásik dr. Niilus, az 
Egyházak V ilágtanácsa Nem
zetközi Osztálya igazgatója. 
Mögöttem Sámuel pakisztáni 
katolikus püspök és dr. W aka- 
tam a rodéziai száműzött poli
tikus ültek. A dél-am erikai de
legátusok m ellett nagy figyel
m et keltettek a  „harm adik vi
lág” színes bőrű delegátusainak 
bátor szavú felszólalásai. Min
dig nagy érdeklődés kísérte a 
szocialista országokból jelen 
volt ha t egyházi delegátus 
(Bulgária, Csehszlovákia, Ma
gyarország, NDK, Rom ánia és 
Szovjetunió) felszólalásait. A 
konferencia tanácskozásait dr. 
Blake, az EVT fő titkára és Kö
nig bécsi bíboros nyitották 
meg; a záróülésen Sakrausky 
bécsi evangélikus püspök is 
felszólalt.

Ism ételten elhangzott Ba
denben, hogy az Egyházak Vi
lágtanácsa és a  V atikán részé
ről ez az e 1 s ő ilyen, nagymé
retű  egyházi konferencia a vi
lág békéje és az egyházak erre 
irányuló szolgálata kérdései
ben. Ilyenkor a rra  kellett gon
dolnom: a mi egyházaink m ár 
több m int két évtizede és a 
Keresztyén Békekonferencia 
keretei között is több m int egy 
évtizede foglalkoznak az egy
házak, a keresztyének felada
taival a világ, a népek béké
jéért. Baden annak a jele volt, 
hogy m a m ár az egész világ 
keresztyénsége szám ára tuda
tossá válik: Isten békéje a ke
reszten a bűnös em berrel és az 
emberek, népek békéje egymás 
között, szétszakíthatatlanul 
összetartoznak. A keresztyének 
azzal is tanúsítják  ma háláju
kat Isten bűnbocsánatáért és 
felebaráti szeretetüket m inden 
em ber iránt, hogy imádkoznak 
a  békéért, szót em elnek érte ; 
de cselekvő módon vállalják is 
a  maguk részét sa já t környeze
tükben és az emberi közössé
gekben egy háborúk nélküli, 
békés világért. A háború ú tja  
az em beriség pusztulásának út
ja. A béke Isten akarata  és az 
egyedüli ú t az emberiség jövő 
megm aradására.

Dr. Nagy Gyula

A HELSINKI EGYETEM TEOLÓGIAI KARÁN
hosszas vajúdás u tán  Seppo A.
Teinonent, az ökumenika ed
digi tan árá t nevezték ki a

dogmatika tanszékvezető pro
fesszorává.



S z í v v e l  t a l á l t  o r s z á g
Különböző korú, m a is szol

gáló lelkészek életrajzkötetét 
adták ki nem rég Finnország
ban. „Sokan keresik a  lelkész
ben az em bert.” Ezt a felisme
rést használta fel Voitto Viro, 
a  kötet szerkesztője, s vallat
ta  lelkésztársait álmaikról, te r
veikről, első szeretetük melegé
ről, lelkesedésükről és csalódá
saikról, lendületükről és meg- 
fáradásaikról,

A szép kötetben olvassuk 
barátunknak, V iljanen Paavo- 
nak is az önéletrajzát „Nagy 
kaland” címen. Idézünk né
hány m ondatot abból a rész
té l.  ahol irán tunk  való lelke
sedéséről és szeretetéről ír.

„Nagy kincsem nek tartom  — 
ír ja  —, hogy tanulm ányi évem 
a la tt m egtanultam  magyarul. 
Ez maga, s ennek-a gyakorlá
sa kim ondhatatlan örömöt je 
lentett, ha nem  m agát az élet 
ta r ta lm á t. . .  Egy népet csak 
felületesen lehet megismerni, 
ha nem ism erjük a nyelvét. 
Merőben új, színes és csodás 
világ tá ru lt ki előttem a  szép 
magyar nyelv érdeméből, A 
m agyar föld mintegy második 
hazám m á v á l t . . .  Gazdag em 
ber vagyok! Ez az ezertó-or- 
szág az én eredeti hazám . Ma

gyarország a második — s a 
mennyben vár a harm adik. 
Három ország polgárának len
ni nagy gazdagság!”

Tovább arró l ír  V iljanen 
Paavo, hogy doktorátusra ké
szülhetett volna, ha nem  jön 
annak idején M agyarországra. 
„De ha elm aradtam  volna M a
gyarországról, doktori címmel 
és doktori kalappal lélekben 
sokkal szegényebb volnék, 
m int am ilyen most vagyok. Sok 
magyarországi utam , s ott a 
Duna—Tisza tá ján  szerzett 
szám talan barátom  a mérleg- 
serpenyőben többet nyomnak, 
m int b ár akár a legmagasabb 
titulus. Ám ha valaki soraim 
mögül ezt olvasná ki: savanyú 
a szőlő. . . ,  kívánom  neki ezt az 
örömöt. Ráülök a  kurucok 
Göncöl-szekerére, s a  nyugta
lan Európa fölött elszállok a 
hortobágyi pusztára, vagy a 
M átra örökszép hegyei kö
z é . . . ”

Amikor ezeket a  romantikus, 
szép sorokat olvassuk, az élet
rajz  egy m ásik összefüggésében 
idézett P ietilä-m ondat ju t 
eszünkbe: van Istennek népe e 
világban, am elyet „szívvel 
könnyebb megtalálni, m int fej
je l”. K.

Templomból hazafelé
— Sokan voltunk ma is a 

templomban, kedves Etelkám. 
A papunk is szépen beszélt, 
hála legyen az Istennek érte. 
De itt vannak ezek a Fehérék! 
A templom tövében laknak, és 
mégsem jár tőlük senki temp
lomba. Én majdnem a falu 
utolsó házában, az alvégen la
kom, mégis úgyszólván minden 
vasárnap eljövök az Isten há
zába. Hidd el nekem, Etel, 
nagy pogányok ezek a Fehé
rék. Csak szerezni, harácsolni 
minél többet. Ez az egyetlen 
céljuk. Ezért dolgoznak még 
vasárnap is. Pedig Isten igéje 
is azt mondja, hogy az ünnep
napot meg kell szentelni. Azért 
nincs is áldás az ilyen mun
kán!

— És, mit gondolsz, itt ezek 
a Nagyék különbek? Az em
ber volt ugyan a templomban, 
de nem sok áldás lehet az 6 
istentiszteletén sem. Évek óta 
pereskedik testvéreivel az 
örökség miatt. Nem fogynak ki 
a pereskedésből és a civako- 
dásból. Az ilyen emberek 
templomozásán sincs sok ál
dás!

— Most itt megyünk el a Fe
ketééit előtt. Eszti lányuk is 
eljött a templomba. Volt képe 
annak a szégyentelennek ott

megjelenni, nagy hassal az es
küvő előtt! Hidd el, Etelkém, 
kész Sodorna és Gomora a mi 
falunk! Nem is tudom mivé 
fog fejlődni ez a világ?!

— És itt vannak Kovácsék és 
Takácsék, a két szomszéd. 
Rossz szomszédság, török átok, 
szokták mondani. Ezeken az
tán igazán rajta van ez a tö
rök átok! Hosszú évek óta ha
ragban vannak egymással, és 
mégis ott voltak a templomban 
mindkét családból. Hát szabad
na az ilyeneknek átlépni Isten 
házának ajtaját? Hiszen az 
írás is azt mondja, hogy előbb 
meg kell békülnünk atyánk
fiáival, mielőtt az ajándékot az 
oltárra vinnénk! Bizony, Etel, 
sokan, akik ott ülnek az Ür 
templomában, nem oda valók. 
Jézus, mint annak idején a ku- 
fárokat, ma is kiűzné, kizavar
ná onnan!

— Azt kérdezed, hogy me
lyik igéről prédikált ma lelké
szünk a templomban? Hirtelen 
eszembe se jut. Mit? Hogy a 
szeretetlen itélgetés ellen be
szélt? Lehet. Csakugyan, em
lékszem valami ilyenre. De 
miért mondod ezt most ne
kem? Hát már te is ellenem 
vagy? Micsoda világ!

Sikter László

Egyházunk útja és teológiája

Az egyház prófétai szolgálata
Az egyház szám ára döntő 

funkció az igehirdetés. Az el
m últ évtizedek tapasztalata azt 
m utatja, hogy az „erkölcspré
dikációk”, a szűk „lelki világ 
gettójába” húzódó igehirdeté
sek, a „keresztyén teóriák” 
nem érik  el a modern em bert 
és nem ind ítják  elgondolkodás
ra  és felelős cselekvésre. Pedig 
Isten igéjének olyan bizony
ságtételként kell megszólalni, 
amely elér a  hallgatók szívé
hez, s felelős döntésre, s aktív 
tevékenységre ind ítja  őket.

Az egyház prófétai szolgála
ta  abban állott, s abban áll ma 
is, hogy m eghallotta és meg
hallja  azt, am it az eltiprottak, 
jogaikból és em beri m éltósá
guktól megfosztottak k iá ltása
ként meg kellett hallani. Az 
egyház prófétai küldetését vé
gezve h irdette meg az új tá r
sadalm i rendben élő gyüleke
zeteink felé, hogy nem  isteni 
rend az, hogy egyesek dőzsöl
nek, mások nyomorognak. Ahol 
az egyház a nyomort, háborút,

éhséget, szenvedést, faji gyűlö
letet és em bertelenséget, ki
zsákmányolást és megalázást 
az „isteni rend” bélyegével lá t
ta  el, o tt az egyház az uralkodó 
egyház szócsövévé és a kap ita
lista ideológia tám ogatójává 
lett. Az egyház prófétai szol
gálatá t betöltve h irdeti meg, 
hogy Isten parancsa tiltja  az 
em bertárs életének kiuzsorázá- 
sát és em ber voltától való meg
fosztását. Óv attól, hogy az 
em ber erőszakra törekedjék, 
vagy m ásoknál ilyet jóvá hagy
jon. A kizsákmányolással, faji 
megkülönböztetéssel szemben 
a keresztyéneknek m unkálkod
ni kell, s m inden törekvést tá 
mogatni, am elyik a rra  irányul, 
hogy m inden em ber elnyerje 
em beri méltóságát, s így bol
dog, szabad, megelégedett éle
te t élhessen. Ezért tud juk  ige
neim azokat a forradalm akat, 
amelyek a rabszolgaságból az 
em bersorsba kerülést vívták, 
vagy vívják ki, a zsarnoki u ra 
lom, a gyarm ati sorból való

felszabadulást m unkálták, vagy 
m unkálják.

A prófétai igehirdetés szét
tö rt m inden ham is istent és 
más istenre ép ített hiedelmet. 
A prófétai igehirdetésnek m in
dig számolni kell a minden ol
dalról jövő kritikával. Amikor 
egyházunk elkezdte já rn i a 
prófétai szolgálat ú tjá t, a k riti
ka özöne zuhant rá. Ma vissza
pillantva egyházunk két évti
zedes ú tjára, Isten előtti hálá
val m ondhatjuk, a történelem  
Istene állo tt ott a  prófétai szol
gálatot vállaló egyházunk mö
gött.

A prófétai igehirdetés ideje a 
történelm i ma. Az egyház pró
fétai szolgálata megköveteli a 
m indenkori történelm i helyzet 
analízisét, s az adott helyzet
ben ad ja  tovább Isten eligazí
tó üzenetét. Isten m inden kor
ban az aktuális kérdésekkel 
kapcsolatban szólaltatja meg 
prófétai igéjét. Az egyház pró
fétai szolgálata közben nem 
építhet ki általános és sziszte
m atikus igazságokat igehirde
tése és cselekedete számára, 
m ert prófétai szolgálata köz
ben m indig s a j á t o s  m o n 
d a  n i v a l ó j a  van. Az egyház 
prófétai szolgálatát soha nem  
elvontan, elvont helyen, h a 
nem  kijelölt területen, m egha
tározott időben végzi. Az egy
ház prófétai szolgálatában Is
tennek ak ara tá t képviseli és 
h irdeti meg ma. Az egyház 
prófétai szolgálata közben az 
Istennek a  történelem ben ve
zetett és ép ített „új ösvényét” 
(Ézs. 43:14) h irdeti meg. Nagy
ra  tág ítja  az istenism eret hori
zontját és Isten uralm ának kö
rét. Istennek ezen a  mi tö rté
nelm ünkben elénk adott „új 
ösvényén” já r  egyházunk a 
m ában, s népünkkel együtt 
m unkálkodik Istennek a m a
gyar földön élő népe még 
szebb, még boldogabb holnap
jáért.

Az egyház prófétai szolgála
ta  közben a szociális és politi
kai kérdések felé is forduL Az 
egyház prófétai szolgálata és 
igehirdetése közben, a lutheri 
örökségre támaszkodva, soha 
nem  igazolhatja a  „steril ige- 
hirdetők’* képviselőinek irány
vonalát, akik  csak a „lelki em
bernek” akarják  az élő Isten 
üzenetét továbbadni, kiszakít
va őt népe, em bervilága, tá r 
sadalm a köréből. A m odem  
em ber érdeklődése a  m etafizi
kai dolgokról a politikai és

társadalm i kérdések felé for
dul. Az egyház prófétai szol
gálata közben rám utat arra, 
hogy a történelem  mögött álló 
Isten úgy irányítja  a történel
met, hogy a jó d iadalra jusson 
és a gonosz, az igazságtalanság 
visszaszoruljon. Isten a tö rté
nelemben mindig ú ja t kezd. A 
prófétai igehirdetés felszólítja 
Isten népét arra, hogy járjon  
az „új történelm et” formáló 
Isten nyomában, s a szolgáló 
szeretet m unkás tevékenységé
vel épüljön bele a mi mai vi
lágunkba, tá rsadalm unkba Is
ten t a m odern em ber ott tud
h a tja  m inden jó és nemes cél
kitűzése és törekvése m ellett. 
Isten akarata  az, hogy az em
berek m egszabaduljanak az 
előítéletektől, s részesüljenek 
igazságban és ku ltu rá lis fel- 
emelkedésben. Prófétai szolgá
la tá t végezve a szeretet min
dent legyőző hatalm ával m un
kálkodni kell az egyháznak 
azért, hogy társadalm i igazság
talanságok és ellentétek legyő- 
zessenek. Technikai vívm á
nyaink valam ennyi em ber jó
létét és boldogságát szolgálják. 
A történelm et form áló Isten 
úgy a lak ítja  em berek életét, 
hogy nem akarnak  m ár tőke- 
felhalmozók és uzsorások len
ni, akik felé a  reform átor os
torozó szava hangzott egykor: 
„A zsugori, az uzsorás kapar 
és gyűjt magának, m intha 
m indent el akarna használni, 
vagy ki akarna vinni magából 
a v ilágbó l. . .  m inden em ber 
jelszava: gazdagság, gazdagság 
végtelen végig.” A keresztyén 
szeretet nem  lehetséges szociá
lis és politikai felelősség nél
kül. A keresztyén em ber is fe
lelős azért a  közösségért, 
am elyben él, s am ely javaival 
ellátja  és hordozza. A rra  a  tá r
sadalm i közösségre, amely 
egyeseknek privilégium okat 
biztosít, nem et mond, s ahol a 
„jogok asztalánál mindenki 
egyaránt foglal helyet”, azt 
igenli, s annak javára együtt 
m unkálkodik m inden em ber
rel. t

A történelem ben egyházunk 
akkor tölti be küldetését, h a  a 
történelm i m ában Isten eliga
zító, új és életet újító  üzene
té t prófétai erővel hirdeti 
meg úgy, ahogy á lta la  mai né
péhez, m a szól az Űr!

Nagy István

PLATÁN
Platán, P latán, öreg P latán  
m ehitt rokon, csöndes barát! 
Lombod m ár kiteljesedett: 
beszélgethetek há t veled.

Fejed fölött tombol a nyár, 
a nyolcvanadik m ár talán. 
Mennyi v ihar dú lta hajad  
s meg nem  hajolt hős derekad.

L etúrtad az ún t kérgeket 
s kezdtél mindig új életet 
K iforrtad az átszúrt szívet 
melyben a nyíl m ár nem  sziszeg.

Jó  neked, hogy m inden évben 
büszkélkedhetsz új levéllel 
Jó nekem, hogy négy szép ágam 
duzzad új szent életvágyban.

Jó nekem, hogy Isten segít 
jó neked, hogy irigyeid 
nincsenek s a boldogságot 
tisztán, mélyen szétsugárzód.

Büszkén feszül égnek m ellünk
m intha m egállna felettünk 
V ilágcsodájára a Nap: 
if ju lunk a  nagy csók a la t t

Á t is lá tunk  tán  az égen:
tudom, véged, tudod, végem 
Azt is tudjuk, mi lesz holnap 
hullásakor szőke lombnak.

Es a  halál, a zord h a lá l . .1
nem  is oly rossz, ugy-e P latán? 
Élünk dalban, gyermekekben 
s m aradunk a végtelenben.

S ántha György

m

„Megpróbáltam valamit helyettük is elmondani”
— Búcsú Veres Pétertől —

Ezrek kísérték utolsó ú tjá ra  nagyjaink te 
m etőjében a balm azújvárosi Gyepsor szülöt
tét. É lettörténetében és írói m űvében a XX. 
századi m agyar szegényparasztság sorsa tük
röződik messze világító fénnyel. A „három 
millió koldus” volt tá rsa  a  régi M agyarorszá
gon, a névtelen zsellérek, akiknek ú tjá t já rta : 
gyerm ekkorában kiskondás, később évescse
léd, idénym unkás nagygazdáknál és ú ri b ir
tokokon, vasúti pályam unkás, napszámos, ré 
szesarató, árendás. Ezzel a könyörtelen, nyo
masztó sorssal kétféleképpen is szembeszegült 
kezdettől fogva: önképzéssel az irodalm i és 
szellemi élet m agasságába em elkedik az al
földi viskó mélyéről, s kora ifjúságától el
szántan küzd, vállalva érte üldözést, bán tal
mazást, a szocialista forradalm i változásért. S 
am ikor eljö tt az elnyom ott nép felszabadulá
sának órája, a  m egváltozott történelm i hely
zetben lankadatlan  hűséggel szolgálta tovább 
m in t politikus és író nem zetének ügyét.

Bárm ennyire eggyé vált is egész életében 
ez a kettő, a politika és az írói alkotás, még
sem lehet vitás az élettörténetére visszate
kintő előtt: adottsága elsősorban az író  te
hetsége és szemlélete volt. Politikai pályafu
tását a  nálunk a rra  hivato ttabbak nem  ítélik 
tévedés- és zökkenőmentesnek, de a belső 
meggyőződés heve, em beri tisztasága és be
csületessége, m agyarsága és ,  forradalm isága, 
népéért élő áldozatossága töretlenül vonul vé
gig életén, szegénységben, kiszolgáltatottság
ban csakúgy, m int közéleti méltóságban. írói 
m agatartása mindvégig az önérdekkel nem  
sokat törődő felelősség. Az utolsó éveinek 
publicisztikai munkássága, a gazdasági és ku l
tu rális élet, a  mai társadalom  m indennapi 
kérdéseit tárgyaló cikkei is jelzik a meg nem  
lankadó erőfeszítést, hogy népe éltét jobbá, 
különbbé tegye. „Egy nép világszintre eme
lése volt a gondja. Az igény és műveltség e 
szintjének követe volt köztünk” — m ondotta

koporsójánál Illyés Gyula. Emlékezésünkben 
most figyelm ünket egyetlen tárgyra irányít
ju k  életm űvében: írói világára.

Az a világ, am elyet írásai főként feltártak, 
a  m agyar parasztság „m élytengeri” világa. A 
két világháború közötti időben ez a látvány 
a felfedezés erejével hato tt olvasóira. Ennek 
a társadalm i rétegnek létezéséről, küszködé
séről, keserveiről élm ényszerű tapasztalata, 
de akárcsak ism erete, tudom ása is csupán na
gyon keveseknek volt. A városi proletár nyo
morúságával még inkább kénytelen volt 
szembetalálkozni a polgár, m int a  zsellérség 
megrázó sorsával. Veres Péter, m ás népi írók
kal együ tt' ebbe a re jte tt társadalm i mélység
be vezette el az olvasót. Közvetlen forradalm i 
cselekedet nem születhetett az olvasmányból, 
de égetővé tette sokak szemében, különösen 
a fiatal értelmiség és m unkásság soraiban, a 
társadalm i kérdést a paraszti élet legember
telenebb részén.

Az így fe ltáru lt kép annál hitelesebb és 
megrázóbb volt, m ert látszólag kevés művészi 
eszközzel készült. Író i fantázia, érdekes cse
lekmény, változatos meseszövés távól van tő
le, inkább csak leír, rögzít, beszámol. S ami 
széppróza így k ikerült írói műhelyéből, még
sem tanulm ányízű, hanem  eleven irodalom, 
mely szürke, komor színekkel, látszólagos ér- 
zelemtelenségével kelti olvasójában a m egren
dítő drám ai átélést, a benne szereplő alakok 
— még inkább: közösség — sorsával való azo
nosulást, lázító szenvedélyt.

Veres Pétert ennek a m a m ár eltűn t „mély
tengeri” világnak, az ő élete legszemélyesebb 
világának em léke elkíséri az új Magyarország

földjén is haláláig. Vagy úgy, hogy különös 
rokonszenvvel ábrázolja régi alak ja it a  meg
változott társadalm i helyzetben, a  földreform  
után, a  m agyar falu  nagy, sokszor viharos á t
alakulásában. Vagy úgy, hogy nyomon követi 
a városba kerülésüket, s akár ironikusan mo
solyog ném elyikük m agával hozott jám borsá
gán, akár a  városi életform át nézi ném i pa
raszti ellenszenvvel —, a szíve o tt lük te t azok
nál az embereknél, akik sorstársai voltak, és 
érzéseiben örökre azok is m aradtak. De úgy 
is, hogy nem  egy új könyve visszanyúl a régi 
társadalom  mélységnek még teljesebb, művé
szibb megform álására. Így lesznek a felsza
badulás u tán  ír t szépirodalm i művei töretlen 
folytatássá, am elyben im m ár m áshonnan, a 
történelm i fordulat emelkedőjéről lá tjuk  
ugyanazt a  népet, az ő volt szegényparaszt né
pét megjelenni. Az em beri hűség, végsőkig 
való összeforrottság, de több annál: írói ha
gyaték, m űvének öröksége, amely, m intha A t
lantisz harangjai szólalnának meg a mélyből, 
a mai és az elkövetkezendő új nem zedékeket 
kísérni fogja a m agyar szegényparasztság el
m últ kiáltó sorsának megjelenítésével.

Legsajátabb írói világa mégsem teszi Veres 
Péter alkotásait pusztán a történelem  írói do
kumentumává. Az egykori társadalm i, tö rté
neti helyzethez rögzítettségében oly sok m ara
dandó, örök em beri értéket, élm ényt hordoz 
novella- és regényírása, hogy ennek változat
lan időszerűsége klasszikussá avatja  széppró
záját. Az alapvető em beri érzések, az egyéni 
és közösségi sors mély összeszövődöttsége, a 
népi elem, az alföldi egyhangúnak tűnő tá j 
belső átszínesedése és megelevenedése, a  te r

m észet és az em ber meghatározó, egyéniséget 
alakító, re jte tt összefüggése, a  társakkal együtt 
végzett legsivárabb fizikai m unkában is je lent
kező hatások, am elyek nyom án a szerszám, 
az anyag és az em ber belső kapcsolata, az egy
más irán ti figyelem, a  m unka szépsége és 
öröme születik — mindez, és még sok más 
vonás ad Veres Péter irodalm i m űveinek a 
tovatűnő kor ábrázolását felülmúló, m indig új 
és friss művészi jelentőséget.

Egyik kései, tíz éve ír t regényét, „A kelleti«» 
lány”-t szeretném kézbe adni, miközben szá
radni kezdenek sírján  a tavaszi virágok. Meg
indító szép vallomás ez Veres Péter együtt
érzéséről azokkal, akik em beri jósággal élik 
életüket, de önm agukat nem  tud ják  még gon
dolatban tudatosítani, kifejezni, s nem tudnak 
még felnőni megbecsülésben mások mellé. 
„Most én m egpróbáltam  valam it helyettük is 
elmondani.” De h á t egész írói életm űvében 
nem ezt te tte?!

Ez a tö rténet is 1945 elő tt szövődik, a falusi 
lány asszony» sorsáról. M iniatúra ábrázolás, 
m int középkori kéziratok parányi festett ké
pein, az egyszerű em beri élet apróságukban is 
nagy örömeiről és bánatairól, rem énykedésé
ről és boldogságáról, melybe belehasított a 
könyörtelen társadalm i és történelm i valóság. 
Három évtized távolából felvillan előttem 
evangélikus leánynépfőiskolások arca, akikkel 
abban az időben a  Veres Péter-i falu  nőideálja 
felé ta rto ttunk : „jó asszony, egyenrangú em
ber, felelős, gondolkodó állam polgár”, és mi 
hozzátettük — erről nála nem  volt szó, noha 
tiszteletre méltó megbecsüléssel tudott nézni 
a m ásféle meggyőződésre — Krisztushivő szív. 
Ez a régi személyes emlékem objektív tanul
ságot is tartalm az; Veres Péter írói látom ása 
a megsokszorozódást v árja  népében, elsősor
ban ahová elszakíthatatlanul tartozott, a  föld 
népében.

Veöreös Im re



„Az egész élet értelmetlen, ha nem másokért élünk”
Jubilate vasárnapjának dél

u tán ján  is m egteltek az alberti 
templom padjai. Az ünnepi al
kalom ra egybegyűlt hívek, ha 
csupán létszám ukat tekin tjük  
is, azt bizonyították, hogy eb
ben a gyülekezetben fontos 
ügy, szívügy a diakónia, a sze
retetszolgálat. Az ünnepi is
tentisztelet keretében búcsú
zott a  gyülekezet Kovács Er
zsébettől, aki egy évtizednél 
hosszabb ideig volt az egyház- 
község szeretetotthonának ve
zetője.

Az alberti egyházközséggel 
együtt kilenc gyülekezet ta rt 
fenn szeretetotthont országos 
egyházunkban. O tthonát a 
gyülekezet nem  maga alapíto t
ta, vagy kezdeményezte, hanem  
készen kapta. Az otthonnal 
együtt készen kap ta a m unka 
lehetőségét és a szolgálattal já 
ró sokfajta gondot is. Nem volt 
zökkenőmentes az út, amelyen 
elju to tt az egyházközség odáig, 
hogy ma m ár sa játjának  tud
ja és érzi az intézm ényt, fel
vállalva m inden örömét és ne
hézségét. Az eddig vezető úton 
volt Kovács Erzsébet otthon
vezető testvér szeretettel gon
doskodó vezetője az otthon 17 
lakójának és hűséges tagja az 
egyházközségnek. Az albertiek  
szépszámú gyülekezete m ár 
megjelenésével is kifejezte 
megbecsülését és szeretetét 
iránta.

Az ünnepség szép vonásai

közé tartozott az is, hogy az 
istentiszteleten D. dr. Ottlyk 
Ernő püspök, az országos dia- 
kóniai m unka felügyelő püspö
ke h irdette az ágét. Az orszá
gos egyház diakóniai osztálya 
képviseletében pedig Muncz 
Frigyes ügyvivő-lelkész jelent 
meg. O tt voltak még Roszik 
Mihály gyülekezeti lelkészen 
kívül a szomszédos egyházköz
ségek lelkészei közül Keveházi 
László és Lupták Gyula.

D. dr. Ottlyk Ernő püspök 
meleg szavakkal vett búcsút a 
nyugdíjba vonuló Kovács E r
zsébettől. V isszatekintett negy
venéves szolgálatának kezde
tére, a diakonissza évekre. „A 
40 év elő tt kim ondott döntő és 
elfogadó szó, am ely a bibliai 
M ária szavainak visszhangja
képpen sió it: ím e, a te szol
gálólányod . . . ,  negyven eszten
dőn keresztül ta rtó  hűséggel és 
odaadó szolgálattal pecsételő
dött meg. Hűséggel és szeretet
tel, am it Jézus vár a Neki szol
gálóktól.” „A Magyarországi 
Evangélikus Egyház áldozatos 
szolgálatáért, am elyet a  bete
gek és öregek között ilyen hosz- 
szú időn á t végzett, szereteté- 
vel és megbecsülésével veszi 
körül.”

Muncz Frigyes ügyvivő-lel
kész köszöntésében a dikónia 
m unkásának három  nélkülöz
hetetlen tulajdonságáról szólt: 
a segítségre szoruló em bertár
sa t észrevevő szem, a  kérések

Lelkészek emlékeznek

H á b o r ú  v o l t . . .
Hogy háború volt, azt m in- kad tak  a családi házak. Keve-

deneki tudta. Egyre kisebb és 
rosszabb le tt a kenyér és vé
szesen fogyott az ennivaló. A 
szappan nem  habzott, cipőink 
bőrtalpát fatalp  válto tta  fel 
és a ruha szövete rendkívül 
silány le t t  Egy-egy gombért, 
m adzagdarabért nagyon szí
vesen hajo ltunk le, m ert 
hiányzott a  háztartásból.

De a háború belopakodott 
az otthonokba is. H atalm as 
kráterként tátongott a „doni 
kudarc” a  szívekben és hajlé
kokban. I t t  is, o tt is h iába 
várták  a férjet, vagy a gyer
m e k e t aki örök álm át aludta 
az orosz hómezőkön. Aztán 
ezrével jelentek meg a fém 
testű  halálm adarak az égen, 
gyilkos terhük  ledobása u tán  
városrészek tűn tek  el em be
rekkel együtt, s hellyel-köz- 
zel fekete, zsíros füst szállt 
az égre mély m orajjal és a 
szívek tele lettek  rém ülettel.

Lépésről lépésre közelebb 
jö tt hozzánk a háború, ó rá ró l 
órára kellett „m egbarátkozni” 
a gondolattal, hogy a háború 
bejöhet a hálószobánkba. 
Hogy á t fog zúdulni ra jtunk  
egy esztelen akara t m ia tt  
Hogy falu, vagy város, szántó
föld, vagy erdő, nem  mene
dékhely lesz, hanem  csatatér. 
Egyre nehezebb volt hinni a 
„végső győzelemben”, s a lel
keken terpeszkedő nyomást 
hatalm as vágy akarta  lerázni: 
legyen vége már.

De tehetetlenek voltunk. A 
m érget naponként adagolták 
belénk. Küzdeni kell, ellenáll
ni az ellenségnek, végsőkig 
k itartani, m ert barát az, aki 
a vérözönt nyakunkra hozta 
és egyetlen megmentőnk le
het e ránkszabadult pokol
ban. H ittük, nem  hittük , de 
m int vágóhíd előtt álló jószá
gok, bam bán vártuk  sorsunk 
beteljesülését.

Az im ák e végső kétségbe
esésben belső tűz és meggyő
ződés nélkül fakadtak  a vér- 
telen ajkakon. A h it érezte, 
hogy Isten kísértése az igaz
ságtalan kérés. A próbatétel 
nagy volt. S a  „csoda” más
felől mosolygott ránk  és ér
kezett, m int ahonnan vártuk.

Aztán a falu  határában  
m egdördültek az első ágyúk. 
A légnyomás ablakokat zúzott 
be, s kigyulladtak a szalm a
tetős otthonok. H em yótalpas 
acélszömyek szántották végig 
a kerteket, s csaták bontakoz
tak  ki szemünk lá ttá ra . Ak
nák süvítettek és eltévedt go
lyók oltottak ki em beri élete
ket. A félelm etes tűzijá ték
ban a megsemmisülés érzése 
le tt ú rrá  rajtunk. Ez m ár há
ború volt. I tt  és valóságosan, 
életközeiben.

Elném ultak a harangok is. 
Itt-o tt a tornyok oldalán ha
talm as rés tátongott. Isten  h a j
léka is kivette részét a meg
próbáltatásból. Megsemmisült 
sok em beri élet m unkájának 
gyümölcse, am int földre ros

sen gondoltak arra , hogy ed
dig m ásutt dúlt a háború ször
nye, m ost nálunk, s minden 
háború ezzel jár.

De itt, ahol az ország kez
dődött, Keleten, ahol térké
pünk először nyögött fel, m ert 
szélét nyaldosták a  lángok, 
m ár 1944. szeptem ber—októ
berében véget értek  a meg
próbáltatások. A háború, „az 
ördög szekere” elvonult, s a 
nagy csendet ú jra  az élet r it
m usa válto tta fel.

Azt azonban első p illanat
tól kezdve m indenki érezte, 
hogy az élétet ott nem  lehet 
folytatni, ahol abbam aradt. 
Hogy a küszöbünk előtt elvo
nuló háború pontot tesz egy 
korszakra és elkezd egy újat. 
Ennek megfelelően megszaba
dulni a háború lidérces álm á
ból, egyet je len tett az új kez
dettel. M int Dante lelkei a 
purgatórium ban, szenvedtük 
végig pincékben, árkokban, 
gödrökben, romok közt a 
m egpróbáltatást, mely tisztító
tűzzé vált m indannyiunk szá
m ára. Vagyis előkészítés az új 
élmények befogadására és az 
új világ alapkövének letételé
hez.

De vajon em lékezünk-e még 
azokra a pillanatokra, am ikor 
először jö ttünk  fel a  védel
met nyújtó pincékből, hogy a 
lőporfüstös levegőben m ár 
friss illatok terjengtek? Hogy 
az őszi, téli, vagy tavaszi szel
lő m it susog? Hiszen közös, 
m indenkit érintő élmények so
kasága raktározó.dott el lel
kűnkben. Az elm últ hónapok
ban sokan m árto tták  kezü
ket az emlékezés h ínárjába és 
em elték ki a feledésből életü
ket, vagy sorsukat megpecsé
telő élményüket. Azok az idé
zetek, am elyeket e néhány 
sorban közölni fogunk, távoli 
időket elevenítenek fel. E so
rok elsősorban lelkészek val
lomásai lesznek, akik vissza
em lékeznek arra , hogy a m a
gyar nem zet tagjain belül, 
hogyan élték á t a haza tö rté
netének e sorsdöntő szakaszát. 
Ma m ár történelem m é váltak  
az események, de ha jól meg
gondoljuk, a m aguk idejében 
csak egy-egy epizódjai voltak 
az egyház valam elyik se jtjé
nek életében.

E sorok mégis szeretettel 
közelítik meg az eseménye
ket, noha m indegyik fölött ott 
lebeg az em beri életet veszé
lyeztető háború. Aligha kell 
bővebben magyarázni, hogy a 
felszabadulás m indannyiuk 
szám ára elsősorban azt jelen
tette, hogy megszabadul a 
háborútól. Azután term észete
sen következett a társadalm i, 
politikai, gazdasági változások 
élm ényanyaga és m indezt 
együttesen érzik és vallják 
lelkészeink felszabadulásnak. 
De bennünket most elsősorban 
a huszonöt évvel ezelőtti é l
mények érdekelnek.

R. P.

befogadására érzékeny szív és 
a felebarát ügyét sajátjának  te
kintő lélek. Ezek jellem ezték 
Kovács Erzsébet szolgálatát is, 
am elyet gyermekek, árvák  és 
betegek, valam int az öregek 
között végzett. E nélkülözhetet
len tulajdonságokat pedig Jé 
zus K risztus igéjéből élő és 
táplálkozó h it alak íthatja  ki.

Kovács Erzsébet m eghatott 
és meleg hangon vett búcsút 
a gyülekezettől és a  szolgálat
tól:

— „Már gyermekkorom ban 
ott volt szívemben a vágy, hogy 
segítségére legyek a szegények
nek. Ügy láttam , hogy diako
nisszaként valósíthatom  meg 
legjobban szolgálatomat. Éle
tem  ú tjá t m indenütt szolgála
tok jelzik. Első feladatom  a 
koldusok gondozása volt. (Mi
lyen furcsán, idegenül, m ajd
nem  értelm etlenül hangzik ma 
m ár ez a szó!) Később árvahá
zakban és leányotthonokban 
szolgáltam könnyebb és nehe
zebb körülm ények. között. Vé
gül Isten az öregek ápolására 
és gondozására rendelt ebbe az 
alberti otthonba. Szolgálatom
ban mindig sok örömöm volt 
és mindig csak örömeimre fo

gok visszaemlékezni, ö rültem , 
ha öreg testvéreim  jól érezték 
m agukat és m indennel el tu d 
tam  látn i őket, am ire szüksé
gük volt. ö rü ltem , ha láttam , 
hogy szeretik egym ást és szí
vesen segítenek egymáson, 
m int ahogy Jézus is segít va
lam ennyiünkön. Még öreg kor
ban sem késő m egtanulni az 
egymáson segítést. De az egész 
élet értelm etlen, ha nem  m á
sokért élünk. A mi értelm ezé
sünk szerint m ásokért élni, 
annyi, m in t az Ú rnak élni. K í
vánom, hogy az otthon lakói 
így élhesenek továbbra is. Eb
ben a  szeretetben tartsanak  
meg és nézzék el, h a  vétet
tem.”

Az istentisztelet m ásik ünne
pélyes ak tusa volt Kovács Er
zsébet u tód jának  szolgálatba 
állítása. A távozó otthonveze
tőtől Lupták Gyuláné veszi át 
a  szolgálatot. Személyében is 
régi és kipróbált m unkás ke
rü l az otthon élére. Roszik Mi
hály gyülekezeti lelkész Isten 
igéjével és áldásával indította 
el új m unkatársát az öregek 
közötti szolgálatra. K ísérje őt 
szolgálatának új ú tján  a gyü
lekezet és egész egyházunk 
im ádsága is.

IDŐ
Uram, minden nap Belőled kell élnem, 
munkában, szabadidőben, pihenés közben, ■ 
huszonnégy óráig.
Erre csak úgy vagyok képes, h a  okosan szünetet tartok. 
Szünetet Isten szám ára: 
magam nak is ez a legjobb szünet, 
m ert felvidít és biztonságot ad.

Egyszer majd elszámoltatsz: mit csináltam az idővel, 
évről évre, napról napra, minden másodperccel.
És ha az derül ki, hogy életem ben 
nem  volt szám odra időm, 
nem értem  rá  Istent és em bert szeretni, 
akkor m inden sietségem az ördögé volt.

P au l Roth u tán : 
Bodrog Miklós

A példázat éjszakája
— A telefon és a villanykap

csoló ugyanazon távolságra 
voltak Midek úrtól — élha
nyatló ereje végső megfeszíté
sével bármelyiket elérhette 
volna — ö a fényt választotta. 
Ha a telefon felé zuhan, fel
hívhatja a mentőket — de a 
lesújtó sors baljós perceiben 
ritkán tudunk ésszerűen dön
teni — a menekülők rendsze
rint madárkalitkákat visznek 
magukkal, az utolsó kívánsá
gok méltósága pedig nevetsé
ges apróságokban vész el.

Az oszlásnak induló öntudat 
látomásainak ellenszegülve he
vert a vakító fényben, mely 
kíméletlenül átvilágította a 
drága holmikkal zsúfolt helyi
ség hivalkodó sivárságát. A 
kamráit és pitvarait összecse
rélő szív légszomjas zavará
ban Midek úr figyelme gúnyo
san éber maradt — csupán 
gyöngesége akadályozta meg, 
hogy fel ne nevessen a virág
füzéreket tartó pásztorlányok, 
befagyott hegyi patakok lát
tán. Eseménytelen, de eredmé
nyes hat évtizede során először 
tűnt fel a kísérteties hasonló
ság otthona és élete között. 
Mindkettő mutatós volt a táv
latot adó félhomályban — de 
egy felkattintott főkitpcsoló, 
egy szívroham ragyogásában 
mulatságossá vált mindaz, 
amiért annyian irigyelték.

Vele született, személyes 
kapcsolata volt a pénzzel, 
mely felcseperedő gyermek
ként gyarapodott a közelében 
— saját közegében növekedett, 
akár az elgurított hólabda. Jó
módú volt mindég — úgy, 
ahogy a bámészkodó természe
tűek mindég szórakozottak — 
ahogy a rendetlenek mindég 
szemetelnek. A karizmatikus 
gazdagok példája volt ő, aki 
nem hajszolt halálra napszá
mosokat, nem küldött végre
hajtót — trafikba menet, séta 
közben vett meg olyasmiket, 
amikért más félt volna pénzt 
kiadni. — Midek úr volt az 
egyenlőség örök gátja — Val- 
densek, Husziták, Jakobinu
sok lebírhatatlan ellenfele — 
aki még tegnap este is bősége
sen evett, de sosem dolgozott.

Most letaglózva hevert a 
négyszobás lakás ebédlőjében, 
egy 6X.4 méteres selyem per
zsa-szőnyegen, melyet futó 
oroszlán és egy menekülő, pi
ros fezes arab fiú képei sze
gélyeztek. Az üldözés valahol 
az ebédlőszekrénynél kezdő
dött — ott még nagy távolság

volt köztük, aztán egyre fo
gyott és ott ért véget, ahol 
Midek úr feküdt. Egyszerre 
nagyon kíváncsi lett az arab 
fiú végzetére, megpróbált 
odébb gurulni, hogy lássa — 
de nem ment. Kihűlt, viszkető 
arca előtt tarkán ott vibrált az 
utolsó előtti jelenet — a fene
vad úszik a levegőben, vízszin
tesen előre nyújtott karmai 
érintik a menekülő testét — 
már nem volt kíváncsi az utol
só képre, melyen feküdt — le
hunyta a szemét és várt.

Nem félt — úgy érezte, ami 
jön méltányos, örök mérték 
szerint váló — ő is tudatában 
volt mindég, de nem gondolt 
rá, mert túl jól érezte magát 
úgy, ahogy eddig volt. Az oldó
dó élet morzsákra hulló múlá
sában feltűnt az öreg hittanár, 
amint kényelmetlen, fekete 
ruháját igazgatva felolvassa a 
példázatot: „ . . .  monda pedig 
néki az Isten: bolond, az éjjel 
elkérik a te lelkedet te tőled, 
amiket pedig készítettél — 
kiéi lesznek?’

Midek úr bólintani akart, de 
a szőnyeg, a padló nem en
gedték. — A tárgyak önkénye 
azonban nem tartott soká, 
mert Midek úr évődő tekin
tete sorra elengedte őket.

Turchányi Sándor
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igazgató lelkész

Alekszij moszkvai pátriárka
(1877-1970)

Am int azt előző szám unkban 
rövid hírben jelentettük, 93 
éves korában elhunyt az Orosz 
Ortodox Egyház feje, Alekszij 
moszkvai pátriárka.

Alekszij — világi néven 
Szergij Vlagyimirovics Szi- 
manszkij — 1877. október 27-én 
született Moszkvában olyan 
családban, am ely mélyen át 
volt ita tva  az ortodox lelkiség
től, s megfelelő lelki és ku ltu 
rális nevelést tudott biztosíta
ni a növekedő gyermeknek.

Középiskolai tanulm ányai
nak elvégzése u tán  jogot ta 
nult, s nemzetközi jogból dok
torált, m ajd katonai szolgálat
ra  vonult be. 1900-ban, 22 éves 
korában iratkozott be a moszk
vai lelkészakadém iára, majd 
1902-ben Alekszij néven belé
pett a  szerzetes rendbe. 1903- 
ban szentelték lelkésszé.

P ályája kezdettől fogva fel
felé ívelt. 1906-tól a tulai lel
készképző szem inárium  rekto
ra  és az írásm agyarázat pro
fesszora. 1911-ben szentelték 
püspökké. Először Tyihvinben 
működött, m ajd 1916-tól a nov- 
gorodi egyházmegyét vezette. 
A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom  idején egyházme
gyéjét igen nagy bölcsességgel 
pásztorolta. El tud ta érni, hogy 
papjai hűségesek m aradtak  az 
ortodox egyházhoz, de az új 
szocialista rendet is tám ogat
ták.

1921-től jam burgi püspök, 
1925-től novgorodi érsek, m ajd 
1933-tól leningrádi metropoli- 
ta. Ezt a  tisztségét 12 éven át, 
pátriárkává való megválasztá
sáig töltötte be. E rre az idő
szakra esik a Nagy Honvédő 
Háború és Leningrad 900 n a
pos ostroma, am ikor is Alekszij 
m etropolita jó hazafiként igen 
sokat te tt azért, hogy a  le-

ningrádiak bátran  és állhatato
san k itartsanak  a fasiszták 
gyűrűjében. Ezért a tevékeny
ségéért a szovjet korm ány a 
Vörös Zászló Renddel és a „Le
ningrad védelm éért” elnevezé
sű kitüntetéssel tüntette ki.

Szergij pátriárka  halála u tán  
1945-ben Alekszijt választották 
az Orosz Ortodox Egyház fejé
vé, s m int m oszkvai,pátriárka  
25 éven á t vezette egyházát. 
E rre a negyedszázadra esik az 
Orosz Ortodox Egyház belső 
megerősödése és nemzetközi 
tekintélyének helyreállítása. Ez 
csak úgy volt lehetséges, hogy 
ortodox hagyományokhoz h í
ven úgy vezette egyházát, hogy 
az hű m aradjon a nép ügyéhez 
és az egyház hagyományaihoz 
egyaránt. így ta lá lta  meg egy
háza a  szolgálat m ódjait a 
szovjet nép körében és nem 
zetközi szinten egyaránt. Nagy 
elfoglaltsága és magas kora el
lenére a külföldi kapcsolatok 
személyes ápolására is ju to tt 
ideje. / Elzarándokolt a szent 
földre, s látogatást te tt a  grúz, 
a szerb, a  rom án és a  bolgár 
ortodox egyházaknál.

M atuzsálemi korban h ív ta őt 
haza az Egyház Ura. Zagorszki 
ravatalához sok-sok ezer em
ber — hívők és nem  hívők 
egyaránt — zarándokolt el, 
hogy búcsút vegyen az ősz pát
riárkától, aki életével és szol
gálatával beírta nevét nem csak 
az egyház, de a szovjet nép és 
az egész emberiség történetébe 
is. A temetési szertartáson egy
házunkat D. Káldy Zoltán püs
pök képviselte. Alekszij pát
riá rka  földi m aradványait a 
zagorszki kolostor Uszpenszkij 
tem plom ának krip tá jában  he
lyezték örök nyugalomra.

Dr. Selmeczi János

Sokat tett
JAN CHABADA, a  szlová
kiai evangélikus egyház fiata
lon elhunyt egyetemes püspö
ke azért, hogy szomszédos 
egyházaink és népeink közt 
testvéri jóviszony alakuljon ki. 
Az osztrák—m agyar m onar
chia felbom lása után, 1918-ban 
m egalakult a  csehszlovákiai 
szlovák evangélikus egyház. A 
két világháború közt a gyűlöl
ködés az itteni m agyar és az 
ottani szlovák evangélikus 
egyház közt az akkori sovinisz
ta  politika mesterségesen szí
to tt velejárója volt.

Felszabadulásunk u tán  az 
első években, útban Svédor
szág felé, P rágában találkoz
tam  először Chabada püspök
kel. Csakham ar m egállapítot
tuk, hogy am időn szocializ
m ust építő szomszédos á lla
m aink közt olyan jó  viszony 
létesült, ideje, hogy egyházaink 
is a  testvéri jó  viszony ú tjá ra  
lépjenek. Evangélikus hitünk 
s keresztyén testvériségünk e r
kölcsi elvei is e rre  köteleznek 
és buzdítanak.

1953 m árcius elején tö r
vényalkotó zsinatunkon Cha
bada püspök négytagú kül
döttség élén je len t meg egyhá
za és népe képviseletében. 
1918 óta ez volt az első eset, 
hogy szlovák egyházi delegá
ció hivatalos látogatásra jö tt 
hozzánk. Chabada püspök zsi
natunkat és egyházunkat kö
szöntő nagy beszédében törté-

T ö r t é n e l m i
címmel ír t vezércikket a „Mé
hészet” című szakfolyóirat áp 
rilisi számában Lehel Ferenc 
szombathelyi lelkészünk, o r
szággyűlési képviselő, az O r
szágos Méhészeti Szakbizott
ság elnöke a felszabadulás ne
gyedszázados em lékünnepe a l
kalmából.

Érdekes h áttere t ad a cikk
nek az a körülmény, hogy az 
író m unkaterületén fekszik az 
ország egyik legkisebb községe, 
a Vas megyei Nemesmedves. 
I tt  áll m a betontalapzaton az 
a tank, am elyről szovjet ka
tona szikratávírón jelentette, 
hogy Magyarország teljes te rü 
lete felszabadult, az utolsó né
m et katona is kényszerült el
hagyni az országot.

A cikk a méhészek nyelvén 
beszél arró l a két „kirepülés”- 
ről, ami megelőzte a negyedszá
zad előtti tavasz jöttét. 1848 
m árciusa volt az első, s 1919 volt 
a  második. Az 1945-ös után még 
voltak ügyem zökkenők, torzu-

nelm i jelentőségű m egallapita- 
sokat tett, am elyeknek az igaz
sága azóta csak egyre inkább 
beigazolódott. Néhány m ondat 
ebből a nevezetes beszédből 
m éltó arra , hogy idézzük: „Ma 
m ár, Istennek hála, más sze
lek fú jnak a Dunától északra 
és délre, m in t amilyenek fú j
tak még a közelmúltban . . .  
Hallom a születő új magyar 
élet mélységesen mély dalla
m át az önök  gyárainak gépei
ből, a  szántóföldek trak to ra i
ból, s örülök m indennek úgy, 
m in t sa já t hazám  sokoldalú 
fejlődésének. S ezután a rra  
kérem  Önöket mind, hogy kiki 
a maga m unkahelyén úgy él
jen és úgy dolgozzék, hogy a  
régi dolgok m ár egyszer s m in
denkorra végképpen elm úlja
nak, hogy a vén Duna örök 
időkre sodorja el körünkből 
mindazt, ami a m últban ellen
té tet és gyűlölséget tám asztott 
köztünk. A Duna kössön össze 
m inket s roppant erejét állítsa 
nem zeteink szolgálatába, am i
kor boldog és örömmel teli, 
békés életet építünk jelenünk
ben a  jövőnek”.

Egyházunk népe, lelkészei és 
vezetősége szívből osztják a 
szlovák testvéregyház fájdal
m as gyászát 55 éves vezető 
püspöke, Teológiai Akadé
m iánk tiszteletbeli doktora el
hunyta alkalmából.

Dr. Vető Lajos

évfordulón
lások, de azokon egyre inkább 
tú l vagyunk. „Vidáman csak a 
bizalom légkörében lehet élni, 
s ezért jó a m ai politikai lég
kör. Több m in t tízéves egye
nes vonalú fejlődés van m ár 
mögöttünk. A Népfrontban a 
m unkásosztály vezetését elfo
gadva, a szocialista m agyar 
haza fiai egymással beszélget
ve, a jobbért egymással vitat
kozva form álódnak nemzeti 
közösségé. K ádár János mon
dotta: »Együtt kell építenünk 
kom m unistáknak és pártonkí- 
vülieknek, hívőknek és nem 
hívőknek a m indnyájunk
nak megfelelő közös hazát, 
amelyben egyformán van he
lye mindenkinek, aki két keze 
m unkájával, alkotó elméjével 
hozzájárul a szocialista haza 
felépítéséhez.« M ásodivndűvé 
válik imm ár, hogy ki honnét 
jött, vagy m ikor indult el, fő 
az: m it tesz a közért — szól 
a  többi között Lehel Ferenc 
vezércikke.



Istentől aratni-embereket pásztoraim
Mt 9, 35—38

Jézus szüntelenül úton volt. Az emberekkel való állandó 
együttlétben mérte fel, mennyi testi és lelki nyomorúság, erőt
lenség tette pásztor nélküli juhokhoz hasonlóvá korának elesett
jeit. Hirdette nekik az evangélium örömhirét és átadta Isten 
testre és lélekre, egyénre és közösségre kiterjedő szeretetét. 
Mindig az alkalomnak megfelelően és a szükségek szerint ta
nított, gyógyított, így adott erőt a kétségbeejtő erőtlenség he
lyébe. Ez volt az ő pásztori szolgálata. Ö maga mondja magá
ról, hogy ő a jó pásztor.

A mai vasárnap igéjében Jézus két képet használ. Az evan
gélium testet-lelket átfogó örömhírére rászorult erőtlenek se
regét pásztor nélküli juhoknak nevezi. Ezután pedig munka
társakat hív a pásztorkodás szolgálatába, illetve felhívja a ta
nítványokat, hogy kérjenek aratókat az Aratás Urától. A pász
tor nélküli juhok és az aratás képe van tehát egymás mellett. 
Vigyázzunk, hogy össze ne zavarjuk a kettőt!

Hagyományosan úgy szokták magyarázni ezt az igét, hogy a 
pásztor nélküli nyáj azonos az aratni valóval. A pásztor nél
küli juhokat kell „bearatni” az egyház közösségébe. Pedig nem 
erről van szó! A juhokat, nyájat pásztor ölni kell, nem pedig 
learatni. A pásztorolás azt jelenti: gondoskodni arról, hogy 
szűnjenek meg a nyáj testi-lelki erőtlenségei, reménytelensége, 
kilátástalansága, cél és hovatartozás nélküli hányt-vetettsége. 
Ez a pásztorolás. Jézus így pásztorolt. Az aratás egészen más.

Jézus így kezdte hirdetni az evangéliumot: elközelített az Is
ten országa. Isten valamit elkészített az emberek számára. Mű
ködésbe lépett szeretete, feltétlen kegyelme, új kezdetet terem
tő ereje. Ez nem emberi mű. Isten készítette el, ő plántálta bele 
az embervilágba, ö szökkentette szárba, ö érlelte meg. Az em
berek ezt csak átvehetik, ingyen, kegyelemből. Ez az aratni 
való! Isten embermentő kegyelmét, szeretetét, békességét te
remtő jóakaratát, vele és egymással közösségre vivő erejét kell 
learatnunk, átvennünk, továbbadnunk, hogy mindenki élhes
sen belőle.

így függ össze a „pásztor nélkül való juhok” és az „aratni 
való” képe. Istentől kell aratnunk, hogy helyt tudjunk állni a 
pásztori szolgálatban. Ha másként próbáljuk magyarázni ezt az 
igét, képzavarba és am\ súlyosabb, teológiai zavarba kerülünk. 
Az egyszerű képzavar: juhokat learatni. A teológiai zavar pe
dig: az önmagának begyűjtő, önmagáért való egyház kísértése.

Mit mond végül is ez az ige?
1. Isten minden feltételt megteremtett és minden lehetőséget 

megadott ahhoz, hogy az emberek ne külön-külön, elesetten, 
erőtlenül, testi és lelki nyomorúságba taszitottan és elhagyottan 
éljenek ezen a világon. Célja az, hogy minden embergyerme
ke megragadhassa azokat a jókat, amiket ő készített. Hozzáfér
hetővé kell tehát tenni ezeket minden ember számára mind 
testiekben, mind lelkiekben.

2. Az egyháznak nem az a feladata, hogy kiszakítsa, „kiaras
sa” a társadalomból az embereket, hanem az, hogy minden ere
jén-’ segítse a társadalmat olyanná formálni, hogy abban min
denkinek testi-lelki erőforrásai és nyugodt, békés jövője le
gyen.

3. Jézus fokozottan felelőssé teszi az egyház minden egyes 
tagját ezért az egyetemes emberi szolgálatért.

Baranyai Tam ás

I M Á D K O Z Z U N K
U r u n k !  S e g í ts ,  h o g y  m e g é r t s ü k  a k a r a t o d a t .  S e g í ts ,  h o g y  n e  

o t t  a k a r j u n k  a r a t n i ,  a h o l  p á s z t r o ln i  k e l l .  K ö s z ö n jü k ,  h o g y  m i n 
d e n t  e lk é s z í t e t t é l  m e g v á l to t t  v i lá g o d  j a v á r a .  T ö l t s  e l  ö r ö m 
m e l  a  s z o lg á la tb a n .  N y is d  f e l  s z e m ü n k e t  a  s z o lg á la t  e g é s z  e m 
b e r t  é s  e g é s z  v i l á g o t  á t f o g ó  t á v l a t a i r a .

K ö s z ö n jü k ,  h o g y  a  m in d e n n a p i  m u n k a ,  a z  e m b e r i  f e le lő s s é g -  
v á l l a l á s  é s  k ö z ö s s é g v á l la lá s  i s  p á s z to r i  s z o lg á la t  l e h e t  a  m a g a  
h e ly é n .  K é r jü k ,  á ld d  m e g  jó  g y ü m ö lc s ö k k e l  b e c s ü le te s  m u n 
k á n k a t  é s  s e g í ts d  jó  e r e d m é n y e k h e z  e m b e r s é g e s  t ö r e k v é s e in k e t .  
Á ld d  m e g  b é k e s s é g g e l  é s  f e j lő d é s s e l  n é p ü n k e t  é s  a z  e g é sz  e m 
b e r is é g e t .  E g y h á z u n k a t  t a r s d  m e g  a  s z o lg á la t  ú t j á n ,  á m e n .

Felvétel a  Teológiai Akadémiára
Evangélikus egyházunk lelkészeinek kiképzése a  budapesti 

Teológiai A kadém ián történik.
Akik a  Teológiai A kadém iára felvételüket óhajtják, felvételi 

kérvényüket — az akadém ia felvételi bizottságához' címezve — 
legkésőbb július 31-ig kü ldjék  be a  dékáni hivatalhoz (Buda
pest, VIII., Üllői ú t 24. II.).

A felvételi kérvényhez a következő okm ányokat kell m ellé
kelni: a) születési bizonyítvány; b) a  legmagasabb iskolai vég
zettség bizonyítványa; c) helyhatósági vagy más bizonyítvány, 
am ely a  kérvényező lakását, szociális helyzetét, szüleinek fog
lalkozását és keresetét, ill. szociális viszonyait feltün teti; d) or
vosi bizonyítvány (részletes); e) keresztelési bizonyítvány, f) 
konfirm ációi bizonyítvány; g) részletes önéletrajz, mely fe ltár
ja  a  kérvényező családi és társadalm i körülm ényeit, valam int 
a  lelkészi szolgálatra indulás okait; h) esetleges egyházi m űkö
désről szóló bizonyítvány.

A felvételhez szükséges továbbá az illetékes lelkésznek és 
esetleg még a vallástanító lelkésznek részletes bizonyítványa, 
m indenesetre annak  a lelkésznek a  jelentkezőt részletesen jel
lemző bizonyítványa a lelkészi pályára való alkalm asságáról, 
aki a  folyamodónak a legutóbbi években lelkipásztora volt. Ezt 
a lelkészi bizonyítványt a  lelkészi hivatal a kérvénnyel egyide
jűleg levélben, közvetlenül az akadém ia dékánja címére küldje 
meg. Az okm ányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt 
esetben hiteles m ásolatban is lehet mellékelni. A m ásolatot 
„egyházi használatra” megjelöléssel egyházközségi lelkész is h i
telesítheti. Az akadém iai tanulm ányi idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egy időben a jelentkezők kérjék fel
vételüket a teológusotthonba is, ahol az akadém ia hallgatói la 
kást és ellátást kapnak. Ez a  kérvény is a  dékáni h ivatalba kü l
dendő részletes önéletrajz kíséretében.

Felvétel kántori tanfolyamra
Az Országos Kántorképesítő Bizottság 1970 nyarán Fóton a 

következő előkészítő és továbbképző tanfolyam okat ta rtja :
I. tanfolyam : június 22—július 3.

II. tanfolyam : augusztus i7—28.
Jelentkezési határidő: m ájus 15. Országos Kántorképesítő 

Bizottság, Budapest, VIII., Puskin utca 12. címen.
Részvételi d íj: 350 F t
Jelentkezéskor mellékelni kell: lelkészi ajánlást, rövid élet

rajzot, hatósági orvosi b izonyítványt A felvételről részletes ér
tesítést küldünk.

Jelentkezhetnek teljesen kezdők előkészítésre, és haladók to
vábbképzésre. Karvezetés, énekkari m unka és felkészítés a  téli 
négyhónapos tanfolyam ok I—II—III. évfolyamára.

Szeretettel várjuk  a  jelentkezéseket!
ORSZÁGOS KÁNTORKÉPES ÍTÖ BIZOTTSÁG

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. m áju s 10-én

D e ák  t é r  d e . 9 (ú rv .) T r a j t le r  G á
b o r ,  de . 11 (ú rv .) d r . K é k é n  A n d rá s , 
d u . 5 d r . K é k é n  A n d rá s ,  d u . 6 sze - 
r e te tv e n d é g s é g : d r . H a fe n s c h e r  K á 
ro ly . F a s o r  de . fé l 10 S z irm a i Z o l
tá n ,  d e . 11 S z irm a i Z o ltán , d u . 6 
S z irm a i Z o ltán . D ózsa  G y ö rg y  ú t  
de. fé l  10. Ü llő i ú t  24. d e . fé l 11. 
K a rá c s o n y  S á n d o r  u . de . 9. R ák ó cz i 
ú t  57 b . d e . 10 (sz lovák ) A ra d i A n d 
rá s ,  d e . 12 (m a g y a r) . T h a ly  K á lm á n  
u . 28. de . 11 d r .  R éd e y  P á l,  d e . 11 
F ra n c is c i G u id o , d u . 6 F ra n c ls c i 
G u ido . K ő b á n y a  d e . 10 S ü lé  K á
ro ly , d u , 5 s z e re te tv e n d é g s é g . U tá sz  
u . de . 9 V eö reö s  Im re . V a jd a  P é te r  
u . de . fé l 12 S ü lé  K á ro ly . Z ug ló  de. 
11 (ú rv .) B o ro s  K á ro ly . R ák o s fa lv a  
de. 8 B iz ik  L ászló . G y a rm a t  u . de . 
fé l 10 B o ro s  K á ro ly . F ó ti  ú t  de . 11 
S o ly m á r  P é te r ,  d u . 5 s z e re te t
v en d ég ség . V áci ú t  de . 8 S o ly m á r 
P é te r .  F r a n g e p á n  u . d e . fé l 10 
S o ly m á r  P é te r .  Ú jp e s t  d e . 10 
B lázy  L a jo s . P e s te rz s é b e t de . 10 V i- 
rá g h  G y u la . S o ro k s á r  Ú jte le p  de. 
fé l 9 V lrá g h  G y u la . P e s tlő r in c  de, 
11 M atu z  L ászló . K is p e s t de . 10. 
K isp es t W ek e rle te le p  d e . 8. P e s tú j 
h e ly  de. 10 S c h re in e r  V ilm os. R á 
k o s p a lo ta  M ÁV te le p  de. 8. R ák o s 

p a lo ta  N a g y tem p lo m  d e . 10. R á k o s 
p a lo ta  K is tem p lo m  d u . 3. R á k o s 
sz e n tm ih á ly  de. fé l 11 K a rn e r  
Á g o sto n . S a sh a lo m  de. 9 if j .  G ö rö g  
T ib o r . M á ty á s fö ld  de. fé l  11. C in- 
k o ta  d e . fé l 11, d u . fé l 3. K is ta r c s a  
de. 9. R á k o s c sa b a  de. 9 B ék é s  J ó 
zsef. R ák o s h e g y  de. 9. R ák o s lig e t 
de . 10. R á k o s k e re s z tú r  de . fé l 11, 
d u . 3.

B é c s ik a p u  t é r  d e . 9 (ú rv .) M ad o - 
c sa i M ik lós, d e . 11 (ú rv .) C sák ó  
G y u la , d u . 6 S z ita  I s tv á n n á . T o ro ck ó  
té r  d e . fé l 9 C sák ó  G y u la . Ó b u d a  
d e . 9 d r .  V ám o s J ó z se f , de . 10 (ú rv .) 
d r . V ám o s  J ó z se f . X II., T a rc s a y  
V ilm os u . d e . 9 R u ttk a y  E lem é r, de . 
11 R u ttk a y  E lem é r, d u . fé l 7 T a 
k á c s  J ó z se f . B u d a k e s z i de . 8 C sen - 
g ő d y  L ászló . P e s th id e g k u t  de . fé l  11 
C se n g ő d y  L ászló . K e len fö ld  de. 8 
(ú rv .) d r .  R ezessy  Z o ltán , de . 11 
(ú rv .) d r .  R ez e ssy  Z o ltán , d ú . 6 
B encze  Im re . N é m e tv ö lg y i ú t  de . 9 
B encze  Im re . N a g y té té n y  d e . fé l 9 
V lso n ta i R ó b e r t. K e len v ö lg y  d e . 9. 
B u d a fo k  de. 11 V lso n ta i R ó b er t. 
B u d a ö rs  d u . 3 V iso n ta i R ó b er t. 
C s illag h eg y  d e . fé l 10. C sepel de. 
fé l 11 (k o n f.)  • d u . 5 s z e re te tv e n d é g 
ség .

„ É s  é n ,  h a  f e le m e l te te m  e  
fö ld rő l ,  m in d e n e k e t  m a g a m h o z  
v o n s z o k ”. ( J n  12, 32)

VASÁRNAP. — „Ezt mond
tam : ímhol vagyok, a  népnek, 
am ely nem  ism ert engem”. (És 
65, 1) A m ai vasárnap az 
exaudi — hallgass meg — ne
vet viseli. És ezt a m eghall
gatást kétféle vonatkozásban 
is érthetjük . Az egyik az, hogy 
a m eghallgatás kérésével ke
resi Istent az ember. A m ásik 
az, hogy a  meghallás elkötele- 
zésével szólítja meg Isten az 
em bert az ige szaván keresz
tül. Mind a  kettő az Isten és 
az em ber kapcsolatát fejezi ki, 
de nyilvánvalóvá teszi azt a 
kegyelmi kapcsolatot is, am e
lyet Isten terem te tt az em ber 
szám ára. Hallgassunk az igére, 
figyeljünk Isten szavára, m ert 
h á tha  egyszer vége szakad a 
m eghallás lehetőségének!

—  H É T F Ő . —  „ M e g ta r to m  
őket és m egtisztítom őket, és 
lesznek népem  és én leszek 
nekik Istenük”. (Ez 37, 23) Ha 
m eghalljuk Isten szavát, ez az
zal a következménnyel já r  az 
életünkben, hogy részesei le
szünk m indannak, am it Isten 
k ínál övéinek, ő  felkínálja ne
künk m egtartó szeretetét, a  
bűntől megtisztító bűnbocsá
natát, az új é let lehetőségét. 
Az a  Jézus Krisztus, aki szent 
és tiszta volt, szentté és tisztá
vá teszi gyerm ekeit is. Ke
reszthalála és feltám adása ál
ta l Isten A tyánkká le s z , mi p e 
d ig  g y e r m e k e iv é .

K E D D . —  „Bizony nagy az 
Ü m ak napja és igen rettene
tes”. (Jóéi 2, 11) Az ige meg- 
hallása vagy meg nem hallása 
következményekkel jár. A 
m eghallás Isten gyermekeivé 
tesz m in k e t H a viszont nem 
hallgatunk a jó  szóra, akkor 
Isten büntetése lesz az osz
tályrészünk. Számot kell ad
nunk életünknek szinte m in
den napján arról, hogy vajon 
valóban úgy élünk-e, ahogy 
Isten elvárja  tőlünk. De végső 
számot kell adnunk a nagy 
szám adás napján. Higgyünk 
úgy, szeressünk úgy, éljünk 
úgy, hogy Jézus Krisztus ke
gyelme által m egállhassunk 
am a napon!

SZERDA. — „Tulajdonommá
lesznek és kedvezek nekik, 
am int kiki kedvez a m aga fiá
nak, aki szolgálja őt”. (Mai 3, 
17) Vajon m indig bizonyosak 
vagyunk-e afelől, hogy Isten 
gyermekei, tu lajdonai va
gyunk? M ert éppen az a bűn 
rontása bennünk, hogy elszakít 
Istentől, s  a kételkedés lesz 
ú rrá  rajtunk. A zé rt m ondja az 
ige ma a z t  hogy Isten gyer
mekei vagyunk, hogy megbi
zonyítson bennünket, s tudo
m ásunkra hozza azt is, hogy 
m egbízatást elkötelezést kap
tunk  a szolgálatra. M ert Isten 
nem sem m ittevésre h ívott el 
m inket, hanem  a  soha meg 
nem  lankadó szolgálatra. I tt a  
földön, az em berek között. Va
jon m aradék nélkül elvégez
zük-e ezt a  kapott hivatásun
kat?

CSÜTÖRTÖK. — „Az Iste^
nét ism erő nép felbátorodik”. 
(Dán 11, 32) Isten népe nem  
bizonytalanságban, homály
ban, katakom bákban élő, ha
nem bátor nép. Olyan, am e
lyik bátor a hitben, a döntés
ben, az előrenézésben, a szere
tőiben, a szolgálatban. Mi tud
juk, hogy Isten m ire kötele
zett el m inket, ml tudjuk, hogy 
az egyházban, a hazában, a 
világban, az em berek között 
végzett m unka végső soron 
Istennek való szolgálat. Lép
jünk  hát bátran a  szolgálat út
ján, m ert életünk így lesz ked
ves Isten előtt!

PÉNTEK. — „Uram, előtted 
van m inden kívánságom és 
nincs előled elre jtve az én sí
rásom ” ! (Zsolt 38, 10) A ke
resztyén em ber élete Isten szí
ne előtt folyik. Éjjel és nap
pal, jóban és rosszban. Ne
künk olyan Atyánk van, aki 
életünk m inden percében 
szemmel ta r t  m inket. Aki jól 
lá tja  örömeinket és bánatun
kat, boldogságunkat és prob
lém áinkat. Nekünk, olyan Fő
papunk van — Jézus Krisztus 
—, aki*meg tud indulni em be
ri gyarlóságainkon is. Aki tud 
velünk együtt örülni az öröm
ben, s tud velünk együtt sím i 
a  bánatban. És aki tud  ra jtunk  
segíteni m inden vonatkozás
ban.

SZOMBAT. — „Szemeim 
m indenkor az Ú rra  néznek, 
m ert ő húzza ki a tőrből lába
m at”. (Zsolt 25, 15) Nem zár
hatjuk  le ezt a hetet m áskép
pen, csak úgy, ahogy a  hét ele
jén elindultunk. Istenhez 
könyörögtünk a kezdetkor, 
Istenhez kell könyörögnünk 
m ost is. Az Ű rra néző tekin
tet, az Ú rnak szolgáló szív és 
a  felebarátért szorgoskodó kéz 
a  keresztyén em ber ism ertető
jele. Az Ű rra néző tekintettel 
könyörögjünk a Szentlélek ál
dásáért és csodájáért, hogy 
pünkösd ünnepén a mi életünk 
is  megújuljon, s életünk m in
den napján  a Szentlélek veze
tése a la tt új életben járjunk!

H arkányi László

e v a n g é l i k u s  e l e t

A M a g y a ro rsz á g i 
E v a n g é lik u s  O rszág o s  E g y h áz  

S a j tó o s z tá ly á n a k  la p ja

S z e rk e s z ti :  a  s z e rk e s z tő b iz o tts á g  

F e le lő s  s z e rk e s z tő  és k ia d ó :
D. K o re n  E m il

S z e rk e sz tő s é g  és k ia d ó h iv a ta l :  
B u d a p e s t.  VIEL. P u s k in  u . 13.
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R o tá c ió s  m a g a sn y o m á s

F e le lő s  v e z e tő :
S o p ro n i B éla  Ig azg a tó

— Húsvét u tán  a  6. vasár
napon az oltárteritő  színe: fe
hér. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: l  P t 4, 7—11; az 
igehirdetés alapigéje: M t 9, 
35—38.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Május 17-én, pünkösd vasár
nap reggel 7. órakor az evan
gélikus egyház félóráját köz
vetíti a Petőfi Rádió és az 
URH adó. Igét hirdet D. 
KÁLDY ZOLTÁN püspök, a 
Déli Evangélikus Egyházkerü
let püspöke.

— A BUDAI EGYHÁZME
GYE lelkészi munkaiközössége 
áprilisi ülésén Baranyai Tamás 
áh ítata  u tán  dr. Groó Gyula 
teológiai akadém iai ta n á r  ta r
to tt előadást. A munkaközös
ség Mezősi György csepeli lel
készt választotta meg sajtó 
előadóvá.

— ÁCS A. Az idei konfir
m andusok szülei Luther- 
kabátta l ajándékozták meg 
Maróti János lelkészt abból az 
alkalomból, hogy húsz éve 
szolgál a  gyülekezetben.

— PESTLŐRINC. A gyüle
kezet április 12-i szeretetven- 
dégségén Fülöp Dezső óbudai 
lelkész ta rto tt előadást.

C S A L ÍD I  h í r e k
— SZÜLETÉS. Ifj. Kendek

György egyházkerületi h. lel
készeknek április 22-én gyer
m ekük született. Neves TÜN
DE.

— HÁZASSÁG. Schumann
Ralf berlin-oranienburgi or
vos és Drégely Erzsébet kül
kereskedelm i levelező a  szen
tesi tem plom ban ta rto tták  es
küvőjüket. A szertartást ma
gyar és ném et nyelven Virányi 
Lajos lelkész végezte.

— HALÁLOZÁS. Schleifer
Bertalan háromsz»ros vasokle
veles ny. erdőmérnök, a  győri

— A TEOLÓGIAI AKADÉ
MIA kiadta dr. Fabiny Tibor 
teológiai tanárnak  azt az elő
adás-sorozatát, am elyet „Beszél 
a m últ” címen 1969 októberé
ben ta rto tt a  Bécsikapu téri 
tem plom ban. A kiadvány a  
budavári gyülekezet m egala
kulásának tö rténeté t ism erteti.

— TÖTKOMLÖS. A gyüle
kezet április 4-én ta rto tt sze- 
retetvendégségén dr. Gubcsó 
András medgyesegyházai lel
kész ta rto tt előadást.

— ZUGLÓ. A gyülekezet áp 
rilis 12-én szeretetvendégséget 
tarto tt. „Életújító szeretet” cí
men Ferenczy Zoltán rákoshe
gyi másodlelkész ta rto tt elő
adást.

— KÉTY. A gyülekezetben 
és ké t filiá jában — Zombán 
és Hőgyészen — április 5-én 
Pálffy Mihály sárszentmiklósi 
lelkész szolgált igehirdetéssel.

— MAKŐ. A gyülekezet áp
rilis 12-i szeretetvén dégségén 
Kutyej Pál am brózfalvai lel
kész szolgált igehirdetéssel.

— CEGLÉD. Á prilis 12-én 
szeretetvendégség volt a gyü
lekezetben, am elyen dr. Kővá
ra László ceglédi reform átus 
lelkész szolgált igehirdetéssel.

gyülekezet tb. örökös presbi
tere, életének 103. évében áp
rilis  18-án e lh u n y t Temetése 
április I2-én vo lt G yőrött a 
szigeti temetőben.

— La ff értőn Henrik, a vasas- 
m arázai gyülekezet köztiszte
letben álló felügyelője 67 éves 
korában április 16-án v ára tla 
nu l e lh u n y t Temetése április
20-án volt a  gyülekezet nagy 
részvéte mellett. „Boldog em
ber az, aki a  kísértésben meg
áll, m ert m iután a  próbát k iá l
totta, elveszi az élet koronáját, 
am elyet az O r ígért az ö t  sze
retőknek”.

Nagy életű öreg volt, s én a 
fia voltam. Csak olyan foga
dott fia. Szeretetből. Magam 
szegődtem hozzá, s vállalt.

Tanítgatott Igencsak a sze
mével, vagy a nagy csönddel, 
ami ölelte. Szóval csak ritkán,

órákig üldögéltünk kis háza 
előtt keményen. Én, s a próféta 
Kulcsár Gábor. Kilencvennél 
több évvel a vállán.

Ahogy igy együtt ültünk, az 
utca felől fejszés emberek kö
szöntöttek ránk. Nem a válluk- 
ra vetve hordták a szerszámot, 
hanem a hónuk alatt lógott. 
Másik kezük a tarisznya szíjá
ba akasztva. Ballagtak az erdő 
felé. Hatan voltak. Mögöttük 
osont a halál.

Térültek az erdő felé.
Az öreg mind nézte őket. Ki- 

vénhedt, nagy erejű kezét össze
kapcsolta a térdén, összenőtt, 
dús szemöldöke megrándult. 
Lógó, ősz bajsza rezzent. Ajka 
is mozdult. Én csak megültem 
mellette, s láttam, hogy sír. De 
csak úgy befelé, mert a köny- 
nyein kívül más nem kiáltotta 
a keserűségét.

Amikor az asszonyát temet
tem, akkor sem láttam ilyen
nek. Akkor bölcsességben 
úszott és méltóságban: „Eriggy 
asszony, majd utolérlek.!” Ak
kor csak ennyit mondott.

Most meg rázta a kín. Alig 
bírta. Nem is illett a tájba. Az

levegőbe. Mintha a fölényes 
arcú, nemtörődöm, urakkal áll
na szemben, s mögötte állaná
nak a barlahidai erdők. A rop
pant tölgyek, fehérhajú, ara
nyos nyárfák, üdeséget lehelő 
fenyők: az egész szerelmes, 
nagy magyar erdő. Már állt az 
öreg. Kopott gúnyájában, lötyö
gő nagy csizmáiban kiegyenese
dett és az erdők felé fordult. 
Szemében nem égett harag töb
bé, a vádló szavak is elfutottak 
tőle. Inkább valami nagy fáj
dalom és búcsúzás ült az arcán. 
Olyan volt, mint egy halálra 
sebzett vad. így imádkozott:

— Szerettem, szerettem őket! 
Nekünk az erdő volt az élet. 
Mióta azok fogynak, fogy az 
ilet is. Ha elpusztulnak, mink 
is. Azt mondják, újak nőnek. De 
az nem igaz. Az erdők elfogy
nak, hiába minden. És nekem 
látnom kell. A fészkek is lees
nek, kihűlnek. Elfogy a zúgás, 
elfogy az ének. A fütty is.

Már csak motyogta:
— . . .  pedig én szeretem őket.
Halkan szóltam, mintha a

templomban lennénk:
— Ügy tetszik, vihar lesz.
Odafönn sűrűn, feketén go

molyogtak a felhők. Az erdő 
felől jöttek, alá is szálltak. Sírt

ez ég. A vén Kulcsár Gábor 
jobban nála.

Vigasztalni akartam-e, vagy 
zavaromat leplezni:

— Ügy adnék valamit most 
magának, valamit a szívem 
szerint, de mit?

A vén szerelmes szavaimra 
először csak elmosolyodott, az
tán elővette öreg cserép
pipáját, körülforgatta ráncos 
kezében s komolyan szólalt:

— Mindenem van, de sok. 
Hanem ha megtisztelne egyszer 
egy igazi szép pipával, azt elfo
gadnám. Ezt eltenném a többi 
mellé. Nem jó már az útra. Az
zal kelnék át. Az velem jönne.

Megígértem. Csak módba ke
rüljek, tajtékpipát hozok. Sok 
finom dohánnyal. Hogy ne fáj
janak annyira a ritkuló erdők, 
a könnyű emberek, változó tá
jak, hanem csak az öröm lakja.

Amikor meghalt, s temették, 
a maradék erdők sóhajtoztak. 
Feketerigó fütyülte a gyász
dalt, s megszakadt belé a szíve.

A pipával adós maradtam. 
Nem „kélt át véle”, ahogy meg
álmodta. Pedig hogy’ hitte! Az 
öreg cseréppipa ment vele. 
Mégis jó lett az útra.

Ha egyszer eljutok még 
Barlahidára, megkeresem a sír
ját. A nagyszívűek, a vének, a 
nagyon bölcsek, nem harag- 
tartók

fakas Im re

udvar tágas térségén álltak az 
ilmafák. Olyan ígéretesek 
voltak a sok fénylő gyümölcs
csel, akár az első áldást mutató 
’ehérnépek. Alattuk zöldéit a 
rét. Szép fehér libák ültek az 
almafák alatt. Szárnyuk alá 
dugott csőrrel aludtak. A nap 
sugárzón firtatta, merre ke
rüljön, hogy az árnyékot kihúz
za alóluk. Egy bóka borjú is ké
rődzőit a fényben. Elet is, csend 
is, és nagy-nagy egyensúly ült 
köröttük, csak az öreg Kulcsár 
Gábort fogdozta a kín.

Engedte a gyengeséget ma
gára terülni, mint a szemfedőt. 
Mintha a koporsójából sóhaj
tott volna vissza, amikor szó
lalt:

— Elmentek . . .  Minden nap 
beköszönnek, s mindig mennek. 
Csak a fészéket ne látnám! De 
látom. Igaz, mink is mentünk, 
de csak ritkítani. Télen. Akkor 
az erdőnek se fáj. Alszik a lel
ke. Ezek nem érzik. Hajti őket 
az urak pénzi. Azoknak meg 
mindegy. Csak hadd dögüjje- 
nek az erdők. Akár bimbóba, 
akár szerelembe. S hogyan 
fogynak! Ha pusztétottak, to
vább állnak. Hogy az a fölséges 
nagy Isten. . .

De ezt már remegve mondta. 
Nagy, csontos öklével kaszált a ;

A z  u to lsó  sz e r e le m
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A Szentlélek: Isten a közelünkben
Pünkösdkor, a  Szentlélek ünnepén, gyakran vannak zavar

ban a keresztyén em berek — néha még az igehirdetők is —, m ert 
nehéz „realizálni”, hogy ki is a Szentlélek és végeredményben 
m it is csinál. Á ltalánosságban senkit sem elégít ki ilyen felelet: 
„A Szentlélek a Szentháromság harm adik személye”. Sőt az ilyen 
felelet még tovább nehezíti a  megértést, m ert fölveti a  Szent
háromság problém áját. Ez indít most arra, hogy ne fogalm ak
ban és tételekben vallják  a Szentlélekről, hanem  arról szóljak, 
hogy miképpen „realizálódik” keresztyén életünkben. E tekin
tetben elsősorban P ál apostolra szeretnék figyelni, aki lá tha
tólag maga is küzködött azzal, hogy közelhozza az em berek
hez a Szentlélek személyét és m unkáját.

P ál apostol bár igen széles skálában szól a  Szentlélekről és 
a  Szentlélek m unkájáról az egyes gyülekezetek és az egész 
Anyaszentegyház életében, mégis a  legmegragadóbban és a 
legreálisabban akkor szól a  Szentlélekről, am ikor annak  m un
kájá t és jelenlétét a  keresztyén em berek személyes életének 
összefüggésében ír ja  le. P ál apostol bizonyságtétele szerint a 
Szentlélek az a  személy, Akin keresztül Isten velünk, bennünk, 
a közelünkben van. Az apostol jól figyel Jézus Krisztusra, Aki 
elm enetele előtt az t ígérte tanítványainak, hogy Ö és Vele 
együtt Isten a „tanítványokkal lesz örökre”, „náluk m arad”, 
sőt „bennük lesz”. „Nem hagyja árván” a  tanítványokat „va
gyis nem  m aradnak a tanítványok egyedül úgy, m int am ikor 
a  szülők elhalálozásával egyedül m aradnak a  gyermekek, h a
nem  „ahol ketten, vagy hárm an összegyülekeznek, ott lesz kö
zöttük”. Ezért jogos ez a fogalm azás: a Szentlélek nem más, 
mint maga Isten, éspedig nem a messzeségben, hanem a kö
zelünkben. A Szentlélek jelenléte Isten jelenléte közöttünk.

Miben „realizálódik” a  Szentlélek jelenléte közöttünk, vagy 
bennünk? Nem sorolhatunk fel m indent, de a  leglényegeseb
beket mégis megemlítjük.

Ha mi nemcsak halljuk  Isten szavát, hanem  meg is halljuk, 
az a jelenlevő Szentlélek műve. Nem elegendő ugyanis kívül
ről hallani a szót, hanem  azt „belülről” is meg kell hallani. A 
belső hallást pedig sem paranccsal, setm rábeszéléssel, sem ak a
rással nem  lehet elérni. Ezt csak a  Szentlélek érheti el. így 
mondta ezt Jézus Péternek: „Boldog vagy Simon, Jónának fia, 
m ert nem test és vér je len tette ezt meg néked, hanem  az én 
mennyei Atyám.” Ugyanezt így fejezi ki Pál apostol: „Senki 
sem m ondhatja ,Űr a  Jézus’, csak a Szentlélek által.” (1 Kor 
12, 3) Tehát a Szentlélek az, Aki az evangélium hallgatása 
közben elvezet a  Jézus K risztusban való hitre.

A Szentlélek az, Aki meggyőz bennünket arról, hogy Isten 
nekünk Atyánk. Ha szükségünkben, vagy öröm ünkben szinte 
kiszakad a szívünkből ez a  k iáltás: „Atyám!”, biztosak lehe
tünk abban, hogy nem a sa já t „án”-ünk k iá lto tt belőlünk, ha
nem az a Szentlélek, Aki a szivünkben van. Hiszen teljesen 
elképzelhetetlen, hogy egy em ber a  sa já t belátása alapján  tu d 
ja  Istent „Atyá”-nak mondani akkor például, am ikor annak a 
sírjánál áll, akit legjobban szeretett. Ezt csak a Szentlélek vé
gezheti el benne. Ha valahol, egy ilyen helyzetben „reális” a 
Szentlélek jelenléte.

Ugyancsak a  Szentlélek „megfogható” jelenlétéről kell be
szélnünk akkor is, ha egy em ber bizonyossá válik „istenfiúsá- 
gáról”. így m ondja ezt P ál: „Ez a Lélek bizonyságot tesz a ml 
lelkűnknek, hogy Isten gyermekei vagyunk”. (Rm 8,16) Az em 
beri értelem  önmagában képtelen felfogni, hogy mi bűnös em
berek hogyan lehetünk Isten fiai. Ha errő l mégis bizonyossá 
válunk, az csak a  Szentlélek m unkája lehet.

A Szentlélek az, Aki új embert képes terem teni belőlünk. 
Nem kétséges, hogy erős akaratta l, szívós k itartással és nagy 
nekifeszülésekkel az em ber képes arra, hogy változtasson élet
módján, életstílusán és elhagyjon bizonyos szenvedélyeket, de 
a rra  képtelen, hogy a  szívét kicserélje. Képtelen m agát „u jjá- 
szülni” Ha egy em ber mégis gondolkodásában, akarásában és 
érzésvilágában ú jjá  lesz. az csak úgy történhetik, hogy a Szent
lélek „cserél szívet”, terem t ú jjá  éspedig olyan m értékben, 
hogy ez az új em ber valóban elm ondhatja: „Azért, ha valaki 
Krisztusban van, új terem tés az; a régiek elmúltak, Íme ú jjá  
lett minden!” (2 Kor 5, 17) Ahol új élet van, ott „reális” a 
Szentlélek jelenléte.

A Szentlélek jelenlétéről tanúskodik az is, ha egy ember 
harcba kerül bűneivel. A Szentlélek ilyen értelem ben mindig 
„harci helyzetbe” hoz. Az, ami addig természetes és magától 
értődő volt egy em ber életében, a  Szentlélek m unkája nyomán 
egyszerre term észetellenessé válik. A Szentlélek ugyanis az 
em bert szem beállítja önmagával, helyesebben az általa terem tett 
új em bert a régivel. Ez a „harci helyzet” nem egy napra, vagy 
csupán napokra áll fenn, hanem  egy életen keresztül abban az 
esetben, ha az em ber a Szentlélek uralm a ala tt marad.

Az is a Szentlélek m unkája bennünk, ha a Szentfrásnak ré
gi-régi igéit az új történelm i helyzetben jobban megértjük. Ek
kor következik be az, am it Jézus ígért, am ikor azt mondotta, 
hogy a  Szentlélek „elvezet m ajd titeket a teljes igazságra” 
(Jn 14, 16). Ezért lehetséges az is, hogy az igehirdetők ugyan
arró l a  bibliai, szakaszról, am elyről m ár évekig, vagy akár év
tizedekig is prédikáltak, tudnak ú ja t mondani. A Szentlélek 
a rra  segít, hogy az igéit a  maga gazdagságában lássuk meg és 
tudjuk szembesíteni azzal a helyzettel, amelyben élünk. 
Ha ez nem így volna, a Szentírás törvénykönyvvé válna szá
m unkra, melynek „tételeit” ism ételgetnék az igehirdetők év
tizedeken és évszázadokon keresztül.

Személyes életünkben így „realizálódik” szám unkra a Szent
lélek személye és m unkája. Pünkösdkor énekeljük hát szíve
sen: „Szentlelked az én biztatóm. Hogy gyermeked vagyok: Mint 
jó Atyám ban bízhatom, nem leszek elhagyott”.

n . Káldy Zoltán

0. Dr. Otflyk Ernő püspök az NDK-ban
A thüringiai tartom ányi egyház április 27—m ájus 7-ig tartó 

időre meghívta D. dr. Ottlyk Ernő püspököt Eisenachba. Ige
hirdetésekkel, előadásokkal szolgált, s megbeszélést folytatott 
« thüringiai tartom ányi egyház vezetőivel.

A vezető szolgáljon legtöbbet
— Beiktatták hivatalába a Somogy—Zalai Egyházmegye új elnökségét —

A m egkésett tavasz az egy
szerre virágzó gyümölcsfák pa
zar óriás csokraival szórta te 
le az üde zöld m inden árnya
la tá t m agára öltött „Somogy- 
ország” dimbes-dombos tájait. 
M intha egyszerre akarná pó
tolni minden lem aradását, 
am ellyel nem kis gondot oko
zott D unántúl és általában h a
zánk szorgos földműves népé
nek. — Sok m indent kell be
pótolni, az eredeti terveket ú j
ra  átgondolni és változtatni, 
hogy a  szeszélyes időjárás és 
következményei ellenére minél 
kisebb k ár érje népgazdasá
gunkat.

Ezekről a  mindennapos gon
dokról és feladatokról is szó 
esett ápr. 26-án a kaposvári 
parókián, ahol lelkészek és 
felügyelők koszorúja fogta 
közre a  beiktatás szolgálatára 
érkezett D. Káldy Zoltán püs
pököt, Varga Károlyt, a Haza
fias Népfront Somogy megyei 
titkárát, Nagy Árpádot, So
mogy megye egyházügyi taná
csosát és Szent-Ivány Ödönt, a 
Déli Egyházkerület felügyelő- 
helyettesét. És nem ezektől 
függetlenül, sőt nagyon is szo
rosan kapcsolódva népünk je
lenének és jövőjének felada
taihoz folyik a  beszélgetés az 
új esperesre, Dubovay Géza 
kaposvári lelkészre és az egy
házmegyei felügyelői szolgála
tá t ugyancsak most kezdő 
Horváth Lajosra váró felada
tokról. Az elődöknek (négy 
közül hárm an jelen vannak a 
beiktatáson) sokszor megold
hatatlannak  látszó ügyekkel 
kellett szembenézniük ' jeles 
forradalm i te ttekre is em lé
keztető, ugyanakkor nagy tá r
sadalmi, nemzetiségi és fele
kezeti feszültségeket m agában 
hordozó területen. Különösen 
a két utóbbira, Kutas Elekre 
és a szolgálatot most fiatalabb 
társának átadó Lágler Bélára 
ju to tt osztályrészül, hogy elő
segítsék a somogy—zalai gyü
lekezeteket egyházunk új ú t
jának  megismerésére, igazsá
gosabb és eredményesebb új 
társadalm i és gazdasági ren 
det építő népünk közösségébe 
való beleilleszkedésre. Ebbéli

szolgálatukat nem csak a gyü
lekezetek és lelkészek nevében 
felszólaló dr. Pusztai László, 
valam int, az új esperes és fel
ügyelő értékelték, hanem  a ke
rü le t püspöke is egyházunk 
„érdemes munkásaként” á llí
to tta a  gyülekezetek elé Lág
ler Béla esperest és az ugyan
csak szolgálatát átadó Trim- 
mel Henrik eddigi egyházme
gyei felügyelőt.

De m aradt még bőven meg
oldásra váró feladat, a jelen 
és a jövő egyházát formáló 
m unka az új esperesnek, Du
bovay Gézának is. Ide u ta lt a 
beiktató püspöki igehirdetés is.

D. Káldy Zoltán püspök me
részen nyúlt az igehirdetés 
alap jáu l szolgáló Lk 22, 24—30 
eredeti szövegéhez:

„KI NAGYOBB? — az-e, aki 
az asztalnál fekszik, vagy az, 
aki felszolgál?”

A kereszt felé megy Jézus, 
am ikor néhány tanítvány vi
tá t provokál afelől, hogy me
lyikük a nagyobb. Jézus nagy 
szeretettel, de határozottan 
u tasítja  őket helyre. Ez a ki
rályok életstílusa, ö k  felül és 
a nép alul. Jézus tanítványai
nak más az életrendje. Nem 
rangrendről, hanem  szolgálat
rendről van szó. A vezető szol
gáljon legtöbbet. Jézus önm a
gát á llítja  például. — Ö fel
szolgál. Kötényt kötött, meg
mosta tanítványai lábát. Szol- 
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A győri gyülekezet legnépe
sebb és hitében legerősebb fi- 
liá ja ez a 240 lélekszám ú kö
zösség. A legrégibb anyaköny
vi feljegyzés szerint 1690-ben 
m ár éltek itt evangélikusok, de 
sa já t templomuk a legutóbbi 
időkig nem volt.

A háború előtt istentisztele

teiket iskolaterem ben tarto tták  
Győrből kijáró lelkészek. Csi
nos új tem plom a 1949-ben 
épült Káldy Barna építész te r
vei szerint. 150 ülőhelyes.

Az építkezés költsége kész
pénzben 110 000 forint volt, 
ebből 18 000 forin t államsegély. 
Megmozdultak az egyházmegye 
gyülekezetei is adom ányaikkal. 
Rengeteg m unkát azonban m a
guk a gyülekezeti tagok végez
tek el önkéntes hozzájárulás
sal, ném elyikük pedig kiemel
kedően nagy természetbeni 
adom ánnyal segítette az épít
kezést.

Az igehirdetéseket ma is 
győri lelkészek végzik felvált
va minden vasárnap, sőt, ad 
venttól húsvétig hétközben is. 
A résztvevők szám a 50—100 
között mozog.

Az 1954-es szigetközi árvíz a 
dombon épült templomban 
csak félméteres volt. A gyüle
kezet Isten iránti hálából az 
árvíz u táni első esküvő párt 
aranygyűrűvel ajándékozta 
meg.

gált tanításával és gyógyítás
sal. Még a  kereszten is szol
gált a  két la tor között. És u to l
só lélegzés közben is szolgált 
édesanyjának és szeretett, ta 
nítványának. Kereszthalálával 
pedig az egész em beriségnek 
szolgált. Békességet szerzett, 
békét hozott.

Az egyház ú tja  a  szolgálat. S 
ha mi keresztyének erről elfe
ledkezünk s úgy gondoljuk, 
hogy felette lehetünk az em be
reknek, hogy kiválóbbak va
gyunk, hogy uralkodásra ren 
deltettünk, akkor Jézus vissza
u tasítja  az egyházat a  helyére, 
hogy szolgáljon azoknak, ak ik
hez küldetett.

Sokaknak nehéz volt m egta
nu ln ia Magyarországon, hogy 
az egyház nem uralkodhat. Jé 
zus azonban elvezetett ben
nünket a  szolgálat ú tjára, hogy 
szolgáljunk az evangéliummal, 
az egyház szolgáló életform á
jával, az Istentől kapott szere- 
te te t belevíve közösségeink 
életébe. Ügy kell diakóniánkat 
elvégezni, hogy népünk szá
m ára abból további haladás, 
több otthon, nagyobb kenyér 
és boldog béke származzék. És 
abban a  világban, ahol még 
milliók éheznek, em berek száz
ezrei sínylődnek m enekülttá
borokban, bombák hullanak — 
m indent megtegyünk, hogy ne 
így legyen.

Esperestől és felügyelőtől azt 
várjuk, hogy példát mutasson 
a szolgálatban és érre vezesse 
el a lelkészeket és gyülekeze
teket.

Mindig fennáll a  kísértés, 
hogy gyülekezetek és lelkészek 
csak „fekszenek” az asztalnál 
és várják, hogy más kiszolgál
ja  őket. Helyre kell őket iga
zítani Jézus igéjével és példá
jával.

S ha ti szolgáltok, mindig 
többen lesznek, akik  felkelnek 
az asztaltól és az t m ondják: 
mi is segíteni akarunk  — zár
ta  igehirdetését a  püspök.

A beiktatás ünnepi aktusa 
után, am elynek szolgálatában 
a  püspök m ellett dr. Pusztay 
László és Szomjas Károly lel
kész vett részt és am elynek 
ünnepélyességét em elte Bali- 
kóné Ittzés Irma énekszólója, 
folytatódott a közgyűlés, amely 
az istentisztelet előtt a szava
zatbontó bizottság jelentésével 
kezdődött.

M ajd Dubovay Géza esperes 
m ondotta el székfoglaló beszé
dét.

A székfoglaló felvázolta azt 
a politikai, gazdasági és lelki 
mélypontot, ahonnan népünk
nek és benne egyházunknak el 
kellett indulnia és ú jra  m agá
ra  találnia. Több idézettel il
lusztrálta, hogyan le tt korunk 
legégetőbb kérdésévé az em
ber léte és embersége.

Világi értelem ben is lehet jó 
reménységünk az em ber felől 
— m ondotta az esperes — ha 
a világi erkölcs egy igazságos 
társadalm i renden keresztül, a 
humanizm us jegyében érvé
nyesül. A kereszt helyes teoló
giai értelmezése alapján  pedig

Istenen keresztül és Isten fe
lől nézve hangsúlyozottan kell 
m ondanunk: igen, van re
ménységünk.

Ez a reménység segítette el 
egyházunkat a  diakóniai ú t 
m egtalálásához és ad bátorsá
got a  szolgálat ú tjá t járni.

Ebben az összefüggésben ele
mezte a  székfoglaló az esperesi 
szolgálatot, a  lelkészek tovább
tanulásának szükségességét, a  
gyülekezetek hitéletének ú jra  
és ú jra  alapos átgondolását.

Ügy gondolom, ma m ár nem 
az a  kérdés, hogy elfogadjuk-e 
azt a  teológiát, am elyet egyhá
zunk püspökei, professzorai, 
egyházi és világi m unkásai 
egyházunk és népünk jövőjé
ért érzett felelősséggel kim un
káltak  és m a is formálnak, ha
nem  hogy az t életté, jövőbe 
lendítő erővé tudjuk-e tenni 
gyülekezeteinkben — m ondot
ta  Dubovay Géza esperes.

Az üdvözlések során á köz
vetlen előd, Lágler Béla kö
szöntötte elsőnek Dubovay 
Géza esperest, bizonyságot té
ve eddigi jó lelkészi szolgála
táról. A Hazafias Népfront So
mogy megyei bizottsága, vala
m int az ülésen jelenlevő N a g y  
Árpád, az Állami Egyházügyi 
Hivatal Somogy megyei taná
csosának nevében Varga Károly 
titk á r fejezte ki reménységét, 
hogy az új esperes szolgálata 
népünk egész közösségének ja 
vát fogja szolgálni. A Somogyi 
Református Egyházmegye, a 
kaposvári református gyüleke
zet, valamint a helyi ökume- 
né köszöntését Vörös József 
egyházmegyei gondnok tolm á
csolta. A lelkészek és gyüleke
zetek áldáskívánását Pintér 
János ad ta  át az új elnökség
nek. A kaposvári gyülekezet 
nevében May József felügye
lő köszöntötte esperes lelké
szüket. Takács Gyula puszta- 
szentlászlói presbiter az új 
egyházmegyei felügyelő, Hor
váth Lajos (akinek édesapja 
nyugdíjas esperesünk és jó 
egészségben vehetett részt fia 
beiktatásán) 10 éves szorgos és 
hűséges gyülekezeti felügyelői 
szolgálatáról te tt bizonyságot 
és fejezte ki reményét, hogy a 
nagyobb közösségben is 
ugyanilyen készséggel fogja 
betölteni tisztét.

Elküldte köszöntését D. dr. 
Ottlyk Ernő, az  Északi Egy
házkerület püspöke, Karner 
Ágoston országos főtitkár, D. 
Koren Emil püspökhelyettes, 
szerkesztő, teológiai tanáraink, 
esperesek, felügyelők, lelké
szeink és gyülekezeti tagjaink 
közül sokan.

A somogyi virágos tavasz
ból ünnepi szolgálatáról haza
térő kerületi elnökséget elkí
sérte ú tján  a somogy—zalai 
egyházmegye szeretetét és kö
szönetét jelző fehér virágcso
kor, am it a kaposvári gyüle
kezet gyerm ektagjai nyújto t
tak  á t még az érkezéskor D. 
Káldy Zoltán püspöknek és 
Szent-Ivány Ödön kerületi 
felügyelő-helyettesnek.

M.

D. Káldy Zolién püspök Bejrutban
Négynapos nemzetközi keresztyén konferencián vett részt 

D. Káldy Zoltán püspök a libanoni Bejrutban, ahol több ke
resztyén egyház képviselőinek m integy háromszáz tagból álló 
közössége tárgyalt a palesztinai kérdésről, s abban a keresz
tyén egyházak állásfoglalásáról.

A konferencián a protestáns résztvevők m ellett ortodoxok, 
római katolikusok, anglikánok vettek részt. Magyar részrőí 
Káldy püspökkel együtt dr. Timkó Imre professzor, görög ka
tolikus püspöki helynök és Vitányi György római katolikus 
c. prépost, plébános voltak a  nészfcvevők. Az értekezlet m ájus 
7—10-ig tarto tt.



Veszélyes játék a tűzzel
A békeszerető em berek az utóbbi hónapokban aggódó re 

ménységgel figyelték a  Vietnamból érkező híreket: kivonul
nak-e az am erikai csapatok Vietnamból — am int azt Nixon 
elnök ígérte —, s ezzel véget ér a vietnam i nép kálváriája, vagy 
pedig a háború „vietnam izálása” ürügyén tovább folyik a  ve
szélyes tűzfészkek kiterjesztése, s ezzel együtt a  délkelet-ázsiai 
népek szenvedése?

Sajnos, az elm últ napok eseményei arró l tanúskodnak, hogy 
az utóbbi vált valóra. A világ közvéleménye, a békeszerető 
em berek megdöbbenten vettek tudom ást a sajtójelentésekből, 
hogy április 30-ról m ájus 1-re v irradó éjszaka az am erikai 
fegyveres erők a  dél-vietnam i bábrendszer csapataival együtt 
betörtek a szomszédos, semleges Kambodzsa területére. Tehát 
nem  az történt, hogy az am erikai csapatok kivonulnak Viet
nam ból — s ezzel megszűnik a  háború Délkelet-ázsiában — 
hanem  éppen az ellenkezője: az am erikaiak V ietnam  és Laosz 
után egy harm adik állam ra, Kam bodzsára is k iterjesztették 
agressziói ukat.

Nixon elnök az agressziós lépés előkészületeiről azzal igye
kezett elterelni a közvélemény figyelmét, hogy bejelentette: 
150 ezer am erikai katonát kivon Dél-Vietnamból (a 427 ezer
ből!!). A kambodzsai agressziót pedig azzal indokolta meg, 
hogy e rre  a  dél-vietnam i am erikai fegyveres erők biztonsága 
érdekében van szükség, s ezáltal szeretné meggyorsítani a vi
etnam i háború befejezését. Az eredm ény persze ennek éppen 
az ellenkezője: a  h ír hallatára Dél-Vietnamban újabb erővel 
lángoltak fel a  harcok, s az Egyesült Államok megszegvén ígé
retét, bom batám adást in tézett a  Vietnam i Demokratikus Köz
társaság terü lete ellen is.

A kambodzsai agresszió igaza oka az, hogy az Egyesült Á lla
mok minden eszközzel igyekszik megakadályozni a délkelet
ázsiai népek dem okratikus fejlődését és szabadságmozgalmát. 
Ezért m űködött közre Szihanuk kambodzsai állam fő uralm á
nak  megdöntésében. S am ikor látta, hogy a kambodzsai nép 
ellenállása és szabadságmozgalma m iatt Lón Nol bábrendszere 
Kambodzsában veszélybe került, vállalva a  „nemzetközi csend
őr” szerepét fegyveres beavatkozással igyekszik rákényszerí
teni a  kambodzsai népre akaratá t.

A harc kim enetele nem kétséges. Ha az Egyesült Államok 
egy fronton nem  tudott győzni, hogyan szerezhetné meg a  
győzelmet három  fronton: Vietnamban, Laoszban és Kambod
zsában? A délkelet-ázsiai népek szívós harcban előbb, vagy 
utóbb megszerzik függetlenségüket. De addig sok árta tlan  em 
ber, köztük gyermekek és nők vesztik é le tüke t Nem is szólva 
arról, hogy az agresszió kiterjesztése nagyon veszélyes játék  
a  tűzzek M ert minél nagyobb terü letre  terjed  ki a  délkelet
ázsiai agresszió, annál nagyobb a veszélye annak, hogy a  helyi 
háború nemzetközi konfliktussá válik, am ely nemcsak Ázsiát, 
de egész földünket háborúba sodorhatja.

Ezért tiltakozik a  nemzetközi közvélemény a  szocialista és 
nyugati országokban, sőt az Egyesült Á llam okban is egyaránt 
olyan felháborodottan a  kambodzsai agresszió ellen. Ezért 
csatlakozunk a  tiltakozáshoz mi hivő em berek em berek is, 
hogy az Egyesült Államok korm ánya minél előbb a rra  kény
szerüljön, hogy abbahagyja ezt a  nagyon veszélyes já tékot a  
tűzzel.

Dr. Selmeezi János

A Magyarok Világszövetsége
elnökségi üléséről ad h írt a 
Magyar Hírek április eleji szá
ma. Az ülésen az előző évi 
m unka jelentését hallgatták és 
v ita tták  meg, valam int az 1970. 
évi m unkatervvel foglalkoztak. 
A vitában részt vett D. Káldy 
Zoltán püspök is, a Magyarok 
Világszövetsége elnökségének 
tagja, akinek riportképét is 
közli a lap. Az ülés foglalko
zott a Szent-Györgyi A lbert

A m erikában élő Nobel-dfjas 
világhírű m agyar tudóst ért 
provokáció hírével is. „A Ma
gyarok Világszövetsége az 
eléggé el nem ítélhető incidens 
alkalm ából legteljesebb együtt
érzéséről és megbecsüléséről 
biztosította Szent-Györgyi Al
bert professzort és mindazokat, 
akiknek szívében él a  szülő
föld széretete és a haladás 
gondolata” — szól a  híradás.

í j  szlovák evangélikus püspök

Egyházunk útja és teológiája

Keresztyénség és humanizmus
A mai ember és az em beri

ség a  tudományos és technikai 
csúcsteljesítm ények korában él 
és a ml világunk nagym érték
ben veszélyeztetett világ. Nem 
a tudomány és technika szédü
letes előretörése a veszélyezte
tettség forrása, se nem  az 
atomtitok megismerése, hanem  
az embertelen, felelőtlen, er
kölcsi gátlástalanság veszé
lyezteti a világ életét és em be
ri nem ünk fennm aradását. Az 
em bertelenség mindenféle for
m ájának leküzdéséért harcol 
korunk vezérlő eszméje, a  hu
manizmus. Az em beriségért é r 
zett felelősség az alapja és cél
ja  a világ népeit fenyegető ve
szedelmek kiküszöbölése, hogy 
ezáltal em berivé tegye az éle
te t Földünkön. Ez az em bersé
ges gondolkodásmód egy kö
zös táborban egyesíti, világné
zetre való tek in te t nélkül 
m indazokat a haladó em bere
ket. akik felelősséget éneznek a 
világ sorsáért.

A rra  a kérdésre kell felele
te t adnunk, hogy mi keresztyé
nek, hogyan tudunk együtt él
ni és együtt dolgozni nemcsak

a világ keresztyénségével, h a
nem az emberiség nagyobb fe
lével, amely nem keresztyén, 
a humanizm us eszméinek meg
valósításáért? K risztushitünk
ből fakadó pozitív feleletet ad
hatunk erre a kérdésre. Jézus 
K risztus igaz embersége a szi
lárd alapja annak az állásfog
lalásnak, hogy az egyes ke
resztyén éppúgy, m int az egy
ház, felelősséggel tartozik a v i
lágért, nemcsak annak  üdvös
ségéért, hanem  földi életéért és 
sorsáért is. Jézus em berré léte
le a bizonysága annak, hogy 
Isten és az em bervilág között 
nincs eredeti és végleges ellen
tét, m ert Jézus teljes sorskö
zösséget vállalt az emberrel. 
Nem uralkodni jött, hanem  
szolgálni és életét adta az em
beriségért. Ennek a felism eré
se m ozdítja ki az egyházat 
m inden kegyes elzárkózottsá- 
gából és a rra  kötelez m inket, 
hogy tud junk  együtt küzdeni 
más világnézetű em berekkel az 
igazi emberség megvalósításá
ért.

De fennáll az a veszély, ha 
Krisztus igaz em berségét nem

PÜNKÖSD
Piros pünkösd nap ján  
Szép suhanó szárnyon: 
Szállj á t fehér galamb, 
Szentlélek galambja,
Az egész világon.
Béke legyen szárnyad 
Mindenik csapása,
Hogy szív, ha hitetlen, 
Lélek békületlen:
Legyen békessége,
Legyen gyógyulása!

Piros pünkösd nap ján  
Templomodba jöttünk 
És egyakarattal,
Egy szívvel, lélekkel 
Tehozzád könyörgüník-: 
Küldd el, édes Atyánk,
A te Szentlelkedet,
Hogy egyetértésben,
Igaz szeretetben 
Forrjon végre össze 
Ez az egész világi

M int első pünkösdkor 
Az apostolokra,
Töltsd ki, Atyánk, meet is 
A te  Szentlelkedet 
Kgybegyűlt nyájadra. 
Szeretet hassa á t 
A má szíveinket,
Engedd, hogy szomjazzak 
És buzgón hallgassuk 
A te  szent igédet,
Mely m egtarthat minket.

Adj békét, Istenünk,
A népek szívébe,
Fűzze őket össze 
Kölcsönös szeretet, 
Gyűlölet helyébe. 
Kormányozd Lelkeddel 
Mit alkottál, Atyánk. 
Viseld gondjainkat, 
Gyógyítsd bajainkat, 
Bocsásd meg bűnünket, 
Légy kegyelmes hozzánk!

hangsúlyozzuk, hogy egy ha
mis keresztyén kizárólagosság, 
önteltség alapján csak a  ke
resztyén hum anizm ust ism er
jük  el igazinak. Ez az erkölcsi 
felfogás megejtően keresztyé
ninek látszik, de gyökereiben 
hamis. Isten igazságosságát és 
Krisztus békéjét helytelenül 
alkalm azza a világ életére. Azt 
tartja , hogy világi béke és igaz
ságosság krisztushit nélkül 
nem lehetséges. Csak akkor 
valósulhat meg, ha minden 
em ber megtér. Eszerint az egy
háznak egyetlen feladata van: 
az emberiség Krisztushoz té rí
tése. Ez a felfogás utópisztikus, 
irreális és igeellenes, m ert 
nincs ígéretünk arra, hogy az 
egész világ Krisztushoz tér.

A másik veszély, ami ebből a 
ham is teológiából szárm azik 
az, hogy a keresztyének ragad
ják  magukhoz a  vezetést és így 
valósítsák meg az igazságossá
got és a békét a  Földön. Ez az 
elképzelés a „szolgálat köntö
sébe” kívánná bú jta tn i az egy
házat kísértő világuralm i tö
rekvéseket.

Az ilyen hum anizm usnak 
alapvető tévedése az, hogy 
megfeledkezik a terem tés és 
gondviselés valóságáról és fi
gyelmen kívül hagyja Istennek 
az em beri szívbe ír t törvényét. 
K risztushitünk nem  homályo
st tja  el az t az igazságot, hogy 
a nem hivő em bernek is van 
fogalma az igazságosságról, 
jogról, békéről és emberségről. 
A terem tő Isten alkotta így az 
em beri szívet. Az kétségtelen, 
hogy nem m inden em ber isme
ri fel külön és egyformán a 
szívébe ír t törvényt, de az em
beri közösségben, egymással 
folytatott vitában felismeri

életének alaptörvényét, h a  az 
Alkotót nem ismeri. Ez a tény 
alázatosságra tan ít minket, 
hogy ne gondoljuk egyedül a 
keresztyének a humanizm us 
megvalósítói.

A megigazulásról szóló lu
theri tanítás is megóv m inket 
attól, hogy fölénnyel tekin t
sünk em bertársainkra. A meg- 
igazult em ber igaz és bűnös 
egyszerre. Ez a felismerés a rra  
tanít, hogy nem em elhetjük 
m agunkat többi em bertársunk 
fölé. Az igazán hivő em ber a lá 
zatos, m ert tudja, hogy o is bű
nös, m int többi em bertársa. A 
farizeus és vámszedő példáza
tában Jézus m éltán ítéli el a 
farizeus önhitt, m ásokat meg
vető, fölényes m agatartását.

Krisztus szolgáló szeretete és 
igaz embersége a rra  kötelez 
minket, hogy U runk nyomában 
haladjunk. Ezért vállaljuk  az 
emberiség közös gondjainak 
m egoldásáért való fáradozást és 
alázatosan, fölényességtől m en
tesen együtt tudunk  dolgozni 
más világnézetű em bertársa
inkkal az igaz emberség meg
valósításáért. Részt vállalunk 
mi is abban a világm éretű 
küzdelemben, m elynek célja az 
emberiség egységének megva
lósítása, a faji megkülönbözte
tés megszüntetése, a  fejlődés
ben elm aradott népek felemel
kedése, az igazságos béke meg
valósítása és egy igazságosabb 
társadalm i rend kialakulása. 
Ebben a harcban m inden erőre 
szükség van. A humanizm us 
világm éretű haladó táborára is 
és a Krisztushoz hű keresztyé
nekre is, hogy az emberiség 
nagy családjának az élete igaz
ságos, békés és em berhez mél
tó  legyen. Garam i Lajos

Nincs egy tuent
azoknak a  leveleknek a száma, 
am elyeket a szerkesztő három 
év a la tt névtelenül kapott. A 
nevesekre is alig győzi idő
hiány m iatt a válaszadást. A 
névtelen leveleknek azonban 
külön klasszikus helyük v a n : a 
papírkosár. A szerkesztő a  le
vélolvasást a  végén kezdi: ki 
írta. H a névtelen a levél, ak
kor is elolvassa — azzal az 
alapvető meggyőződéssel, hogy 
a levélben foglaltak igazságá
val baj van. Ebben a  meggyő
ződésében a  levél elolvasása 
során rendszerint meg is erő
södik. Válaszolni nem tud rá, 
m ert a  levélíró gyáva volt — 
nem  arra, hogy az általa fel
vetett problém ákkal együtt 
küzdve megbirkózzék —, ha
nem  arra, hogy szembenézzen 
állításai hamis, sokszor k ifeje
zetten rosszindulatú, hazug 
voltával. Ezért vágja el a lehe
tőségét annak, hogy szóba le
hessen vele állni. Azt persze 
nem  veszi észre, hogy kár a 
papírért. A papírkosárban is 
k á r  érte, m ert a Tüker-alá-

gyújtós több meleget ad, m int 
ezek a  levelek. Azok legalább 
„alágyújtanak”. Ezek csak 
senyvednek, elpenészlenek.

Nem így annak a két fiatal
nak a  napokban érkezett leve
le, akik levelező tá rs keresésé
nek kérésével és javaslatával 
fordultak a  szerkesztőhöz. Igé
nyük tisztán és megszívlelen
dőn cseng, de hát — fiatal ba
rátaim  — rendszeresen leve
lezni névtelenül: ennek ma 
még leküzdhetetlen technikai 
akadályai vannak.

GUSTAV ADOLF 
DANELL

a  nem rég nyugalomba vonult 
svéd dómprépost, aki a  két 
világháború között Sopronban 
is  tan u lt stipendiánsként, a 
szabad hitvalló egyház körvo
nalait vázolja fel svéd terüle
ten — vélekedik a  finn Sana — 
am ikor a  Nya Vak tarén lap 
hasábjain többek között ezt 
ír ja : „a népegyházi form a por
rá  őrlődik”.

A siófoki konferencia mérlegeLapunkban beszám oltunk arról, hogy Siófo
kon ülésezett az Európai Egyházak Konferen
ciája nagygyűlésének előkészítő bizottsága. 
A feladat az volt, hogy az 197L tavaszán, a 
dániai Nyborgban tartandó  Európai Egyházak 
K onferenciája nagygyűlését tartalm ilag  készít
sük elő. Williams fő titkár a tartalm i előkészí
tés céljából 52 oldalas dokum entum ot készít
tetett. Ennek m egtárgyalása és átdolgozása 
képezte a siófoki konferencia főfeladatát.

Az előkészítő anyag első része az európai 
egyházak elé táruló feladatokat vázolta, a  m á
sodik ennek teológiai alapvetését ad ta meg, a 
harm adik körvonalazta az egyházak béke
védelmi, társadalm i feladatait.

AZ EURÓPAI BÉKE ÉS BIZTONSÁG ügyé
ben elhatározták, hogy felveszik a dokumen
tum ba a magyar résztvevők által előterjesztett
javaslatokat.

D. dr. Ottlyk Ernő püspök a  siófoki konfe
rencia m egnyitásakor mondott köszöntésében 
felolvasta a Magyarországi Egyházak ökum e
nikus Tanácsa elnökségének leve lé t E levél 3. 
pontja foglalkozott az európai béke és bizton
ság ügyével. Ez a pont kerü lt be az előkészítő 
anyagba, am ely így hangzik:

„Az egyházak szolgálatának, de általában a 
társadalom  életének is átfogó kerete az euró
pai béke ügye. A tom háborúban, vagy súlyos 
európai feszültségek között az egyházak m in
den szolgálata veszélyeztetve van. Ezért az 
európai egyházak szélesebb értelem ben vett 
diakóniájából külön kiem eljük az Európa 
békés jövendőjéért végzett egyházi szolgálat 
jelentőségét. Ismeretes, hogy napjainkban 
államközi és diplomáciai síkon milyen sok 
esemény történik, és nagy erőfeszítés folyik, 
hogy kontinensünk biztonságát megszilárdítsa 
és az európai népek együttélését biztosítsa.

Ennek a  rem énykeltő fejlődésnek a figyelmen 
kívül hagyása egyszerűen hitelvesztetté tenné 
az európai egyházak szolgálatának értelm ét. 
M eglátják-e az európai egyházak az „idők 
jeleit”, m ai nagy lehetőségeiket és elkötele
zettségüket az ezen a téren  való, odaadó szol
gálatra ?”

A BUDAPESTI FELHÍVÁS által kezdemé
nyezett összeurópai korm ányértekezlet gondo
la ta  szintén magyar kezdeményezésre kerül be 
a  dokum entum ba. Dr. Nagy Gyula professzor 
által előterjesztett javaslat is elfogadást nyert, 
am ely így hangzik:

„Az európai egyházak véleménye szerint a 
tárgyalások módszere az egyedüli ú t az euró
pai biztonságot veszélyeztető kérdések meg
oldására; ezért szükségesnek ta rtják  az össz
európai korm ányok értekezletének összeülését, 
azzal a céllal, hogy az európai blokkok rend
szerét közös globális biztonsági rendszer váltsa 
fel. Hasonlóan szükségesnek ta rtják  a lefegy
verzési tárgyalások folytatását és a közvéle
mény mozgósítását e célok érdekében.”

A TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK m inden 
fa jtá já t elítéli az előkészítő anyag, amely rész
letesen, 9 oldal terjedelem ben foglalkozott az 
európai egyházak béke iránti felelősségével. 
Többek között ezt olvassuk a dokum entum 
ban:

„Keresztyének és nem keresztyének közös 
békefrontban lépjenek fel, hogy a hadicselek
mények az égető pontokon korlátozódjanak, 
m ajd teljesen megszűnjenek, s a vérontás és 
az értelm etlen rombolás véget érjen. Ez külö
nösen is érvényes Vietnam ra, Laoszra, Közel- 
K eletre”.

A NÉMET KÉRDÉS ügyében az európai sta
tus quo-t, a határok tiszteletben tartását, a 
következőkben körvonalazza a dokum entum : 
„A status quo azt jelenti, hogy valam ennyi 
európai állam  viszonyát a nemzetközi jog 
alapján, a kölcsönös együttműködés szerint 
kell rendezni, az állam i szuverénitás, a te rü 
leti sérthetetlenség, az állam határok érinhe- 
tetlensége, a más állam ok belső társadalm i 
viszonyaiba való be nem  avatkozás elvei alap
ján ” (112. pont).

AZ EURÓPAI ÁLLAMKÖZI SZERVEZE
TEK fejlesztése is segíti a nemzetközi együtt
működést és a népek barátságát. E rre nézve 
az anyag ezt ír ja : „Az ENSZ m unkája, osztá
lyait és m unkaágait beleértve, lényeges segít
ség a béke védelme és a társadalm i igazság 
m unkálása érdekében. Tám ogatnunk kell az 
ENSZ gazdasági bizottsága európai ágának k i
fejlődését. Ez érvényes az európai atom ener
gia bizottságra is, am ely Bécsben m űködik”.

EZ AZ ELŐKÉSZÍTŐ ANYAG átdolgozásra 
fog kerülni a siófoki konferencián elhangzott 
javaslatok, szempontok, kiegészítések szerint, 
m ajd jav íto tt kiadását nyom tatásban megkül
dik az Európai Egyházak K onferenciája tag
egyházainak, hozzászólás végett. Az előkészítő 
bizottság ülésén jelentkező pozitív tendenciák 
a rra  bíztatnak, hogy az Európai Egyházak 
Konferenciája szolgálatát változatlanul fontos
nak tartsuk, s abban szolgálatunkat erősítsük.

ÖT VITACSOPORTOT hoznak létre 1971- 
ben Nyborgban, am elynek címei alkalm at ad
nak pozitív nézetek kifejtésére. Az első v ita
csoport a mai szituációban való szolgálattal, a 
második a keresztyének m indennapi m agatar

tásával, a harm adik a keresztyének társadalm i 
feladataival, a  negyedik a béke európai és 
világm éretű kérdéseivel, az ötödik a jövő fel
adataival foglalkozik. Palotai Sándor szabad- 
egyházi elnök javaslatára hozták létre a ne
gyedik számú vitacsoportot, am elynek feladata 
kifejezetten a béke és az európai biztonság 
kérdésével való foglalkozás.

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKU
MENIKUS TANÁCSA fogadást adott az Euró
pai Egyházak K onferenciája tartalm i előkészí
tését végző bizottság tiszteletére. Ezen dr. 
Bartha Tibor, reform átus püspök, az ökum e
nikus Tanács elnöke üdvözlő beszédében ki
fejtette, hogy am int az egyházak általában 
kötelességüknek vallják  a béke ügyében való 
részvételt, úgy ez kontinensünkre nézve az 
európai béke és biztonság ügyének tám ogatá
sát tartalm azza.

a z  Ál l a m i  e g y h á z ü g y i  h i v a t a l
első elnökhelyettese, Miklós Imre, fogadta az 
előkészítő bizottság elnökét, Wilm, nyugat
ném et prézeszt, és W illiams, fő titkárt, Ottlyk 
püspök kíséretében.

A MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZAK
jó együttm űködését is tükrözi a  siófoki konfe
rencia. Ez m utatkozott meg m ind a teológiai 
összhangban, m ind a konferencia szervezési 
m unkálataiban. Kovách Attila, reform átus 
külügyi osztályvezetőnek volt ebben jelentős 
szerepe.

REMÉNYSÉGGEL tek in tünk  az Európai 
Egyházak K onferénciája további gyűléseire. 
A legközelebbi elnökségi és tanácsadó bizott
sági ülés m ájus végén Hollandiában lesz, az
1971-es tavaszi nagygyűlés előtt pedig az 
elnökség októberben Rom ániában jön össze, 
hogy megtegye az előkészülethez szükséges 
lépéseket. D. dr. Ottlyk Ernő

1969. decem ber 7-én és 14-
én ta rto tták  a szlovákiai evan
gélikus egyház K eleti Egyház- 
kerületének gyülekezeteiben a 
szavazást az új püspök sze
mélyére. A szavazatbontó bi
zottság január 7-én, Pozsony
ban ü lt össze, s m unkájáról

az Egyetemes Tanácsnak ja 
nuár 13-án te tt jelentést, mely 
m egállapította a  szavazás tö r
vényességét, s kih irdette an 
nak  eredményét. A szavazatok 
többségét Julius Filo lelkész 
a tá tra i egyházmegye esperest 
kapta. Az első vers Szabolcska Mihálytól, a többi Gerengay Páltól



TEOLÓGUSNAP BALASSAGYARMATON IGEN, BÉKE
Az Evangélikus Teológus 

Otthon igazgatója vezetésével 
kicsiny teológus csapat haladt 
Balassagyarm at felé az egyház 
egyik mikrobuszán.

A  festői D unakanyart érin t
ve haladtunk a „palóc föld” 
központja felé. Balassagyarm a
ton m a m ár komoly ipari be
ruházások létesülnek, amelyek 
m utatják  a város fejlődésre 
képes pezsdülő életét. Egyhá
zunk szempontjából mindig 
komoly helyet foglalt el, h i
szen a városban és környékén 
sok evangélikus éh A város 
legmagasabb pontján — a volt 
vesztőhelyen — fekvő evangé
likus tem plom  m elletti paró
kián meleg szeretettel köszön
tö tte dr. Selm eczi János igaz
gatót és a h a t fiatal teológust 
Szabó József nyugalm azott 
püspök, gyülekezeti lelkész, és 
Rónay Zoltán  másodlelkész.

A tudásra  szomjas ifjak  el
ső kérdése az volt Szabó József 
könyvtárát meglátva, hogy m i
ként tehet egy em ber szert 
ennyi könyvre. „Édesapámtól 
csak a legszebb könyvet, a 
könyvek könyvét kaptam . Ez a 
könyvtár az én negyvenéves 
szolgálatom eredménye” — 
m ondta a nyugalm azott püs
pök

A délelőtti 9 órás ifjúsági is
tentiszteleten K alácska Béla 
szenior h irdette az igét a Zsi
dókhoz ír t levél 3, 12—14 alap
ján. Istentől való elszakadás 
veszélyére hívta fel a figyel
met. „Sokak szerint — m ond
ta — a tudom ány az a hata
lom, amely képes az em bert az 
Istentől elszakítani. Ez nem 
igaz. Am int a  különböző szak- 
tudom ányoknak megvan a  m a
guk tárgyszerű módszere, úgy 
a  keresztyén em bernek Isten 
akaratá t megismerő módszere 
a  hit.” Igehirdetésének centru

m ában az állt, hogy „a fiatal 
evangélikus keresztyénnek so
ha nem  kell félnie a tudomány 
előrehaladásától, hiszen az is
tenism eretet a tudom ány meg
gazdagíthatja. A reformáció 
keresztyénsége az em ber tu 
domány általi felemelkedésé
ben m indig élen já r t”.

A 10 órai istentiszteleten dr. 
Selm eczi János igazgató h ir
dette az igét Lk 19, 37—40 
alapján, K iapadhatatlan  erő
forrás címen. A 400 lelkes gyü
lekezet szinte egy tekintettel fi
gyelte dr. Selmeczi János igaz
gatót, aki hajdanában ebben 
a  gyülekezetben konfirm ált, 
szentelték lelkésszé, káplánko- 
dott és most, m int az ifjú  Thi- 
móteusok pásztora té rt vissza 
kicsiny nyájjal, hogy megmu
tassa nekik „hazája szeretetét” 
és a  gyülekezetnek a jövő lel
késznemzedéket. Igehirdetésé
ben a  következőkre te tte  a  
hangsúlyt: „Jeruzsálem be egy 
szamáron bevonuló em berről a  
nép azért tud ta hogy ö  az Is
ten fia, m ert közülük sokan 
átélték  jelenlétét, am ely meg
változtatta  az egyént és a  kö
zösséget. Jézus jelenléte akkor 
is és most is ilyen szíveket 
megváltoztató, életet adó erő. 
Nemcsak a  történelem  folya
mán, hanem  ma is m egtapasz
ta lh a tja  az ember, hogy Jézus 
jelenléte, igéje, azaz Jézus m a
ga k iapadhatatlan  energiafor
rás. Legyünk mi ennek az 
energiának hordozói! Ez azt 
jelenti, hogy mi is m utassuk 
meg szavainkkal és életünkkel 
az t a  szeretetet, am it Jézus 
adott.”

A sűrű  program ban még a r 
ra  is volt idő, hogy egy pár 
percre ebéd előtt Túrmezei Er
zsébetet meglátogassuk a kór
házban és a  gyülekezet lelké
szeivel és presbitereivel elbe
szélgessünk. Ez a  beszélgetés

Lelkéssék emlékesnek

folytatódott és még jobban ki
bontakozott a Balassagyarm ati 
Evangélikus Szeretetház fehér 
asztalánál.

Délután 2 órakor m ár a  ba
lassagyarm ati gyülekezet fi- 
liájában, Ipolyszögön — dr. 
Selmeczi János szülőfalujában 
— szolgáltunk igehirdetéssel, 
zene- és szavalati számokkal. 
A gyülekezet m indenkit meg
ható szeretete és áldozatkész
sége örökre emlékezetes m a
rad  szám unkra — jelentős te r
ményadománnyal segítették az 
otthont.

Csesztvén m egtekintettük a 
Madách Im re emlékmúzeumot. 
A múlt, a  világhírű költő és a  
haza fű fiának csodálatától ra 
bul ejtve kezdtük el szolgála
tunkat este 7 órakor Balassa
gyarmaton, ahol a  gyülekezeti 
estet az igazgató szavai nyi
to tták  meg. Beszámolt a teoló
giai hallgatók képzéséről és Mt 
9, 35-—37 alap ján  indított el 
egy lépcsőzetes prédikációt. 
Erről a  textusról prédikált el
ső szupplikációja alkalm ával

ebben a tem plom ban 1943 au 
gusztusában. A teológusok a 
következő címek alap ján  p ré
dikáltak: K alácska Béla: „Ju
hok pásztor nélkül”, Zátonyi 
János: „Az aratnivaló sok”, Ri- 
bár János: „Isten országának 
evangélium a”, Turchányi Sán
dor: „Kevés a  m unkás”, Csep- 
regi Zsuzsanna: „K érjétek az 
aratás U rá t”.

A m eghitt ünnepséget Risto  
Jääskeläinen  finn ösztöndíjas 
lelkész zárta  be, am ikor a  finn 
nép és a finn egyház nevében 
sok szeretettel köszöntötte az 
ünnepi gyülekezetei, majd 
kapcsolódott az elhangzott ige
hirdetési sorozathoz, am ikor 
azt m ondta: „Isten igéje uni
verzális, m ert m inden nép és 
nyelv felett való és Isten sze- 
retetéről és bűnbocsánatáról 
szól. Nagyon boldog vagyok — 
m ondta —, hogy a kisebbség
ben élő evangélikus egyházban 
ilyen élénk h ité le t folyik, ahol 
a  gyülekezetek hite által sokat 
épülhettem .”

Kalácska Béla

Képek a kezeli betekkel

D . K á ld y  Z o l tá n  p ü s p ö k  s z o lg á l t  a  p a k s i  g y ü le k e z e tb e n .

P r o p a g a n d a  é s  v a ló s á g
Azt mondták, hogy orosz 

győzelem esetén nem  lesz töb
bé egyház. Bezárják a templo
mokat és jaj lesz a  papoknak. 
Átgondolt, tervszerű volt a 
propagandának ez a lélekm ér- 
gezése. Sok-sok százezer ember 
vált földönfutóvá, menekülővé 
és sajnos sok lelkészünk is ide- 
ig-óráig félelmében elhagyta 
n y á já t M int a világ vége elől, 
úgy m enekültek sokan.

Ha meggondoljuk, ezen alig
h a  lehet csodálkozni, hiszen 
több, m int két évtizeden ke
resztül tanították, nevelték így 
az  egyszerű lelkeket és ők nem 
tehettek  arról, hogy e bűnös 
propagandának áldozatul es
tek. Nem akarjuk  szépíteni a 
háborúval járó  m egpróbáltatá
sokat. A háború szerte a nagy
világon egyforma. Véres, ke
gyetlen és szennyes. A nagy 
kérdés azonban m indig az, 
hogy győzelem u tán  hogyan vi
selkedik egy-egy hadsereg. És 
e tekintetben a vallomások 
összecsendülnek: a propagan
da valótlanságot állított. A 
szovjet hadsereg hum anizm usa 
kiállta a  p ró b á t Szinte köz
helynek szám ít de nagyon sok 
élm ényben bukkan ú jra  meg 
ú jra  fel, hogy az első darab jó
ízű kenyeret szovjet katona 
adta a pincében rekedteknek, 
hogy orvosaik elsősegélyben 
részesítették a polgári lakosság 
sebesültjeit, hogy rámosolyog
tak  a félelemtől vacogó embe
rekre, hogy karju k ra  vették a 
gyerm ekeinket és apróbb-na- 
gyobb segítséget nyújtottak az 
élet megindulásához.

Ilyen élmények sorsdötőek 
lehetnek, de sokaságuknál fog
va mégsem idézzük. Inkább 
vessünk néhány pillantást 
azokra az élményekre, amelyek 
egyedieknek látszanak.

Battonya a  társadalm i ellen
tétektől tú lfű tö tt községe volt 
hazánk keleti részének. Az el
sők között szabadult fel és fel- 
szabadulásában az első pilla
natban a  társadalm i feszültség 
feloldását érezte: „Ilyen előz
mények, körülm ények közepet
te  érkezett el Battonya szám á
ra  is 1944. szeptemberében a  
felszabadulás. A földbirtokosok 
és az őket kiszolgálók elm ene
kültek, hisz a propaganda ek
kor m ár eredményesen harcolt. 
O tt m aradt azonban egy félre
vezetett és m agára hagyott la
kosság. 75%-át kitevő m agyar
ság m ellett az u ralm at átvevő 
szerb és rom án kisebbség. A 
kisebbségi sors elnyomásából

és kizsákm ányolt földm unkás
sorsból felszabadultak új veze
tőket kerestek és ta láltak  m a
guknak.” —■ ír ja  Fecske P ál 
lelkész.

Békéscsaba október 6-án sza
badu lt fel és erre  Mekis Ádám 
így emlékezik: „A szovjet had
sereg 1944. október 6-án, pén
teken délelőtt szabadította fel 
B ékéscsabát Csakham ar meg
tudtuk, hogy ezen a napon sza
badult fel Békés megye legna
gyobb része. A város vezetősé
ge, a rendőrség, zömében el
m enekült s az első napokban 
a közbiztonság tekintetében bi
zonytalanság uralkodott. Nem 
tudtuk, hogy az  új helyzetben 
m i lesz velünk, lelkészekkel, s 
általában az egyházi élettel. A 
ném et és m agyar háborús pro
paganda nyomán el voltunk 
készülve a legrosszabbra.

De nem  ez tö r té n t Sőt: m ár 
1944. október 12-én a  szovjet 
hadsereg tábornoka, Csernyi- 
sov, összehívatta az összes bé
késcsabai le lkészt s a követ
kező kijelentést te tte  előttük: 
S zó la ljanak  meg a  harangok, 
nyíljanak meg a templomok, 
az összes egyházi cselekménye
ket végezzék a lelkészek a m a
guk rendjén.’ Ez volt az első 
.ökum enikus’ lelkészi találkozó 
Magyarországon a felszabadu
lás után.

Még azon a napon baráti va
csora keretében parókiámon 
üdvözölhettem Csernyisov tá 
bornokot és kíséretét, ahol ó rá
kig elbeszélgettünk a bekövet
kezett változásokról és a  ránk 
váró feladatokról. Még dübö
rögtek a harci kocsik Békés
csabán keresztül s 40—50 km- 
nyi távolságban hallani lehe
te tt az ágyúk dörgését, de h í
veink ú jra  felkereshették 
tem plom ainkat, m i lelkészek 
pedig bátran  im ádkozhattunk 
a szörnyű háború mielőbbi be
fejezéséért és a békéért.

A  szovjet hadsereg vezetői
nek az egyházakkal és lelké
szekkel szemben tanúsított — 
sokszor megkülönböztető — 
m agatartása nagym értékben 
hozzájárult ahhoz, hogy nem 
csak Lelkészek, hanem  híveink 
is nem  ellenségként, hanem  jó 
bará tkén t tekin tettek  a hazán
k a t és népünket felszabadító 
szovjet katonákra.”

Az egyházi élet, am int azt a 
későbbiekben látni fogjuk, 
azonnal a  harcok után  megin- 
dú lhatott és ezért elsősorban 
az egyház U rának szóljon a h á
la. R. P.

A  v e c s é s i  t e m p lo m  a la p k ő le té te lé n .

VASBÓL ACÉL
Amíg a  vas acéllá v á l ik . . .
Nehéz ú t . . .  kem ény küzdelem,
S a munkáló, m esterkezeknek 
Végeit nem  érő türelem!
Törik, h a j l í t j á k . . .  nem  kímélik!
Kohóban izzik olvadásig!
Nagy m unka az, s hosszú az útja,
Amíg a vas acéllá válik!

Amíg a vas acéllá v á lik ! . . .
Lelkem is tu d ja . . .  ez a  cél.
Fénytelen, rozsdaette vas volt,
S ragyogni kezd m ár, m int acél 
Lelkem is átm ent m ár a  tűzön,
S dicséretet mond mindhalálig,
M ert nagy műve az ég Urának,
M ikor a  vas acéllá válik!

H a lu s z k a  M . R ó z sa

Egyházi múzeumügy
A Művelődésügyi M iniszté

rium  Múzeumi Főosztálya — 
az Állami Egyházügyi H ivatal
lal egyetértésben — kétnapos 
előadássorozatot és gyakorlati 
bem utatókat szervezett az egy
házi múzeumi gyűjtemények 
vezetői és m unkatársai számá
ra  1970. április 16— 17-én. Az 
előadássorozatot V erő Gábor 
MM főosztályvezető-helyettes 
nyitotta m eg A mindvégig 
igen magas színvonalú és 
ugyanakkor gyakorlati haszon
nal járó előadásokat dr. D ávid  
Katalin, dr. Heckenast Gusz

táv, dr. R adocsay Dénes és dr. 
V oith Pál ta rto tta. Az egész 
program  kézbentartója az egy
házi gyűjtem ények szakfel
ügyeleti bizottságának titkára, 
dr. D ávid K atalin , a  Nemzeti 
Galéria tudományos főm unka
tá rsa  volt, — aki az előadások 
szünetében körvonalazta a kö
zeli hónapokban az egyházi 
múzeumi gyűjtem ényekre váró 
közvetlen teendőket is. A Ma
gyarországi Evangélikus Egy
ház Gyűjteményi Központját 
Papp Ivánná  könyvtárvezető 
képviselte.

„A halottak m enete  ném án vonul tova. A sor végtelen: sá
padtan, szó nélkül özöniik az emberi nyomorúság folyama az
örökkévalóság sárgásszürke félhom ályában. . . fiatalok és öre
gek, büszkék és alázatosak, az őrjöngő gyűlölet, a  pusztulás 
örvényében. O tt haladnak mind: lengyelek, zsidók, németek, 
oroszok, am erikaiak, o laszok. . .  valam ennyi nép fiai, vérezve 
s tovatűnve.”

K i e lő tt jelent meg ez az iszonyú látom ás? Dr. Hans Frank, 
Lengyelország volt főkormányzója előtt, a  nürnbergi per tá r
gyalása közben (G ilbert am erikai pszichológus számol be róla). 
F rank azon kevesek közé tartozott, akik a náci főbűnösök kö
zül megbánást tanúsíto ttak  — m iután 25 éve, 1945. m ájus 8-án 
a  fasiszta Németország kapitulált, s azok az elkövetett ször
nyűségek is napvilágra kerültek, am elyeket addig rejtegetni 
lehetett.

„Le van zá rva” ez a m últ?  Katonailag igen. De például tá r
sadalm ilag s lelkileg mind máig iszonyú a  hatása. Mintegy 60 
millió halott és 35 millió rokkant az emberveszteségek m ér
lege; ezen belül Németország összlakosságának 10%-át vesz
te tte  el, a  Szovjetunió és Lengyelország ennél is többet. Je l
lemző azonban a gyilkoló őrületre, hogy az orosz polgári la
kosságból több m int kétszer annyian pusztultak el, m int ahány 
katonát Németország összesen  vesztett. S a rettenetes anyagi 
és erkölcsi kár — utóbbi sokkal m aradandóbb az emberiség 
életérzésében.

„Épp, hogy csak m egúsztuk” — e z  a z  eredeti címe Thornton 
W ilder  am erikai író e problém akörben mozgó drám ájának, 
mely nálunk A  hosszú út címmel le tt ismertté. Ebben a bibliai 
őstörténetre is em lékeztető katasztrófa-sorozat után hazajön 
az Ádámot idéző Mr. Antrobus fia, Henry, a kaini életstílus 
katona-kiadású képviselője, de azzal, hogy fütyül a  szüleire, 
emberségre, mindenre, nem  akar senkihez sem tartozni és sze
re te te t sem kíván senkitől, s egyetlen igénye, hogy gyűlöljék, 
különben pedig m agának élhessen és magában. Ez neki a  sza
badság: erkölcsi norm ákat nyugodtan felrúgva igyekezni m in
dent m agának kaparin tani meg. A v ita  hevében a színészek  
kiesnek szerepükből és a H enryt alakító  művész csaknem meg
fo jtja  azt, aki az apá t jeleníti meg, m ert erőt vesznek ra jta  
sa já t személyes indulatai vélt, vagy valóságos ifjúkori sérel
m eiért — a  „játékba” betör a halálosan komoly belső nyomo
rúság, mely em berek együttélését úgy megnehezítheti.

Gondolkozhatunk-e úgy a  25 éve elcsitult II. világháborúról, 
hogy „ez egyszer még megúsztuk”, tehát m inden rendben? 
Hogy akkor nyugodtan el lehet felejteni az egészet? — Egy 
hajóskapitány visszaemlékezése hadd vezessen rá  a  válaszra:

„A Biscayai öbölben szörnyű v ihar tombolt. Egy süllyedő 
teherhajó  felé tartottunk. Közelebb ju tva azt láttuk, hogy két 
nő kapaszkodik az elülső árbocokba. Órákig tarto tt, amíg meg
m entettük őket. Lehetetlennek tűn t azonban, hogy a férfiakat 
is biztonságba helyezzük. A kkor azonban a  görög kapitány 
m egm entett felesége oly kétségbeesetten könyörgött, hogy em
bereim  még egyszer kockára te tték  életüket. 15 órai munka 
u tán  az utolsó hajótörött is parton volt. S a  29 m egmenekült 
m agatartása? Először elárasztottak hálálkodásukkal. Amikor 
folyton az t kérdezgették, mivel bizonyíthatnák be hálájukat, 
annyit mondtam, hogy később egyszer írhatnának  egy-egy la
pot, m ert örülnék, ha további sorsukról hallanék valamit. Ezt 
természetesen m ind örömmel ígérte meg. De soha nem  kaptam  
tőlük csak egy sort sem. Egyetlen árva sort sem!”

Valószínű, hogy az illetők öntudatlanul a  lekötelezettség ér
zésétől akartak  szabadulni, azért felejtettek  d irek t szándék 
nélkül is. Ilyen a hálátlanság au tom atikája: igyekszik kirázni 
em lékezetünkből mindazt, am inek alap ján  elkötelezettnek tud
n ánk  m agunkat. Ennek nagyszerű ellenszere:

A TUDATOS HÁLA m últért, jelenért és jövőért egyaránt! 
M ár csak azért is, m ert a  Szentírás hirdette békesség  nem  va- 
lami lelkiekre korlátozódó magánkincs, hanem  szent norm ali- 
tás, az Isteni Rend  uralm a em beren belül és kívül, am ikor a 
Terem tő szándéka szerin t m ennek a  dolgok, s nem  az em beri 
engedetlenség által feiforgatva-összegabalyítva. Feltétlenül be
letartozik az egyének, csoportok és nem zetek közötti béke is, 
m int feladat. Szörnyű hitelrontó képm utatás visszahúzódni va
lami belső „békesség” frontjára, ha ez azt jelenti, hogy ami a 
„külső” békességet illeti, nem  ér a  nevünk. Sőt, a  m ai hitval
lásnak ez egyik döntő frontja!

Béke, békesség. Jóízű szavak. Nagy k ár lenne egymás ellen 
játszani ki őket, m ikor oly nagyszerűen összeillenek, a  hétköz
napi életben is, családban, hazában, világban. E szó-ikrek kö
zül most afelé fordul figyelmünk, amelyik egy sötét korszak 
lezáródásának évfordulóján a hála életform ájára  biztat. Ennek 
megértéséhez lehet szép segítség Zelk  Zoltán „Kiáltás”-a:

A béke
nem  gyávák odvas menedéke, 
de a  szabadság televénye, 
am it felszánt m unkánk ekéje, 
váljék  term ővé ezer évre!
Ezért ír ju k  most földre, égre, 
hegyekre, tengerek vízére, 
hűségre, szándékra, reményre, 
a  mindenség mennyezetére —
Zuhogjon hát lángolva, égve 
sugárzó négy betűdnek fénye:
BÉKE! Bodrog Miklós

Szepessi Károly
Lapzártakor vettük  a meg

döbbentő, váratlan  hírt, hogy 
Szepessi Károly, a Szarvas ú j
templomi gyülekezet lelkésze 
m ájus 2-án hirtelen meghalt. 
M ájus 4-én tem ették az ú j
templomból, a gyülekezet nagy 
részvéte mellett.

Szepessi Károly 1913-ban 
született Zólyomban. Salgótar
jánban  szentelték lelkésszé 
1936-ban. Sámsonházán és 
Oroszlányban volt segédlelkész

m ajd négy évig az oroszlányi 
gyülekezet lelkésze. 1944 óta 
folyamatosan a Szarvas ú j
templomi gyülekezet lelkésze
ként szolgált.

„Közülünk senki sem él ön
m agának és senki sem hal ön
magának. Mert, ha élünk, az 
Ü rnak élünk: ha meghalunk, 
az Ü rnak halunk meg. Ezért 
akár élünk, akár meghalunk, 
az Űréi vagyunk.” (Rm 14, 7— 
8 . )

FINN—OROSZ TEOLÓGIAI ÉRTEKEZLETET
ta rtanak  Turkuban ez év nya
rán. Tém ái: „a világbéke val
lásos alap ja i” és az „eucha- 
risztia”. Az értekezleten — 
am elynek előkészítője a  finn 
egyház külügyi bizottságában 
K auko Pirinen  dékán — a finn 
evangélikus egyház és az orosz 
ortodox egyház képviselői 
vesznek részt. Ezek között van
nak a  tervezet szerint N ikodim  
leningrádi m etropolita vezeté
sével hattagú bizottság, vala
m in t finn  részről Sim ojoki é r

sek, A im o T. N íkolainen  pro
fesszor és K auko Pirinen  dé
kán. Az EVT megfigyelőként 
küldi ki dr. Bukás V íschert. 
Ugyancsak megfigyelőként 
vesz részt Bars Thunberg  do
cens Sigtunából, az Északi Or
szágok ökum enikus Intézeté
nek vezetője. Sim ojoki érsek a 
IjVSZ Végrehajtó Bizottságá
nak koppenhágai ülésén k ife
jezte azt a  reménységét, hogy 
a LVSZ is küld az értekezletre 
m egfigyelőt



Jéxust az Isten fejedelemmé emelte "
Csel 5, 30—32.

Egyetlen kérdésre szeretnék válaszolni. A pünkösdi igehir
detés alapigéjéhez gyülekezetekből érkezett „laikus kérdések” 
között olvasható a lelkészt szakfolyóiratunkban: „Mi az értel
me a ,fejedelem’ szónak? Minek a fejedelmévé válik Jézus? — 
kérdezték ifjúsági bibliaórán. A ,fejedelem’ szó a férfi biblia
óra egyik résztvevője szerint azt jelenti, hogy Jézus az ,élet ki
rálya’. Más viszont úgy értette, hogy Jézus az ,egyház feje’.”

Az első keresztyének életében pünkösd, tehát a Szentlélek 
vétele azt a felismerést hozta, hogy a szégyenteljes halállal 
meghalt Mesterüket, Jézust igazolta Isten a feltámasztásával. 
Ö nem pusztán egy jó ember, vallási próféta volt, hanem Isten 
megígért küldötte, a Messiás. S nem halott többé, hanem Isten 
„jobbján” van, azaz részese Isten hatalmának. U r a l k o d ó  — 
Isten megbízásából, Isten erejével, Isten akarata szerint.

Nekünk, mai keresztyéneknek az u r a l k o d ó  Krisztus az 
egyéni élettől és a belső, lelki dolgoktól a legtágabb összefüg
gésekig jelenik meg hitünk szemében. Krisztus uralkodása az 
egyes ember életében azt jelenti, hogy meg vagyok győződve: 
a meghalt és feltámadt Krisztus megmutatta nekem Isten bűn
bocsátó és örök életet adó szeretetét. önként, hálából szolgálom 
őt, egyházban és világban. Szolgálom örömhírének előrehala
dásában az emberek között. Vállalom a reám eső feladatot ir
galmas szeretetének embereken segítő cselekvéséből, ha az élet 
országútján szenvedővel vagy sérült lelkűvel találkozom. S 
vállalom■ az ö követesében az áldozatos közreműködést az em
berszeretet nagy munkáiban is, a társadalom és az emberiség 
jgváért való fáradozást.

Krisztus uralkodása az egyház életében azt jelenti, hogy a 
hívők, a gyülekezetek, a felekezetek sok botlása, tévedése, hi
tetlensége és engedetlensége ellenére ő  gondoskodik az evan
gélium továbbhangzásáról, időszerű megszólalásáról, s nemze
dékek váltakozásán át viszi Isten népét a feltámadás felé. 
Ezekben az időkben is Ö munkálja, hogy a keresztyénség fe
lelősségre ébredjen korunk égető kérdéseliben, s megtalálja a 
szolgálat útját a különböző társadalmakban és a népek között.

Krisztus uralkodása az emberiség életében és kozmikus táv
latban, a mindenség végtelennek tűnő sugarában azt jelenti, 
hogy a történelem és a természet erőin át valósítja meg jó 
céljait, s vezeti az egész világot az Isten tervébe rejtett végső 
jövő felé.

Az uralkodó Krisztusnak erre a megismerésére a Szentlélek 
által ébresztett hit juttat. Értelmünk, belátásunk, vallásos buz- 
góságunk ehhez erőtlen. Az én Uramban, az egyház Urában és 
mindenek szerető, hatalmas Urában hinni — pünkösd ajándé
ka.

Veöreös Im re

I M Á D K O Z Z U N K
Istenünk, áldd meg a pünkösdi igehirdetéseket gyülekeze

tünkben, egyházunkban és szerte a földön, hogy Szentlelked 
csatornájává váljanak. Ébressz nyomukban hitet a hallgatók
ban, hogy elfogadják Krisztust életük megváltójának és urá
nak.

Jézus Krisztus, mi Urunk, vondd gondolatainkat és cseleke
deteinket uralmad alá. Indíts minket, hogy követésedben járva 
lehessünk szereteted eszközévé mások és a világ életében. Add, 
hogy a nagy emberi ügyek vállalásával is engedelmeskedjünk 
akaratodnak, ki munkálod az egész világon embereken ke
resztül a békét és a jobb, különb emberi életet, míg el nem 
hozod a végső teljességet. Ámen.

Pünkösdi király
Sátoros ünnepeiTik jöttével kezembe veszem Dömötör Tekla 

professzor „Naptári ünnepek” c. művét. Most is ezt teszem. 
Könyvében hosszan foglalkozik az ismert közmondással: „Rö
vid, mint a pünkösdi királyság” Ez a közmondás most is él!

Könyvének egy egész fejezete foglalkozik a pünkösdi ki
rály—pünkösdi királynő választásával. Levéltári adataink a 
XVI. századtól kezdve szólnak a pünkösdi királyválasztásról. 
Érdekes, hogy az 1591-ben tartott csetneki zsinat határozatai 
között szigorú tilalom szól a királyválasztásról. Már ti. a pün
kösdi királyválasztásról.

A XVIII. és XIX.  században sok adat beszél mind a pün
kösdi király, mind a pünkösdi királynő választásáról.

Szendrey a Magyarság Néprajza IV. kötetében a pünkösdi 
királyt a legénybíróval azonosítja. „A pünkösdi király egy 
évig igazi királya volt a legényeknek: deres, kaloda nem fe
nyegette, borát a földesúr, vagy az elöljáróság fizette, lovát 
és marháit a legények őrizték, hivatalos volt minden lakoda
lomba, házi és kocsmai összejövetelre, a rendtartások ellen 
vétkező legényekre bírságot, vagy bizonyos számú „lapicka- 
ütést” mért ki és neki minden legény engedelmeskedni tar
tozott . . .  Ma azonban a legénybírói tisztségből legfeljebb a 
táncrendezés maradt fenn ..

A pünkösdi királyválasztásnak katonai hagyományai is vol
tak. Takáts Sándor utal arra, hogy a XVI. században a törö
köknek és magyaroknak egyaránt pünkösd volt a legkedvesebb 
ünnepe. Balassa Bálint Írja egy kevésbé ismert versében:

Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnybbítő szele!
Neked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak neked tisztulnak.
Az jó hamar lovak is csak benned vígadnak
Sőt még az végbeli jó vitéz katonák 
A szép szagú mezőt kik széjjel bejárják.
Most azok is vígadnak, az időt mulatják.
Ki szép füvén lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
S ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral. . .

Jókai Mór Egy magyar nábob c. régényében a Vili. fejezet
ben ír le egy pünkösdi királyválasztást, amely lóverseny ke
retében történik.

Ma már nem vitás, hogy ezek a választások valamilyen ősz- 
szefüggést mutatnak egy régi mély mítosszal, amikor is az ősi 
népek szabadság ünnepet tartottak. Ilyenkor az urak maguk 
fölé — rövid időre ugyan — rabszolgát választottak.

Egy régi pünkösdölő dal pár sorával fejezzük be mondani
valónkat:

Mi van ma, mi van ma?
Piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz 
A második napja!
Jó legény, jó leány
Jól megfogjad a lovadnak szárát
Ne tapossa, ne tapossa
A  pünkösdi rózsát - . .  Fülöp Dezső

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. m ájus

D eák  tér  de. 9. (úrv.) dr. H afen -  
sch er  K ároly , de. 11. (úrv.) D . K ál- 
d y  Z oltán, dii. 6. eg y h á zzen e i áh í
ta t — dr. K ék én  A ndrás. F asor de. 
fé l 10. (úrv.) D. K oren Em il, de. 11. 
(úrv.) D . K orén Em il, du. 5. szere-  
te tven d égség . D ózsa  G yörgy  ú t de. 
fé l 10. (úrv.) Szirm ai Z oltán . Ü llő i 
út 24. de. fé l 11. K arácson y  Sándor  
u. de. 9. R ákóczi út 57 /b  de. 10. 
(szlovák) A radi A ndrás, de. 12. 
(m agyar). T h a ly  K álm án u. 28. de. 
11. (úrv.) dr. R éd ey  Pál, du. 6. 
F ran cisc i G uido. K őb án ya  de. 10. 
(úrv.) V eöreös Im re. U tász u . de.
9. (úrv.) Sü lé  K ároly . V ajda P éter  
u. de. fé l  12. (úrv.) V eöreös Im re. 
Z ugló  de. 11. (úrv.) B oros K ároly. 
R ák osfa lva  de. 8. (úrv.) B oros K á
roly. G yarm at u . de. fé l 10. (úrv.) 
B oros K ároly . F ó ti út. de. 11. B en 
czú r L ászló. V áci út de. 8. B ara
n ya i T am ás. F rangepán  u. de. fé l
10. B aran ya i T am ás. Ú jp est de. 10. 
(úrv.) B lázy  L ajos. P esterzséb et 
de. 10. V irágh G yula. Sorok sár  Ú j
te lep  de. fé l 9. V irágh G yula . P e s t
lőr in c  de. 11. M atuz L ászló. K is
p est de. 10. K isp est W ekereletelep  
de. 8. P estú jh e ly  de. 10. Schreiner  
V ilm os. R ák osp alota  MÁV te lep  de. 
8. R ák osp alota  N agytem p lom  de. 
10. (úrv.) R ákospalota  K istem plom

B u d ap esten , 1970. m ájus
D eák  tér  de. 9. (n ém et úrv.) dr. 

N agy  G yula , d e  11. (úrv.) dr. Ha
fen sch er  K ároly , du. 6. (úrv.) dr. 
K ékén  A ndrás. F asor de. fé l 10. 
S zirm ai Z oltán, de. 11. (úrv.) Szir
m ai Z oltán , du. 6. Szirm ai Zoltán. 
Ü llő i út 24. de. fé l 11. K arácsony  
Sán dor u. de. 9. R ák óczi ú t 57/b. 
de. 10. (szlovák) A radi A ndrás, de. 
12. (m agyar). T haly  K álm án u . 28. 
de. 11. (úrv.) F ran c isc i G uido, du. 
6. F ran cisc i G uido. K őb án ya  de. 10. 
(úrv.) V eöreös Im re, du . 7. V eöreös  
Im re. Z ugló  de. 11. (úrv.) B izik  
L ászló. G yarm at u . de. fé l 10. B i
zik  L ászló . F óti ú t de. 11. B aran yai 
T am ás. V áci út de. 8. B en czúr  
László. Ú jp est de. 10. B lá zy  L ajos. 
P esterzséb et de. 10. V irágh G yula . 
P estlőr in c  de. 11. M atuz László. 
K isp est de. 10. P estú jh e ly  de. 10. 
S ch rein er  V ilm os. R ákospalota

17-én, P ü n k ösd  ü n n ep én
du. 3. R á k osszen tm ih á ly  de. fé l 11. 
K arner Á goston . Sash alom  de. 9. 
ifj . G örög T ibor. M átyásföld  de. 
fé l 11. C inkota de. fé l 11., du . fé l 
3. K istarcsa  de. 9. R ákoscsaba  de. 
9. B ék és József. R ák osh egy  de. 9. 
R ák osliget de. 10. R ák osk eresztú r  
de. fé l  11., du . 3.

B écsik a p u  tér  de. 9. (úrv.) Ma- 
d o csa i M iklós, de. fé l 11. (n ém et 
úrv.) M adocsai M iklós, de. 11. 
(úrv.) D. dr. Ototlyk Ernő, du . 6. 
Szita  István n é. T orockó  tér  de. fé l 
9. (úrv.) D. dr. O ttlyk  Ernő. Ó bu
da de. 10. (úrv.) F ü löp  D ezső , du. 
5. F ü löp  D ezső . XII. T artsay V il
m os u. de. 9. C sen gőd y  L ászló, de. 
11. C sen gőd y  L ászló , du. fé l 7. T a
k ács  Józse f. B u d ak esz i de. 8. R utt- 
k a y  E lem ér. P esth id eg k ú t de. fél 
11. R uttkay  E lem ér. K elen fö ld  de.
8. (úrv.) B en cze  Im re, du. 6. dr. 
R ezessy  Z oltán. N ém etv ö lg y i ú t de.
9. (úrv.) dr. R ezessy  Zoltán. A l
b ertfa lva  de. 7. V ison ta i Róbert. 
N a g y té tén y  de. fé l 9. K elen vö lgy  
de. 9. V iso n ta y  R óbert. B udafok  
de. 11. V ison tay  R óbert. B udaörs  
du. 3. V ison tay  R óbert. T örök b á
lin t  du . fé l 5. V ison tay  Róbert 
C sillagh egy  de. fé l 10. C sepel de. 
fé l 11 (úrv.).

18-án, P ü n k ösd  2. napján
N ag y tem p lo m  de. 10. R ákospalota  
K istem p lom  du. 3. R ák osszen tm i
h á ly  de. fé l 11. ifj. G örög T ibor. 
M átyásfö ld  de. fé l 11. C inkota de. 
fé l 11. du . fé l  3. K istarcsa  de. 9. 
R ákoscsaba  de. 9. B ék és  József. 
R ák osh egy  de. 9. R ák osliget de. 10. 
R ák osk eresztú r  de. fé l  11., du . 3.

B écsik a p u  tér  de. 11. (úrv.) Ma
d ocsa i M iklós, du . 6. Szita  István 
né. T orockó tér  du. fé l 7. Óbuda  
de. 10. (úrv.) F ü löp  D ezső , du. 5. 
F ü löp  D ezső . XII. T artsay V ilm os  
u. de. 11. R u ttk ay  E lem ér, du. fé l 
7. C sengőd y L ászló . P esth id egk ú t  
du. fé l  6. R uttkay E lem ér. K e len 
fö ld  de. 11. (úrv.) dr. R ezessy  Z ol
tán , du . 6. B en cze  Im re. K e len 
v ö lg y  de. 9. V isonta i R óbert. C sil
la g h eg y  de. fé l  10. C sepel de. fé l 
11.

„Az Urnák beszéde Zorobá- 
belhez, mondván: Nem erővel, 
sem hatalommal, hanem az én 
telkemmel! azt mondja a Sere
geknek Ura”. (Zak 4, 6)

PÜNKÖSDVASÁRNAP. —
„Nem kaptátok a szolgaság lel
két ism ét a  félelemre, hanem 
a fiúságnak Lelkét kaptátok, 
aki által k iá ltjuk : Abbá, 
A tyám !” (Rm 8, 15) Amilyen 
nagy csoda volt a Szentlélek 
kitöltése a  tanítványok szám á
ra, ugyanilyen csoda m a a  mi 
szám unkra is. É rthetetlen és 
m egm agyarázhatatlan. Mégsem 
tudjuk Jézus Krisztus váltság- 
m űvét a  m agunkévá tenni 
másképpen, csak úgy, ha a 
Szentlélek m unkálkodik ben
nünk. Könyörögjünk a Szent
lélek áldásáért, hogy mienk le
gyen a Jézusban ado tt szaba- 
dítás, a bűnbocsánat és az örök 
élet.

PÜNKÖSDHÉTFŐ. — „A lé
lek Isten szerint esedezik a 
szentekért”. (Rm 8, 27) A mi 
mennyei A tyánk nagyon jól 
lá tja  az életünket! Látja a  
buktatókat és á kísértéseket, 
lá tja  a bűnöket és a m ulasztá
sokat, lá tja  az erőfeszítéseket 
és a kudarcokat. K itölti reánk 
is pünkösdi Szentlelkét, hogy 
szivünk hittel és életünk sze
retettel teljen  meg. Ö maga 
könyörög értünk, imádkozzunk 
hát mi is a  Szentlélek vezeté
séért!

KEDD. — „Az Isten országa 
igazság, békesség és Szentlélek 
által való öröm”. (Rm 14, 17) 
M ennyire tele van életünk for
rongással, békétlenséggel, ha
raggal és szomorúsággal. Ezért 
a  mai ige megítéli az életün
ket! M ert az életünk egészen 
más képet m utat, m int amilyen 
az Isten országa. Jézus Krisz
tus azért küldte el Szentlelkét 
hozzánk is, hogy életünket 
megszentelje, kiteljesítse öröm
mel, békességgel, igazsággal és 
az em berek között szolgáló sze
retettel.

SZERDA. — „Szeretteim, ha 
a szívünk nem vádol minket, 
bizodalm unk van az Istenhez, 
és akárm it kérjünk, megnyer
jük  tőle”. (1 Jn  3, 21—22) Mi
lyen nagy dolog az Istenbe ve
te tt hit és bizodalom ! És milyen 
borzasztóan félelmetes a lelki- 
ism eret-furdalás! Isten azért 
ad ta  nekünk a Szentlélek a ján 
dékát, hogy megszabadítson 
m inket a vádoló lelkiism eret
től, tisztává tegye az életünket, 
és megtanítson a hittel, a re
ménységgel és a türelemmel 
való imádkozásra.

CSÜTÖRTÖK. — „Akaratá
nak kicsoda áll ellene?” (Rm 
9, 19) Sokszor szeretnénk per- 
beszállni Istennel, amikor úgy

látjuk, hogy nem kedvünk sze
r in t cselekszik. Istennel azon
ban nem lehet perbeszállni, őt 
nem lehet vádolni, neki csak 
engedelmeskedni és szolgálni 
lehet. A pünkösdi Szentlélek 
m inket is m egtanít az alázatos 
engedelmességre, a h itre és a 
szeretetre. T árjuk  ki hát szí
vünket és életünket a Szentlé
lek m inket is megtisztító m un
kája előtt!

PÉNTEK. — „Á ltala van 
m enetelünk egy Lélekben az 
Atyához”. (Ef 2, 18) M agunk
ban hiába próbálunk Istenhez 
eljutni, m agunkban hiába pró
bálunk Isten országának kapu
ján  kopogtatni. A Szentlélek 
vezetése nélkül csak zsákutcá
ba ju t az életünk, elvesztjük 
szem elöl a helyes irányt. Jé 
zus Krisztus azért ad ta Szent
lelkét nekünk, hogy eligazít
son m inket életünk ú tján  az 
em berek között, s  végül elve
zessen m inket az örök életre.

SZOMBAT. — „Senki sem 
szolgálhat két ú rnak”. (Mt 6, 
24) É letünk vagy a bűn, vagy 
Isten hatalm a ala tt álL Nem 
járha tunk  hitben és engedet
lenségben, nem  já rha tunk  sze- 
retetben és önzésben. A Szent
lélek megvilágosítja szivünket 
és életünket, hogy megszaba
duljunk a hitetlenségtől és az 
önmagunk körül forgó önzés
től. A Szentlélek m egtanít 
m inket a Szenthárom ság egy 
igaz Isten félelmére, a h itre és 
az em berek között való szolgá
latra. Könyörögjünk a  Szent
lélek m inkét is megtisztító 
m unkájáért!

Harkányi László

A LUTHERÄNIA
m ájus 17-én, pünkösd va
sárnap a  délután 6 órai 
istentisztelet keretében a  

Deák téri templomiban
J . S. BACH MÜVEIBŐL 

EGYHÁZZENEI
Áh í t a t o t  t a r t .

Műsoron: két motetta, a 9. 
sz. kantáta, az Esz-dúr 
prelúdium  és fuga, a d-moll 

totekáta és fuga.
Közremű ködnek: 
Kovács Erzsébet, 

Takács Judit,
Mariik Péter 

és Mezőfi Tibor. 
Orgonái: T ra jtler Gábor. 

Vezényel:
Weltler Jenő karnagy. 

Igét hirdet:
DR. KÉKÉN ANDRÁS

igazgató lelkész

„A sziveket ismerő Isten
Csel 15, 7—12.

Halálesetek bejeletésekor derül ki sok esetben, hogy milyen 
kevéssé ismerjük egymást, még közvetlen hozzátartozóinkat 
sem. Ha egy élet eseményein túl a cselekedetek rugóiról, for
rásáról kérdezünk, rendszerint zavarba jönnek a bejelentők. 
Ha pedig az elhunyt Istenhez való kapcsolatáról, hitéről, vagy 
annak hiányáról esik szó, még inkább meg kell elégednünk té
tova és közhelyszerű feleletekkel: „nem volt istentagadó”, „fi
zette az egyházi adót”, „szokott imádkozni”. Milyen jó, hogy 
van valaki, aki nem ezekre a bizonytalan közlésekre alapozza 
ítéletét egy emberről, hanem arra, ami a szívben voll, amíg 
dobogott. Pünkösdkor értjük meg legvilágosabban, a Szentlélek 
szíveket nyitogató munkája által, hogy „szíveket ismerő'' Is
tenünk van, aki azzal, hogy ismét megszólit, bizonyságot lesz 
mellettünk, tudatossá akarja tenni hitünket, élesztgetni fele
lősségünket.

Az első apostoli gyűlésnek Jeruzsálemben az volt a főlémája, 
hogy a pogányok közül megkeresztelkedőknek vajon „be kell-e 
pótolniuk” mindazt, amit Isten évszázadok során megkívánt 
népétől, Izrael fiaitól? Azok, akik a vallásosságot külső ténye
zőkkel, formák, szabályok betartásával méricskélik, lelkesen 
sorolták a törvény paragrafusait, mint a keresztyénné létei el
engedhetetlen feltételeit. Péter azonban — éppen a Szentlélek 
által kapott bölcsességgel — határozottan nemet mond ezekre: 
a vallásosság szívkérdés, a szív indulatait és érzéseit pedig 
nem lehet a törvény rideg paragrafusaival megmérni!

Az évszázadok során egészen napjainkig hányszor próbál
koztak vallási vezetők és csoportok pontosan kidolgozott „sza
bály-gyűjteményt” adni az emberek kezébe, mely megmutatja, 
hogyan kell keresztyénnek lenni. Azt is hozzátették, hogy „ki
zárólag így” lehet, aki más úton jár, az tévelyeg. Mennyi em
bertelenség, mennyi szűklátókörűség, mennyi hamisítási kísér
let homályosítja ma is — talán Istenre való hivatkozással! — 
a „szíveket ismerő Isten” szeretetét, Krisztusban mindent ne
künk adó bölcsességét! Amikor nem önmagunkban, nem. kü
lönböző korokban született paragrafusokban, hagyományok
ban, szokásokban hiszünk, hanem magában Jézus Krisztusban, 
akkor szabadulunk fel és tárul fel előttünk az egész világ, ben
ne az emberélet ezernyi gondja és öröme, melyeknek mi is ré
szesei, sőt Isten megbízása alapján, cselekvő tagjai, formálói 
lehetünk. Péter Szentlélek által áthatott szép bizonyságtételéből 
ma is világosan megérthetjük, hogy Isten nem tesz különbsé
get emberek, népek, fajok között, eszközeinek felmérhetetlen 
gazdagságával munkálkodik szerte e világon, hogy tiszta és 
őszinte hitre vezessen embereket, megszabadítson minden em
berek által készített igától és felszabadítson éppen a hálás hit 
nyomán fakadó emberséges, mások felé szeretettel kitáruló 
életre.

Az apostoli gyűlés Pál és Barnabás bizonyságtételével foly
tatódott: konkrét példákkal illusztrálták Péter igehirdetését . . . 
Ezt kell tennünk nekünk is a pünkösdi igehirdetések nyomán! 
Mert a Szentlélek Isten ma is munkálkodik.

Szirmai Zoltán

— Pünkösd ünnepén az ol
tárterítő színe: piros. A dél
előtti istentisztelet oltárt igéje: 
Jn 14, 23—31; az igehirdetés 
alapigéje: Csel 5, 30—32.

— Pünkösd 2. napján az ol
tárterítő színe: piros. A délelőt
ti istentisztelet oltári igéje: Jn 
3, 16—21; az igehirdetés alap
igéje: Csel 15, 7—12.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Május 17-én, pünkösdvasárnap 
reggel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi rádió és az URH adó. Igét 
hirdet D. KÁLDY ZOLTÁN 
püspök, a Déli Egyházkerület 
püspöke.

— A VESZPRÉMI EGY
HÁZMEGYE lelkészi m unka
közössége m ájus 20-án, Pápán 
ta rtja  ülését. Úrvacsorát oszt 
Bárdosi Jenő, igehirdetési elő
készítőt Barcza Béla, előadást 
Magassy Sándor és Dorn Vil
mos tart. Síkos Lajos esperes 
az időszerű kérdésekről ta r t  tá 
jékoztatót.

— A NÓGRÁDI EGYHÁZ
MEGYE lelkészi m unkaközös
sége április 30-án, Balassagyar
maton ta rto tta  ülését. Ú rva
csorát osztott Révész László, 
igehirdetési előkészítőt Kovács 
András, előadást Babka Tiva
dar és Szabó István, esperesi 
tájékoztatót és korreferátum ot 
Gartai István esperes tartott.

— HÄZASSÄG. Viszket I. 
Zoltán és Síkos Piroska házas
ságkötését m ájus 6-án áldotta 
meg a marcalgergelyi tem p
lomban Síkos Lajos esperes, a 
menyasszony édesapja.

— HALÁLOZÁS. Szersa Ste
fánia 43 éves korában a balas
sagyarm ati kórházban elhúnyt. 
Temetése március 16-án volt 
vállalati m unkatársai és a gyü
lekezet nagy részvéte m ellett a 
balassagyarm ati temetőben. A 
szertartást Rónay Zoltán vé
gezte.

— özv. Birkner Brúnóné, sz. 
R itter Margit, egyházunk hű
séges tagja, a hűvösvölgyi sze
retetotthon lakója, életének 84. 
évében, türelem m el és meg
nyugvással viselt hosszas szen
vedés u tán  elhúnyt. Temetése 
m ájus 7-én volt a rákoskeresz
tú ri temetőben. „Boldogok a 
halottak, akik az Urban hal
nak meg”.

— Illés Károly, a  m arcalger
gelyi gyülekezetnek egykor 15 
éven át volt gondnoka és ha
láláig presbitere, lapunk hűsé
ges olvasója, 80 éves korában 
elhúnyt. Temetése a konfirm á
ció délutánján volt nagy rész
vét mellett. „Az értelmesek pe
dig fénylenek, m int a fényes 
é g . . . ”

— ÖREGEK GONDOZÁSÁRA és
b etegáp olásra  női m u n k aerő t keres  
az E van gélik u s Szeretetotthon . 
G yőr, P é ter fy  Sán dor u. 5.

— TÁRSULOK ! K irándulásra  al
ka lm as, BKV vonal m elle tti ház, 
és m agas fen y v esn é l sző lő  50% 
készp én z, a többi é letjárad ék ért e l
adó sü rgősen . N yu gd íjas házaspár, 
B udaörs. Cím a  k iad óh ivatalban .

— MEGVÉTELRE keresü n k  h asz
ná laton  k ívü li orgonát, vag y  síp 
sorok at és széllád át. K ovács G éza , 
B udap est, IV., V irág utca  46. T ele
fon : 292—121.

EVANGÉLIKUS ELET
A M agyarországi 

E van gélik u s O rszágos E gyház  
S ajtóosztá lyán ak  lapja

S zerk esz ti: a szerk esztőb izo ttság  
F ele lő s szerk esz tő  és kiadó:

D. Koren Emil
S zerk esz tő ség  és k iad óh ivata l: 
B udapest. VIII.. Pu sk in  u. 12.

T elefo n : 142—074 

C sek k szá m la szá m : 20.412—V in .  
E lő fize tési ár: eg y  évre  90,— Ft 

Á rusítja  a M agyar P osta  

In d ex  25 211

©
70.0904

A thenaeum  N yom da B udap est  
R otációs m agasn yom ás

F e le lő s  v eze tő t
Sopron i B éla igazgató
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1970. m ájus 24.

A r a :  2,—  F o r i n t

S z o l i d á r i s  s z o l g á l a t b a n
R é s z le te k  D u b o v a y  G é z a  e s p e re s i  s z é k fo g la ló já b ó l

Jézus Krisztusban reménységünk van az ember felől! Ez a 
teménység pedig csodálatosan ragyogja be egész életünket és 
a Benne megújult élet izgalmasan szép cselekedeteire bátorít 
feL

Ez a reménység ad bátorságot a szolgálat útjához! Az elmúlt 
negyedszázadnak egyik legdöntőbb felismerése az egyház dia- 
kóniai útjának megtalálása volt. Csak mélységes hála tölthet el, 
hogy akkor, amikor a nagy nyugati egyházak változatlanul 
nagykonstantinuszi koncepció szerint próbáltak élni, akkor 
maroknyi hazai egyházunk nemcsak felismerte, de bátran jár
ni is merte a diakónia útját.

Az egyház igazi és egyetlen nagysága a szolgálatban van! 
Szolgálni annyit jelent, hogy az egyház nem önmagáért, ha
nem a világért és az emberért van. Mert Jézus Krisztusban az 
Isten sem önmagáért, hanem az emberért van. „Isten alapvi
szonya a világhoz váló viszony és az isteni terv gyújtópontja a 
világ és nem az egyház. Az egyház tehát Istennek a világgal 
való cselekvéséből él. Ez azt jelenti: az egyház egyházzá a vi
lágnak adott feleletében lesz.” (M. Thomas)

Az egyháznak mindig a világ közepében van a helye! Nem a 
középpontjában! — mint ahogyan annyiszor gondolta és igé
nyelte, hanem a közepében: tehát az élet sűrűjében, az embe
rek mindennapi harcaiban, ínségében és győzelmeiben. Mint 
aki nem kívül, még kevésbé felette áll mindezeknek, hanem 
aki maga is részes ezekben és felelős az eseményekért. Ez a 
helyesen felismert és értelmezett felelősség óvhatja meg az 
egyházat egyfelől attól, hogy az uralkodás pozíciójából ítél
kezzék a világ felett; másfelől attól, hogy valami lelki gettóba 
vonuljon — elfelejtvén, hogy az egyház csak addig egyház, 
amíg a világban van. De ez óvhatja meg attól is, hogy mint 
mártíregyház saját maga keresse magának a szenvedés útját, 
elfelejtvén, hogy a szenvedést mindig Isten adja az egyház
nak és nem az egyház csinálhatja magának.

Mindez ma közelebbről azt is jelenti, hogy az egyháznak és 
az egyház konkrét megjelenési formájának: a gyülekezetnek 
és a gyülekezetek népének meg kell tanulnia emberi módon 
élni és viselkedni az emberek között. Az lehet, hogy hitünk, 
teológiánk, dogmáink érthetetlenek a világ számára, de em
berségünk felől soha, egy pillanatra sem szabadna kétségben 
lenniük a körülöttünk élőknek. Valaki ezt nagyon éles fogal
mazással így mondta: „Az az egyház küldetése, hogy az embe
rek emberek legyenek.” Mert az Isten iránti szeretet mindig az 
emberek iránti szeretetet, az Istenhez térés és az Istenre ráta- 
lálás mindig az emberekhez térést és az emberekre találást je
lenti. Jézus küldetését talán legszebben és legemberibben így 
határozta meg: „mert azért jött az embernek Fia, hogy meg
keresse és megtartsa, ami elveszett”. És Jézus ezt akkor mond
ta, amikor Zákeus, ez az elveszett, tudniillik az embereket el
vesztett. „embertelen” ember a Vele váló találkozásban újra 
rátalál önmagára, mert rátalál az emberekre.

Vagyis szolidaritásban az emberekkel, ennek a szónak a 
legmélyebb és legaktívabb értelmében. Ez a szó ugyanis nem
csak együttgondolkodást és együttérzést jelent — pedig az is 
igen nagy dolog, amikor emberek megértik egymást, s amikor 
nemcsak szomorkodni tudnak együtt a sírókkal, hanem tud
nak együtt örülni is az eredményeinkért, szép életünkért ör- 
vendezőkkel — ez a szó együtt cselekvést, együtt dolgozást és 
együtt küzdést is jelent — még a másképpen gondolkodókkal 
és még a más világnézetüekkel is. Illyés Gyula írja egy he
lyen: „Embernek lenni azt jelenti, mint a földnek egy darabján 
otthon lenni!” Mi otthon érezzük magunkat ezen a földön; 
mi otthon érezzük magunkat a Földnek ezen a darabján, amit 
drága magyar hazánknak hívunk! S mi azért is fáradozunk, 
hogy Földünkön minden ember otthonra találjon. Ezért aka
runk békét és küzdünk a háború ellen. Ezért harcolunk az el
maradt népek, de minden nép gazdasági és kulturális felemel
kedéséért, a lelkiismereti szabadságért, a társadalmi haladá
sért és ellenzünk minden faji megkülönböztetést. Ezért élünk 
és dolgozunk becsületesen a magunk helyén szocialista vív
mányainkért — nem véletlenül, csupán helyzetünknél fogva, 
— mint népünk tagjai, hanem tudatosan, szívünk belső kész
ségével. Jó lenne már egyszer megértenünk azt, hogy nekünk, 
mai keresztyéneknek nem az a dolgunk, hogy cselekedeteink
kel az Istennek dicsekedjünk, hitünket pedig az emberek felé 
fitogtassuk. Éppen megfordítva: nekünk az a dolgunk, hogy hi
tünkkel Istenbe kapaszkodjunk, cselekedeteinkkel pedig segítsük 
az embereket szebben, igazabban és emberibben élni. Azt is 
meg kellene értenünk, hogy ma már kevés a könnyeket törlő, 
sebeket kötözgetö, csupán egyéni bajokat gyógyítgató szeretet
szolgálat, — ma arra is szükség van, hogy a keresztyén embe
rek a maguk helyén, a maguk módján és lehetőségeivel küzd
jenek — az egész társadalom, sőt az egész emberiség felé nyi
tott szívvel — olyan alapvető strukturális változásokért, me
lyek igazabb, szebb és emberibb életet biztosítanak Távol- és 
Közel-Keleten, Európában és mindenhol a világon a népek 
számára. Emberséges életet, melyben egyre kevesebb lesz a 
letörlendő könny, a bekötözendő seb és a meggyógyítandó baj. 
A karitatív diákóniának ma univerzális diakóniává kell kiszé- 
tesülnie! Mert ez a diakónia hordozza a keresztyénség jöven
dőjének új és izgalmasan szép perspektíváit!

REFORMÁTUSOK ÉS RÓMAI KATOLIKUSOK
Április 10-én kerü lt sor a 

Református Világszövetség és 
a  Vaitikáni Egységtitkárság kö
zös tanulm ányi bizottságának 
a találkozására. 1973-ig 5 ta
lálkozót terveznek.

Az első találkozón ezek a 
tém ák szerepeltek: 1/ Jézus 
személyének jelentősége. 2/ A 
kapcsolat Krisztus és egyháza 
között az Ű jtestám en tómban. 
3/ Az egyház alapjai. 4/ Jézus 
az egyháza feje és Ura.

Tolnai d o m M -M csi tem plom -erős hit
-  Váralja 1845 -1970 -

H azánk azon kis országok 
közé tartozik, m elynek sok 
szép és változatos tá ja it já rva 
nehezen tud ja az em ber ki
mondani, hogy „ez a  legszebb”. 
Legfeljebb addig juthatunk: 
el: „én ezt a  vidéket szere
tem ”. És ha valaki szereti a  
dimbes-dombos tá ja t, ahhoz 
nagyon közel állhatnak a  tol
nai dombok. Én legalábbis na
gyon jól érzem  magam és órá
k a t tudok gyönyörködni a  vál
tozatos tolnai dombok között. 
Különösein ilyenkor tavasszal.

A lankásabb dombokon fris
sen zöldelő vetések. Dombol
dalakon és völgyekben szín- 
pompás gyümölcsösök, lassan 
zöldelő fák. Szorgos em berek 
a szekszárdi szőllőhegy olda
lán. Csend, nyugalom, béke.

M indezt a  sok szépet akkor 
élvezhettem, am ikor egy hó
nap leforgása a la tt m ár má
sodszor indultunk  Tolna me
gyébe.

M ájus 3-ra a  vára lja i tá rs
gyülekezet h ív ta meg a  Déli 
Egyházkerület püspökét, D. 
Káldy Zoltánt. A  gyülekezet 
az elm últ évben renováltatta 
125 éves tem plom át. A m un
kák befejezése u tán  a  m egújí
to tt tem plom  m egáldására 
kérték  a  püspököt.

Nem tú l gyakori eset, hogy 
egy ennyire kicsi társgyüleke
zet külön is m eghívja a  püs
pököt, de V áralja  esetében ez 
a  hívás teljes m értékben in
dokolt volt.

Nemcsak azért, m ert a  ma 
mindössze 262 lelket számláló

Győzelem és béke
M ájus 9-én délelőtt a  tan í

tás m unkáját rövid időre meg
szakítva bensőséges megemlé
kezést ta rto tt az Evangélikus 
Teológiai Akadémia. A teljes 
létszámmal összegyűlt hallga- 
gatók előtt dr. Gr oá Gyula dé
k án , mondott ünnepi beszédet. 
— Ma a rra  em lékezünk, hogy 
huszonöt évvel ezelőtt a  világ 
rádióállom ásai szertesugároz
ták  a  szívdobbamtó h ír t: m in
den fronton hallgatnak az 
ágyúk. Véget é r t az emberiség 
történelm ének egyik legvére
sebb. legpusztítóbb háborúja, 
ötvenm illió  halo tt és m érhe
tetlen  anyagi kár m arad t a 
nyomában. AZ ifjú  nemzedék, 
melynek szám ára mindez m ár 
történelem , m eg se értheti ta
lán azoknak az idősebbeknek 
mélységes megrendültségét, 
akik  a személyes élmények 
forróságával tekintenek vissza 
az évfordulóra. A béke azok
nak, akik  m ár benne szület
tek oly term észetesnek tűnik, 
m inden áldásával és javaival. 
Pedig őket is em lékeztetnünk 
kell: a  béke drága ajándék, 
kincs, am it őrizni, megbecsül

ni, megvédeni és továbbépíte
ni kell.

Ne feledjük, hogy 1945. m á
jus 9-én csak az európai had
színtereken hallgattak el a 
fegyverek. Távol-keleten még 
ta rto tt a  harc — egészen au 
gusztusig, Hinetóiimáig,. S azó
ta  is, az elm últ negyedszázad 
a la tt földünkön hol itt, hol o tt 
lobbant fel a háború lángja. 
Ma is m érhetetlen szenvedést 
okoz Vietnam ban, Közel-kele
ten. E baljós jeliek a rra  in te 
nek, milyen hálásaknak kell 
lennünk azért, hogy népünk  e 
negyedszázadban élvezhette a  
béke áldásait. S a r ra  is, hogy 
a békeszerzés, az egész em be
riség tartós, biztos békéjéért 
való fáradozás állandó feladat, 
meg nem  szűnő felelősség, 
am íg csak valahol háború t s ü t  
az agresszió.

Ezt a  felelősséget vállalni 
dicső és nagyszerű feladat s 
ezzel válhatunk  m éltókká 
azokhoz, ak ik  ezelőtt negyed
századdal életük áldozatával 
szerezték meg szám unkra is a 
győzelmet s  a  békét — mon
dotta ünnepi beszédében a  dé
kán. G.

nk új templomai
M e z ő h e g y e s

A gyülekezetei a világhábo
rú  előtt patronálója szervezte 
és ta rto tta  fenn: a Mezőhe
gyes! Állami Ménes. A tem p
lomot is ez a hatalm as k ite r
jedésű állam i vállalat kezdte 
építtetni 1944-ben. A csupasz 
falak  tető alá kerültek ugyan, 
de m egállt az építkezés. Az 
önfenntartásában kényelemre

szoktatott gyülekezet a  hábo
rú  u tán  ébredt rá, hogy áldo
zatvállalás nélkül nem  Isten
nek tetsző, s így nem  is le
het dinam ikus a gyülekezeti 
élet. Teherviselés nélkül nem 
lehet temploma sem. Így in 
du lt meg a hívek adakozása, 
s te tték  használhatóvá a be
fejezetlen épületet. 1949 őszén 
szentelte fel Kemény Lajos 
püspökhelyettes. Azóta folyik 
benne az igehirdetés.

Tervezőmérnöke - Ágoston 
Sándor. Mintegy 80 ülőhelyes 
templom. Az építés kezdete
kor Jancsó B ertalan volt a 
lelkésze, m ajd  rövid időre 
Endreffy János. A felszente
léskor pedig M arschalkó Gyu
la pásztorolta az akkor 800 
lelkes gyülekezetét, am ely 
azonban a lakosságcserélődés 
során jelentős m értékben le
csökkent. M a Kutyej P ál lel
kész lá tja  el a  szolgálatokat 
Ambrózfalváról. Jelenlegi lé- 
lekszám 350

gyülekezet nagy anyagi és fi
zikai áldozattal renováltatta 
tem plom át. Nem is csak azért, 
m ert Tolna-Baranyai viszony
la tban  ez a kicsi is jelentős, 
hanem  azért is, m ert — ezt 
sa já t m agam is tapasztalhat
tam  — ez a  kis gyülekezet a  
tem plom a körül él, vagyis sze
reti hallgatni Isten igéjét és 
életében is igyekszik aszerint 
cselekedni.

Az ünnepi Istentiszteleten 
D. Káldy Zoltán püspök a 26. 
Zsoltár 8. verse alaján  h irdet
te  Isten igéjét. Igehirdetésében 
k ité rt a rra , am it a  gyülekezet 
építőm unkája is tanúsít, hogy 
a  vára ljaiak  szeretik tem plo
m u k a t Az izgalmas kérdés 
azonban az, hogy m iért? A 
zsoltáros azért szerette a tem p
lomot, m ert o tt volt neki nagy 
találkozása Istennel. H a a  vár
a ljai gyülekezet templomsze- 
retetének is ez az alapja, a k 
kor a  gyülekezet nem csak a 
renoválásban m uta tja  meg 
tem plom szeretetét, hanem  ab
ban is, hogy „lakozik” Isten  
házában, és ezzel együtt Isten 
lakozik minden hivő otthoná
ban is. Ha ez így van V áralján, 
akkor volt értelm e a templom 
renoválásának és akkor tud ja 
m inden em ber betölteni jól 
szolgálatát kis és nagy közös
ségben egyaránt.

Az istentisztelethez itt is 
közgyűlés kapcsolódott. É rdek
lődéssel hallgattuk Kari Béla 
lelkész szavait. Beszámolójá
ból elénk tá ru lt nem csak a  re 
noválás története, hanem  Vár
a lja  m últja, jelene és jövendő
je  is.

M egtudhattuk, hogy V áral
ján  többségében bányászcsalá
dok lak tak  és laknak m a is. Az 
elm aradott és szegény sorban 
élő em berek az utolsó 15 év 
a la tt m ajdnem  m indnyájan el
ju to ttak  odáig, hogy új, mo
dern  és kényelmes lakásokat 
építhettek m aguknak az elha
nyagolt szegényes és düledező 
viskók helyébe.

A gyülekezet története is —

a  kitelepítés ellenére is — ál
landó fejlődést mutat. Az első 
evangélikus család 1789-ben 
telepedett le a  faluban. Azóta 
szinte töretlen a  fejlődés. 1802- 
ben im aterm et és iskolát épí
tettek. 1845-re elkészültek a 
templomm al is. A falu fejlő
désével együtt gondolt a  gyü
lekezet a r ra  is, hogy a  laká
sokkal együtt a  templomot is 
meg kell újítani. Ezzel a  m un
kával végezték most.

A lelkész beszámolójának 
befejező részében a gyülekezet 
jövőjéről beszélt, melyet a  re
alitások ta la ján  állva és re 
ménységgel terveznek.

A jelen kérdései, feladatai, 
problém ái és a jövendő építé
se volt a  tém ája annak  az elő
adásnak is, melyet D. Káldy 
Zoltán püspök a  délutáni órák
ban a  presbitereknek tarto tt. 
Ma csak úgy tud ja  m inden 
gyülekezet és m inden egyes 
p resb iter betölteni jól szolgá
latát, ha hallgat Isten igéjére 
és önfeláldozóan, forrón tud ja  
szeretni gyülekezetét és népét 
egyaránt. Ebből kiindulva rész
letesen szólt a  püspök azokról 
a  feladatokról, melyek a  mai 
presbiterekre várnak  egyhá
zunkban.

A gyülekezet hálaadó napjá
nak befejező szolgálatát Tiha
nyi János egyházaskozári le l
kész végezte, aki népiét nyel
ven hiiyiette Isten igéjét.

A gyülekezet örömünnepén 
sok szó esett az egyházmegye 
espereséről, K rähling Dániel
ről is, aki hetek óta súlyos be
tegen fekszik a .szekszárdi kór
házban. Nem tud tunk  úgy ha
zajönni, hogy a kórházban fel 
ne keressük ő t  D. Káldy Zol
tán  püspök nem csak javulást 
kívánt az esperesnek, hanem  
örömmel beszélt arró l a szép 
ünnepségről, am elynek része
sei lehetünk, és amely ism étel
ten m egerősített bennünket 
abban a  reménységünkben, 
hogy nem  hiábavaló szolgála
tunk.

Ifj. Kendeh György

Az Európai Egyházak Konferenciája 
vezetőségi ülése Hollandiában

M ájus 24. és 29. között a  1971 tavaszán a  dániai Nyborg- 
Leyden melletti Oud-Poelgeest ban tartandó  nagygyűlése 
kastélyban, Hollandiában, ta rt-  munfcatervéről és az előkészítő 
ja  ezévi közös elnökségi — ta - tanulm ányi dokumentumról, 
nácsadóbizottsági ülését az  A magyarországi tagegyhá- 
európai protestáns, ortodox és zak képviseletében D. dr. Ott- 
anglikán egyházak szervezete, lyk Ernő püspök, az EEK egyik 
Különös jelentőséget ad ennek elnöke, dr. Nagy Gyula teoló- 
az ülésnek, hogy — az EEK giai professzor, m int az EEK 
m últ évi m unkájáról beszámo- szociáletikai munkabizottsága 
ló jelentések és az EEK továb- vezetője ,és a  M agyar ökum e- 
bi m unkatervére vonatkozó nikus Tanács megfigyelőiéként 
határozatok m ellett — itt  tör- Kovách Attila reform átus kül- 
ténnek meg a végleges dönté- ügyi osztályvezető utaztak el a 
sek az európai egyházaknak vezetőségi konferenciára.

MEGFIATALODOTT
A MECKLENBURG! EVANGÉLIKUSOK ZSINATA
Mecklenburg Evangélikus 

Tartom ányi Egyházának a  zsi
nata lényegesen megfiatalod
va ta rto tta  alakuló ülését áp ri
lis első hetében. Az eddigi zsi
nati tagok közül csak 16-ot vá
lasztottak meg újból zsinati 
taggá, 41 zsinati tag először 
kapta meg ezt a  k ikü ldetést

Elsősorban a  lelkész! tagok 
sorában következett be a 
megfiatalodás. A választott ta 
gok közül csak néhányan idő
sebbek 40 évnél. A nem teoló
gus tagoknál pedig a középső 
nemzedék van túlsúlyban.

A fenti egyház püspöke, a 
nem rég nálunk já r t  D. dr. Bes
te.

DIETZFELBINGER PÜSPÖK A GYÓGYULÁS ÜTJÄN
Kezelőorvosának közlése 

szerint D. Hermann Dietzfel- 
binger m üncheni püspök 
egészségi állapota kielégítő. 
M int ismeretes, Dietzfelbinger 
püspök m últ év decemberében

súlyos influenzában betegedett 
meg szövődményes kétoldali 
tüdőgyulladással. Ehhez já ru lt 
január elején egy részleges
szívinfarktus.



I

t j  püspök
a ThQringiai Evangélikus Egyház elén

Az elm últ év decem berében a Thüringiai Evangélikus Egy
ház csaknem' negyedszázadon á t szolgáló püspöke D. Dr. Mo
ritz Mitzenheim közölte egyháza zsinatával, hogy ez év nyarán 
nyugalomba kíván vonulni.

A Thüringiai Evangélikus Egyház alkotm ánya szerint a zsinat
nak  joga van újabb személyt javasolni a m egüresedett püspöki 
szék betöltésére. Ennek alapján  januárban  egyhangú javaslat 
született az egyháztanács részéről, am ely Ingó Braecklein fő ta
nácsost jelölte utódnak, ak it m integy nyolcvanszázolékos több
séggel megválasztottak. Á prilis 25-én az eisenachi H ainstein 
Lutherterm ében gyűlt össze a szuperintendensek konventje és 
a zsinat, hogy dr. Rudolf Lotznak a zsinat elnökének a vezeté
sével ünnepélyesen felkérje Braecklein főtanácsost a püspöki 
tiszt betöltésére. A jelölt négyévi idő tartam ra el is fogadta a 
felkérést és köszönetét m ondott a felé irányuló bizalomért.

Ingo Braecklein személye nem  ism eretlen egyházunkban. 
M itzenheim püspök és felesége kíséretében já r t  először egyhá
zunk vendégeként Magyarországon. 1963 tavaszán a nálunk 
rendezett LVSZ kisebbségi egyházainak konferenciáján is részt 
vett, m int az NDK evangélikus egyházának egyik képviselője.

Braecklein püspök eisenachi születésű. Érdeklődése m ár ko
rán  fordult az irodalom és zene felé. Teológiai tanulm ányait 
Jénában kezdte, m ajd Tübingenben és Marburgbam folytatta. 
Gogarten, K ittel és Schlatter kezei a la tt é re tt lutheránus teoló
gussá.

Lelkész! szolgálatát egy thüringiai kis faluban kezdte, ahol 
eleven gyülekezeti énekkarokat szervezett és ilyen réven ke
rü lt közelebbi kapcsolatba M itzenheim eisenachi lelkésszel, aki 
ekkor a thüringiai egyházi ének és zenekarok vezetője volt.

Braecklein püspök a nehéz időkben is haladó gondolkodású 
em ber volt. A harm incas évek egyházharcainak az idején a 
haladó „W ittenbergi Szövetség” tag ja volt és írásos nyilatko
zatban tagadta meg az engedelmességet a  „Német Keresztyén 
M ozgalomnak”,

1939-ben behívták katonának és a második fronton angol
hadifogságba került. 1945 karácsonyán hazatért korábbi gyüle
kezetébe. Nem sokkal ezután saalfeldi lelkész lett, m ajd 1950- 
ben a w eim ari és a blankenhaini szuperintendenciák betölté
sére hív ták  meg. Hűséges szolgálata, tudása és állásfoglalása 
révén ham arosan az egyháztanács tag jainak  a sorába került.

Az egyháztanácsban a feladatok egész sorát tö ltö tte  be, de 
különösen szívügyének érezte a  lelkészképzést.

1963-tól kezdve D. dr. M itzenheim püspök helyettese, jobb
keze lett. 1968-ban az NDK Egyesült L utheri Evangélikus Egy
házainak (VELK) elnökévé és az egyházvezetőség tagjává vá
lasztották. 1969. szeptem berében az NDK Evangélikus Egyhá
zai Zsinatának egyik társelnöke lett. Braecklein püspök ezért 
jól ism ert az NDK egyházainak a körében, de a  külföldi test
véregyházak berkeiben is. Számos nemzetközi konferencián 
vett részt az NDK egyházi delegációinak tagjaként.

Püspöki székbe történő beiktatása június 15-én lesz Eise- 
nachban. Kőszeghy Tamás

Az egytiáztörtáneti szűkcsoport munkájából
~ Tizenkét gyülekezeti lel
kész részvételével április 29- 
én ta rto tta  ötödik m unkaülé- 
sé t Teológiai Akadém iánkon 
az egyháztörtóneti szakcso
port.

Dr. Fabiny Tibor professzor, 
a szakcsoport vezetője beszá
m olt a ké t éve folyó közös 
m unka eddigi tapasztalatai
ró l és eredményeiről. Köszön
tö tte  Huley Alfréd, páhi le l
készt abból az alkalomból, 
hogy „Képek a  25 éve fe l
szabadult Bocsa, K askantyú 
és Páhi fejlődéséből” című 
dolgozatával a  Bács-Kiskún 
Megyei Tanács felszabadulási 
pályázatán 500,— F t d íja t 
nyert. M egállapította toyábbá, 
hogy jó  ütem ben halad az 
egyházi és világi folyóiratok
ban m egjelent egyháztörténe
ti jellegű cikkek bibliográfiai 
feldolgozása, am elynek m ajd 
bizonyára hasznát vehetik 
gyülekezeti lelkészek éppúgy,

m in t az egyház- és irodalom- 
történészek.

A résztvevők közül Kovács 
Pál szarvasi igazgató-lelkész 
az idei Tessedik-év kapcsán 
felolvasta „Tessedik, a lelki- 
pásztor’’ című dolgozatát. Sze
m elvényként hozott ku ta tó
m unkájából is: teológiailag 
elemezte a  Kristóffy György 
egykori szarvasi kántortanító  
á lta l az ótemplom orgonája 
m ellől lejegyzett — eddig is
m eretlen — szlovák nyelvű 
Tessedik prédikációkat a  18— 
19. század fordulójáról.

Németh Tibor vanyolai lel
kész a pápai gyülekezetnek a 
tem plom  sekrestyéjében őr
zött, értékes régi könyvállo
m ányáról és annak most fo
lyó katalogizálásáról adott be
számolót.

A szakcsoport tagjai ezután 
a  soron következő feladatokat 
m érték fel, és vállalták  el 
azok módszeres feldolgozását.

Két kiállítás

TE NEM HAGYTAD
M intha kim ent volna arcodból a vér 
sápadt vagy.
Fekszel m ozdulatlan.
Szád most is mosolygósán húzódik eL 
Fiatal vagy, negyvenhat éves 
És lám  élettelen.
M árvány arcodat az idő barázdái 
Még éppen, hogy csak m egérintették 
És Te nem hagytad, hogy folytassa 
ra jtad  szakadatlan változásait.
Fekete hajad  közt pár ősz tincs 
simul hideg koponyádra.

■ Szemöldököd, m int sötét erdő 
keskenyedik el halántékodon.
Szemed beesett.
P illáid  ó többé nem  nyitod fel.
Búcsúznom Tőled m iért, ó m iért, 
hogy ily korán kell?
Apám! M iért nem hagytad a  term észet 
szabályos folyására é le te d .. .

Kovács Róza

galmas életének látom ását re j
ti magába, csak mintegy m a
gasabb szinten, az arany  h á t
té r  időtlenségébe emelten. A 
hosszan, nyugodtan szemlélő
nek megmozdul a kép, kapuk 
nyílnak, templomok hívogat
nak, em berárnyékok vonul
nak, ta lán  éppen száz év előtt 
m ennek a kövezeten, vagy 
m ár az új évezredben lépked
nek a keskeny utcán.

Ennél a  látom ásnál is na
gyobb élmény, am it az egész 
kompozíció és a m értani fo r
m ák együttesen sugallnak: az 
egészből a dolgok rendjét, a  
harm onikus nyugalm at, az 
egyensúlyt, az arányt, a te l
jes értelem ben vett békét 
érezzük meg, s ez egyszerre 
vágy, feladat, reménység és 
ú jra  meg ú jra  m egtalálható 
ajándék.

Polony képei éppen az el
lentétes pólus. Ö is a  form ák 
m egszállottja, de az övéi nem 
m értaniak, hanem  nyugtalan, 
változatos, szeszélyes, néhol 
elmosódó, ködbe vesző fo r
mák. így vall képcímeivel: 
„Hódolat a  térbeli form ák
nak”, „B izarr form ák kék 
színben”. Foglalkoztatja a  
form ákban a  dolgok lényege. 
Fehéres kőzetféle form át vesz 
körül védőén egyik festm é
nyén több, a felszínén zakla- 
tottabb alkazat: ezzel ábrázol
ja  „A dolgok védett lényeg”- 
ét. A „B ekerített láng” is h a 
sonló gondolatot takar. Le
nyűgözi a felületek látványa 
is: „Gyöngyház dicsérete”,
„M árvány em léke” két külön
böző anyag felszínének kusza 
szépségét jeleníti meg. Élet
érzésére jellemző a  „Fájda
lomban születtünk” kép, ism ét

csak kavargó, sőt elmosódó 
form ákkal, a  hideg kéknek fé
lelmes és a  pirosnak vér szí
nével kelti a  hatást. Nem ke
vésbé jelzi a  művész látóha
tá rá t „A kettéhasadt Nap k é
pe” : a Nap két féltekére sza
kadt, közötte óriási gomba 
alakú felhő, m elynek nagy 
foszlányai a kép felső te ré t 
tö ltik  ki. Világos a jelentése: 
a rra  a p illanatra m utat, am i
kor napunk a tudósok szám í
tása szerint néhány m illió év 
m úlva szétrobban, s ez Föl
dünkön az élet pusztulásával 
já r. S mégis, az ő képein is 
a színek és a  szabálytalan 
form ák valam i végső rende
zettségre, a  szépségnek és az 
összhangnak a  fájdalm a szól, 
a  kuszából is elénk tűnő lá
tom ására utalnak;.

A ké t egészen különböző 
form atípus igézetében á lló k é t 
tá rla t így, időileg egymáshoz 
kapcsoltan, azért tanulságos, 
m ert m indegyik a m odern 
m űvészeti eszközök beszédes
ségéről vall. Az absztrakció, 
az elvonás alkalm as ta rta lm i 
m ondanivaló kifejezésére, a  
szépség élm ényének nyújtása 
m ellett. Ebben az esetben ez 
a tartalm i m ondanivaló a  
párhuzam os két kiállításon 
az élet különböző oldalát jel
zi: az élet mély ren d jé t és 
nyugtalan kavargását, a  dol
gok egyensúlyát és em beréle
tünk  vibráló kétségeit Ezek 
együtt ad ják  a  te ljes valósá
got, am elyet keresztyén h i
tü n k  még ezenfelül az Isten 
szerete ttnek  és akaratának, 
céljának m egvilágításába h e
lyez. A m indeneket átfogó 
összhang, am ely m indkét, e l
lentétes stílusú művészetből 
kiviláglik, szám unkra végső
soron Istennél van letéve.

Veöreös Imre

Bibliäi vetélkedő a teológusok között
Jóllehet a Szentírás se nem 

történelem , se nem  földrajz
könyv, s nem  is a  részletekbe 
menő apró  adatok a  fontosak 
benne, hanem  az Ige, az egész 
üzenet a  megjegyzendő, meg
szívlelendő, sőt követendő, 
mégis, a  teológus-hallgatók 
szám ára a Biblia tankönyv is, 
m elynek ism eretéről a  tanév 
végén vizsgán kell számot ad 
niuk.

De most még ott nem  ta r
tunk, csak egy előzetes „bibliai 
vetélkedőnél”, melyből lassan 
m ár jól bevált hagyom ányt 
csinál id. Harmati Béla ny. lel
kész, aki nagyon jól tudja, 
hogy nem okvetlenül az a  leg
jobb teológus, akinek a  leg
aprólékosabb bibliai ism eretei 
vannak, de tu d ja  azt is, hogy 
annak könnyebb jó lelkésszé 
lenni, akinek nem csak az asz
ta lán  van o tt az Ige, hanem  a 
fejében és a  szívében.

A kilenc hallgató, aki be
nevezett a Teológiai Akadémia 
nagyterm ében április 28-án 
sorra kerü lt idei vetélkedőre 
— dijak  200, 150, illetve 100 
F t —, nem  állt könnyű feladat

elő tt: írásban kellett válaszol
n iuk  több, m in t 80 kérdésre. 
S annak  illusztrálására, hogy 
ezek nem voltak a  legegysze
rűbbek közül valók, hadd vall
ja  be e sorok írója, hogy ön
m aga előrelátó bölcsességét di
csérte utólag, am ikor „verse
nyen kívül” sem indult a  ve
télkedőn (így sikerült vala
m icske tekintélyét fiatalabb 
kollégái előtt megőrizni).

A több, m in t egyórás szel
lemi küzdelem  befejeztével 
négyes (!) holtverseny alakult 
ki azonos pontszám mal, így 
döntő kérdésekre volt szükség 
a  végleges sorrend m egállapí
tásához (Széli Bulcsu, Csepregi 
Zsuzsa, Győri János, Mátrai 
Mariann).

M iután g ratu láltunk  a  nyer
teseknek és biztattuk  a  rész
vevőket, még két kérdés kí
vánkozott volna ki belőlem. 
Az egyik: „Hol m ondja Jézus 
ezt a m ondatot: Hát a kilenc 
hol van?" S a második: A k i
lenc ugyan i t t  van, de a  többi 
huszonegy hol volt? )

Nem leprás, hanem  teológus
hallgató! Bízik László

A NYUGATNÉMET PÜSPÖKÖK RAGASZKODNAK 
A PAPNŐTLENSÉGHEZ

„A német püspökök ragasz
kodnak ahhoz, hogy a jövő
ben is csak azok közpl vá-

LÁZÁR MA

És egy Lázár nevű kofdus 
tele fekélyekkel ott feküdt az 
ő kapuja előtt. (Lk 16, 20).

Hoffmann K irsten illusztrá
ciója egy m odern dán biblia
fordításban.

lasztják ki a papokat, akik  
elfogadják a  nőtlenség kegyel
mi ajándékát a  m ennyorszá
gért.” 1970. február 19-én hoz
ta  ezt a határozatot egyhangú
lag a  Német Püspöki Konfe
rencia. Nem engednek ezután 
sem papi szolgálatot végeztet
ni azokkal, akik a nőtlenség 
kötelezettsége alól fölm entést 
kaptak.

VI. P ál pápa legújabb nyi
latkozata óta egyébként szo
katlanul megszaporodott a  pa
pi szolgálatból kilépő római 
katolikus papok száma. Még
hozzá a  legjobban képzett pa
pok, köztük egyetemi profesz- 
szorok, teológusok, antropoló
gusok, írók  és vezető állásban 
lévő papok lépnek ki elsősor
ban a szolgálatból. 1969-ben 
az Egyesült Á llamokban 3000, 
Olaszországban 1500 és Hollan
diában 400 róm ai katolikus 
pap lépett ki a  szolgálatból a  
papnőtlenség m iatt. A pápai 
nyilatkozatot követően az első 
hónapban megkétszereződött a  
kilépő papok száma.

í r á s  k é t  s í r l i a s i í r aVERES PÉTER halálával nemcsak egy író
val lett szegényebb Magyarország és a ma
gyar nemzet, hanem egy lángoló lelkiismeret
tel. Mindenki ismerte a csizmás, parasztru
hás, bajszos férfit, aki nem különcködésből 
járt így, hanem meggyőződésből. Soha nem 
szakadt el attól az osztálytól, amely szülte, s 
amelyet ő magával együtt emelt fel a nemzet 
derékhadába. Minden nemzet csak saját ere
jéből érheti el a benső szabadságot, s az él
ményszerű emberséget. Semmi külső körül
mény nem pótolhatja a belső felszabadítást és 
a kényszerítetlen meggyőződést. Veres Péter 
mindenütt, ahol megjelent, nemzetét jelení
tette meg. Ha hallottuk öt beszélni, ha együtt 
ültünk vele az asztalnál, az együttlét kedves
ségébe beleköltözött a nemzeti biztonságérzet. 
Megörökíteni valóan magyar volt. S mert alul
ról jött, a balmazújvárosi zsellérek közül, ma- 
gával hozta a nép közvetlen erejét. Olyan ér
zés volt vele együtt lenni, mint egy Bartók- 
Aallamot, vagy egy Kodály-kórust hallani. 
Korán ment el. Mondanivalója és stílusa csú
csán. Utolsó nagyobb írásműve, nemzeti tör
ténetünk korszerű értelmezése, mutatta, mer- 
r efelé tart ez a magyar gondolkodó, aki 
mindnyájunkért tudott és mert gondolkodni.

író volt, a lángész erejével. A Számadás, 
egyik első könyve, elején írja, hogy nem ját
szik írószerepet, önmagát adja. írói célja 
ugyanaz, mint a politikusé és a nevelőé: „a 
tudat átalakításán keresztül átvinni akaratát 
a többi emberbe". Egyszer azt mondtam neki, 
hogy reformációs jelenség. Mert a reformáció 
vetette fel a népi nyelv nemzeti érvényét, s a 
reformátor egyszerre sugárzott írói, politiku
si és pedagógiai erőt. Eltagadta a meghatáro
zást s hozzátette: — Jól mondod: kálvinista 
vagyok! Kezdettől fogva az érzelem és érte
lem összhangjára törekedett, arra a tisztaság
ra kívánt szert tenni írástudóként, mely csak 
a legnagyobbak jellemvonása az írás törté
netében. Nem hatni, alakítani akart az írás
sal

Társadalomrajzai, önéletírásai, tűnődései és 
tanulmányai egy rendkívüli írói teljesítményt 
kereteznek, A Balogh-család története című 
regénytrilógiáját, s a Próbatételt, meg a Pá
lyamunkások című novellásköteteit. Irodal
munk jelentős alkotásai közé tartoznak ezek 
a kötetei. A nemzetnek szóló feleletek ezek, 
mint Jókai, Mikszáth vagy Móricz remekei. 
Veres Péter született realista volt, meggyőző
désből. Nem vállalt programként írt oly tár
gyilagosan, hogy tökéletesen szubjektív lehe
tett, vagyis őszinte, mint a reformátorok. Ért- 
■hetően, világosan közölte gondolatait, hogy 
közérthető legyen. Gyűlölte és megvetette az 
írói bűvészkedést, a görögtűz játékát, a léha, 
vásott, szeméremsértö, tiszteletsértö, kétértel
mű és dévaj részleteket. A legnagyobb erköl
csi felelősséggel írt önmagáról és családjá
ról, ezt a kettős modellt vetítve majd minden 
művében. Szemérmes volt, mint Mikszáth. 
Soha nem írt le, nem mondott el trágárságot. 
A magyar parasztság legnagyobb erkölcsi ere
jét, legnagyobb figyelmét, teljes határozott
ságát képviselte. író és ember egységét al
kotta, nem hasadt ketté semmi gondolat vagy 
hasonlat kedvéért. Most fogunk ráocsúdni, ki
vel jártunk Budapesten.

Közéletünk nagy jelensége volt félszázadon 
keresztül, A legalsó lépcsőfokról emelkedett 
a legfelsőre. Ezt a forradalmi fölmenetelt ma
gában hordozta. Vele a nép közösségi hangja 
nyomult irodalmunkba és nemzeti tudatunk
ba. Amit személy szerint magáévá tett: nem
zeti műveltségünket és történeti hagyomá
nyainkat a szabad ember rendületlen tiszta
ságával és szocialista tudatával adta tovább 
a néptiek, osztályának. A népet nemzetté ten
ni, a nemzetet s az országot társadalmi ere
jűvé avatni, s emberséggel fölvirágoztatni! 
Ezért élt. Halála órájában is erről vallott.

Evvel fog biztosítani, erősíteni és növelni min
ket ezentúl is.

VÁCI MIHÁLY hirtelen halála megdöbben
tő. Még nem volt ötvenéves, költői és írói 
szárnyalása közepén hullott le, mint egy át
lőtt torkú kócsag. Felejthetetlen, csillogó fehér 
íveléssel úszott a légben. Nyíregyházáról jött 
Budapestre, s magával hozta tanító korának 
kedves zeneszerszámát, a harmóniumot, s 
könnyű, szép órákon megszólaltatta. Régi da
lokat játszott, zsoltárokat, s az Erős várat. 
Titokzatosan tudott mosolyogni, s egyszerűen 
indokolta meg, amire fölszólította a társadal
mat. Illyés Gyula hangján kezdte költői mun
kásságát 1955-ben, de évről évre önállósodott 
s tisztult a hangja, s mondanivalója sajátja 
lett. Biztosan úgy telepedett közénk, hogy ki
bontotta azt a társadalmi és szemléleti for
mát, amit magával hozott szülőföldjéről, Sza
bolcsból, a nyíri világból, melyet annyira sze
retett. Ezt a világot írta meg. Évről évre kris
tályosodott benne a meggyőződés, hogy igaz 
magyar poétaként nem vállalhat semmit, ami 
a valóságon túl esik, a merő szójátékot, jel
zők zuhatagát, nem űzhet rejtvényjátékot az 
olvasóval, nem csaphat be senkit korszerű 
versközlés címén sem elvontságokkal, sem ne
mi tűnődéseket Tudta, hogy érthetően, szé
pen, tisztán kell szólnia, ahogyan Petőfi ta
nácsolta A XIX. század költői című versé
ben. A magyar költészetnek azt a prófétikus 
hívását érezte, amely arra kötelezi el a köl
tőt, hogy szabaduljon és szabadítson, utat mu
tasson, éreztesse az olvasóval a közösség me
legét, a szülőföld erejét és szépségét, kultú
ránk becsületét. Nem a szem határán túleső 
elképesztő formákat mondta, hanem a való
ságot ragadta meg, változtatásra, forradalmi 
hevületre csak ezzel ingerelhető az ember,

nemzetet és országot egy költő csak a való
ság lírai erejével szolgálhat.

Örömmel és szeretettel figyeltük Váci Mi
hály verssorainak egyre tisztább, egyszerűbb 
gyöngyözését, azt a szépséget, melyet az igaz
ság feltörése jelenít meg a versben. Lírai egyé
niségét a lelkiismeret és értelem finom har
móniája biztosította versről versre. Annál fel
tűnőbb volt Váci Mihály elkötelezettsége, 
mert az utóbbi években divatba jött nálunk is 
semmire sem kötelező líra, mely sem érthető 
szépséget nem óhajt adni, sem szellemi irá
nyító és lelkesítő nem tud lenni, semmibe ve
szi az elkötelezettséget, vagyis a magyar köl
tő hagyományos magatartását. Váci Mihály 
kirívóit kortársai közül azzal, hogy a moder
nizmusoknak hátat fordítva, megmaradt a 
legigényesebb lírai elkötelezettségnél, a nem
zet szolgálatánál. Prózájában is ezt vállalta, 
riportokat írt szülöfüldjéröl, emlékezéseket és 
élményeket közvetített, hogy fejlődésre és 
változásra ingerelje az olvasót. Cikkeket irt, 
melyekben nemzeti nevelésünk kézzel fogha
tó reformjait sürgette. Mint országgyűlési kép
viselő: nemzetet összetartó javallatokkal lé
pett elő. A szocializmust benső élményként 
hirdette. Félt azoktól, akiknek szófia beszéd 
volt az egész. A reformáló eszméhez erkölcsi 
meggyőződésű embereket keresett. Az egykori 
tanyai tanító egyre közérthetőbben adta fel a. 
leckét az egész magyarságnak: valósítsuk 
meg nemzeti igényeinket szocialista módon. 
De nem írt le egyetlen kényszeredett stró
fát. Rácsapott azokra, akik a közösség és az 
egyén szocialista fejlődésének gátlói és vám
szedői voltak. Másoknál érzékenyebben észre
vette a nemzetet összetartó kötőanyag lazu
lását. Fölkiáltott és följajdult. Verskötetei en
nek az igaz kitárulkozásnak művészi megfo
galmazásai. Csüggedten, lehajtott fejjel bú
csúzunk Váci Mihálytól.

Szalatnai Rezső

Merő véletlen, és mégis sa
játos, ellentétes párhuzam ot 
jelent, hogy időileg egybe
esett két tavaszi tá rla t: Bar- 
csay Jenő idős m esterünk m o
num entális Szentendrei mo
zaikja a hozzá vezető megelő
ző alkotásaival a M űcsarnok
ban, és Polony E le ^ r  Ame
rikában  élő m agyar festőm ű
vész hazahozott néhány képe 
a K ulturális Kapcsolatok In
tézetének kiállítóterm ében.

Barcsay m ozkaikképét há
rom távolságból érdemes 
szemlélni. Legmesszebbről, 
hogy a  szem átfogja a tizen
egy m éter hosszú és három 
m éter magas m ozaikfalat egé
szen ; azután fele távolságról, 
hogy egy-egy részletében me
rülhessünk el; végül teljesen 
közelről, harminc-negyven 
centim éterről, hogy átadhas
suk m agunkat a  csillámló

m uranói üvegmozaik-lapocs
kák sejtelmes, mozgékony 
szépségének.

Végsőkig leegyszerűsített 
m értani form ákból épül fel 
az egész. Az em beralakok fe
je egyetlen kör. A bájos, pa
tinás Szentendrére jellemző 
tornyokat és kapukat tégla
lapok, háromszögek, félkörív- 
részletek jelenítik  meg. Kö
zépen, a mozaikkal egyensúlyt 
és összetartó erőt biztosító 
tengelyében a napkorong, és 
átderengő négyszögű ablakok 
görög keresztre em lékeztető 
ablakiéval.

Éz a  szigorúan megszer
kesztett, m értani form ákból 
álló m ű a valóságot ad ja ; a 
városka régies varázsát, moz-



Egyházunk útja  és teológiája

Az egyház szolgai formája
M teszáfh Kálm án a  század-

fordulón úgy fejezi be a  „Kü
lönös házasság” c. regényét, 
hogy a békákkal brekegteti : 
„U rrak a papok.” Az írónak 
ez a  gúnyos, nagyon szellemes 
kritikája , ha nem  is általá
nosítható, de kétségkívül jo
gos b írálata  volt az egyház 
uralkodó-hatalm i m ivoltának 
és m agatartásának. Ez a m a
gatartás ott k ísértett m indig 
az egyházi állam  és a pápa, 
m in t egyházfő létében és igé
nyeiben. O tt k ísértett a  nép
egyház jellegében is. Az is 
kétségtelen, hogy az ún. „úri 
M agyarország” mesterségesen 
szította és reklám ozta az 
„uraság” fölényét és lenézte 
a m unka, a szolgálat bárm i
féle m egnyilvánulását. Ez a 
szellem bizony m egmételye
zett többeket az evangélikus 
egyház papjai és tagjai kö
zött is. Mivel csak az „urak
nak” volt becsületük, a szol
ga, szolgálat fogalm a is sé r
tően megalázó v o lt  Leg
alábbis ilyen értelem ben hasz
nálták  azok, akik  a felleng
zős úrhatnám ság bűvöletében 
éltek. Lebecsülték és meg
alázták  azokat, ak ik  fizikai

Az Achim A ndrások &  
Szántó-Kovác. ik  népét sorol
juk  elsők közé, akiknek feje 
fölül elfú jta a szél a háború 
sötét fellegét. De vele együtt 
a m últ nyomorúságát, kiszol
gáltatottságát, a  társadalm i 
megkülönböztetést, a  földnél
küliséget is. Az Alföld ten 
ger síkságából tem plom tor
nyok em elkednek ki. Ezek a 
felkiáltójelek jelzik a lakott 
településeket egymástól meg
lehetősen távol. Elszigetelten 
élnek i t t  az em berek és eddig 
közös összefogásra is alig volt 
lehetőségük. Egy-egy harang
zúgás nem  hallatszik el a 
szomszéd községig. De 1944 
őszén legalább azoknak, akik 
a tem plom  körül laktak, han
gos zúgással h irdették  a  bé
két. „Bólogatott a  parancs
nok . . .  Tolmácsunk továbbí
to tta  vélem ényét: örülök,
hogy m aguk nem m enekültek 
el és hűségesen népük m el
lett m aradtak. M ajd kérte, in 
duljon meg az élet a faluban. 
Tartsuk m eg szokásunk sze
r in t az istentisztelekei és ha
rangozzunk . . .  I tt  m ár véget 
é r t a háború.”  A falu, am ely
ről szó van, Csanádapáca és 
az akkori lelkész, Lukács 
László volt. Ö ír ta  ezeket a 
sorokat.

Az ország első felszabadí
to tt terü lete  a  Körös, Tisza, 
Maros által határo lt kerek, 
zsemle alakú kis te rü le t volt. 
Makó is szeptem ber végén 
szabadult fel. Komoly Sámuel 
lelkész a rra  emlékeztet, hogy 
m ár az első napokon h irdet
mény ad ta  tud tu l: „Az összes 
felekezet tem plom aiban az is
tentisztelet szabadon ta rtható  
és senkit vallása gyakorlásá
ban háborgatni nem engedek.” 
Ez a „kisalkotmány” á lta lá 
nos érvényű lett nemcsak Ma
kón és nemcsak az előbb ha
táro lt V iharsarokban, hanem  
az egész országban.

A mezőberényi lelkész — 
K un-K aiser József —, arról 
számol be, hogy m indkét 
evangélikus templom m egron
gálódott a harcok során, de 
„a felszabadulást követő na
pon” m ár istentisztelet volt, 
noha a lelkészen kívül csak 
egy hivő jelent meg.

P itvaros október 6-án sza
badult fel. A falu lakosságát 
a  harcok elől áttelepítették  
Nagyszénásra. Nem sokáig 
ta rto tt a távoliét, de a  vissza
té rt lakosság sa já t bőrén ta 
pasztalta a háború anyagi és 
erkölcsi rombolását. M ar- 
schalkó Gyula erről így ír: 
„Ha a  harcok nem  is ta rto t
tak  sokáig, az anyagi k á r  elég 
jelentős volt. Nemcsak a hí
vek szenvedtek anyagi káro
k a t azáltal, hogy a  meghúzó
dott, ki nem települt helybe
liek kifosztották a házakat, de 
komoly károkat szenvedtek az 
egyházi épületek is. A tám a
dó orosz csapatok a toronyban 
vélték a  m agyar megfigyelő

m unkájukkal te tték  lehetővé 
az ő életüket is.

Ez az időszak Jézus Krisz
tusból is a „pantokrator”, a 
m indenható dicsőséges ú r vo
násait hangsúlyozta. Mintegy 
vele akarván példázni és iga
zolni a m indenek fele tt álló, 
m indenkinek parancsolni aka
ró, tévedhetetlen „keresztyén” 
felsőbbrendűséget. Pedig, ami 
a fogantatás és a  m ennybe
m enetel között történik, az 
m inden inkább, m in t uralko
dás.

Aztán nagyon m egrázta a 
rostá t az Úristen és lassan ú j
ra  helyükre kerültek  a  dol
gok. Az em berek szívében és 
tudatában is. Isten ism étel
te tte  velünk az evangélium 
leckéit és így Jézust sem el
képzeléseink, hanem  a Szent
írás kijelentése alapján tan u l
tu k  jobban ismerni. M eglát
tuk, hogy az élet tartalma a 
szerétéiből való szolgálat. Ez 
szolgálja az életet, az áldoza
tos, odaadó m unka, segítés. 
Jézus úgy volt az em berek 
között, „m int aki szolgál” és 
„nem azért jött, hogy néki 
szolgáljanak, hanem, hogy ő 
szolgáljon és ad ja  az életét

ket és ezért szüntelenül lőtték 
a tornyot, m elynek te teje  ko
m olyan m egsérült, de maga a 
templom is három  belövést 
kapott.” A lelkész a továb
biakban kom or képet fest az 
erkölcsi rombolásokról, m ajd 
így fejezi be emlékezéseit: 
„Valami m egm aradt: az Is
tenbe vete tt bizodalam. És 
megkezdődött a  m unka. A h a
rangokat átöntötték, tem plo
mot, tornyot k ijavították, a 
lelkészlakot lakhatóvá tették, 
új lelkészt választottak, aki 
beállt a  so rb a __”

Ilyen volt P itvaros azokban 
a napokban, sok m ás közsé
günkkel együtt, ahol a hábo
rú  démona száguldott fel s 
a lá  a  poros utcákon. A visz- 
szaemlékezésekből arró l szer
zünk tudom ást, hogy az is
tentiszteleti életben nem  volt 
fennakadás, és hogy azon a  
területén hazánknak, am elyet 
V iharsaroknak nevezünk, m ár 
az ádventet és karácsonyt bé
késen ünnepelhette evangéli
kus népünk. De másvalam i is 
kiderül e sorokból. Az ti., 
hogy a  viharsarki városokban 
és falvakban „új élet” kezdő
dött. Ez az első napokban ab 
ban m utatkozott, hogy közö
sen javíto tták  ki a „megron
gálódott fészkeket” és közö
sen hozták helyre a lerombolt, 
vagy tönkrem ent középülete
ket. így pl. az iskolákat, am e
lyek ez időben még egyházi 
tulajdonban voltak, tem plo
mokat, paplakokat, stb. íme, 
a  közös, vagy társadalm i 
m unkák első kapavágásai!

A visszaemlékezések arró l 
is szólnak, hogy a  földbirto
kosok, a  csendőrség, a  köz
igazgatás m agasabb beosztású 
tisztviselői, ki ilyen, ki olyan 
okkal elm enekült és gazdát
lanul m arad t a falu  és város, 
valam int ha tára  egyaránt. Ha 
ugyan gazdátlanul! M ert h i
szen végre is az igazi gaz
dája kezébe kerü lt mindez, 
nevezetesen a nép kezébe. És 
megszervezte azonnal a h a r
cok után a közbiztonságot, 
közigazgatást és találunk m ár 
nyomokat a  földosztásra, a h i
vatalos földosztási rendelet 
megjelenése elő tt is. íme, a 
közös ' m unka m ásodik fázi
sa. Éattonyáról arról szerzünk 
hírt, hogy az egyházat sem 
hagyták ki a földosztásból, és 
a más felekezetek között szór
ványbaji élő evangélikus egy
ház az „egyenlőség jegyében” 
30 hold földet kapott. Ezen a 
terü leten  a  szocialista jövő el
ső tégláit rakják  le. No, még 
kezdetlegesen és sok hibával, 
m ondhatnánk szervezetlenül, 
de az em berek tömegei tudat 
a la tt is m egsejtik a  helyes 
m agatartás követelményeit. 
Véget é r t teh á t a  „gyomai 
pör”-korszaka, a  V iharsarok 
elcsendesedett. De ebben a 
csendben megindul az új élet 
és ma m ár csak rossz álm unk
ban k ísért a  m últ vihara.

R. P.

sokakért”. Ez a krisztusi élet
forma. — És a tanítványai
nak is azt m ondta: „nem le
het feljebbvaló a tanítvány az 
ő M esterénél” és „aki közie
tek első ak a r lenni, legyen 
m indenkinek a szolgája”. És 
még egy kép: az utolsó va
csora előtt Jézus körülköti 
m agát a kendővel és elvég
zi az akkori idők legalacso
nyabb m u n k á já t: megmossa 
tanítványai lábát és azt m ond
ja nekik: „példát adtam  nek
tek, hogy am iképpen én sze
rettelek titeket, ti is úgy sze
ressétek egym ást”. Ez tehát 
az egyház életformája is.

Az igazi keresztyének nem 
a keresztes vitézek közül ke
rü ltek  ki elsősorban, hanem  
az egyszerű halászok, kikötő- 
munkások, szolgák közül. És 
az édesanyák, nagyanyák 
sokszor agyonterhelt, kisem 
mizett, m egalázott tagjai kö
zül. M ert ők, helyzetüknél 
fogva rákényszerültek a  szol
gálatra és am ikor azt bera
gyogta Jézus K risztus példája 
és ereje, akkor zokszó nélkül, 
olykor énekelve és mosolyog
va, m egnem esítették és sze
re te tté  form álták a  fárasztó 
m unkát.

Isten a  keresztyéneket nem  
dísznek szánta a  világba, h a
nem sónak, világosságnak, he
gyen ép ített városnak. Hogy 
hásználjanak, u ta t m utassa
nak, megbízható irány t je 
lentsenek. Nem a  tévedhe
tetlenség, hanem  az emberség 
értelmében.

Ennek a felelősségnek a tu 
datára kell rádöbbennünk. 
Meglátni, m ivel tartozunk fe
lebarátunknak.

A felsőbbrendűség tudatá
ban élő „keresztyén” a szá
zad első felében legfeljebb k a 
rácsonykor, vagy missziói ün

nepen „leereszkedett” egy kis 
alam izsnával a rászorulókhoz, 
hogy bizonyságát ad ja  „áldo
zatkészségének”, s nyugtassa 
lelkiism eretét, hogy ő milyen 
jó ember.

Pedig nekünk a Jézus Krisz
tushoz kell leereszkedni, oda, 
ahol ő mozgott az em berek kö
zött, az akkori élet sokszínű 
forgatagában, vámszedők, bű
nösök, leprások, idegbetegek 
között, hogy együtt érezzünk és 
ebből az együttérzésből fakad
jon fel a segítés, a  szeretet 
gyakorlásának sürgető kény
szere.

Az egyház szolgai form ája 
nem  a  népegyházi keretek 
megszűnése, hanem  a  feleba
ráthoz, a  világhoz való .viszo
nya. „M agunkat és javainkat 
rendszeresen és céltudatosan a 
gyülekezet és felebarátaink 
szolgálatába állítjuk .” .— Nem 
az a  szolgai forma, hogy szám
ban és befolyásban csökken a 
szerepe, hanem, hogy felismeri 
lehetőségeit és kötelezettségét 
az em ber iránt. A szolgálat: v i
szony. Emberhez és feladathoz 
való viszony. Ezért nem  az 
alázatos és csendes keresztyén 
a  szolgáló életform a reprezen
tánsa, hanem  a  tevékeny ke
resztyén. A Luther M árton, a 
Tessedik Sám uel és mások 
örökké mozgó, tevékeny a lak 
jai. A táglátókörű, irgalmas 
szeretet vallói, hirdetői és 
megbizonyítói ők.

Ez az egyház legszentebb 
feladata is. Megszabadulva a 
népegyház sok külső kénysze
rétől éppúgy, m int a  szabad 
egyház sokszor az em berek fe
je felett elnéző önhittségétől, 
Isten ad ta  ere jét és tudását be
leadhatja önmaga és mások 
mozgósításába az időszerű fel
adatok megoldására.

Kovács Pál

REPÜLŐK
Repülők szállnak a magasban, 
fehér csíkjuk messzire látszik.
Négy kis gyermek lent a homokba: 
vára t épít, békésen játszik.

Hisz harsogón virágzik minden.
K örülöttünk tavasz dalol, 
de halljátok, Édesanyák, 
ágyú szól most is valahol!

Azon a tájon  a repülök 
m ár nem békés gépm adarak.
Azon a tájon a gyermekek 
félelmek között játszanak.

S az édesanyák mosolyát is 
rettegés .bénította meg.
H alál a ra t ott évek óta, 
vér öntözi a földeket.

Mi, akik itt  békében élünk, 
fogjunk össze édesanyák: 
ezt a tengernyi szenvedést 
hogyan is nézhetnénk tovább!

Nem nyughatunk, amíg a földön 
m inden gyermek nem  mosolyog, 
s a szenvedő édesanyák 
nem lesznek ism ét boldogok.

Míg — ha repülő száll felettünk, 
s fehér csíkja messzire látszik — 
nem rém ül m ár meg tőle gyermek: 
tovább épít, békésen játszik!

Hanvayné, T. M ária

„Hátborzongatóan gyönyörű képtelenség”

„Nálatok voltunk egy feb ruár végi estén, együtt a két csa
lád.” Garai Gábor írja  Váci Mihályhoz in tézett „kései levelé
ben”. A kkor nem  tud ta még a két barát, hogy ez utolsó találko
zásuk. Nem tud ta még Váci Mihály, hogy versbe foglalt ígére
té t nem  tud ja betartan i:

„m ielőtt meghalok, még megiszunk 
egy szim plát állva e g y ü tt. . . ”

Beszélgettek irodalomról, készülő utazásokról. Aztán kifogy
tak  a szóból. „Amikor kifogytunk a  szóból — ír ja  G arai Gábor 
—, a harm ónium hoz ültél és felváltva játszottál — s mi Veled 
énekeltünk — népdalokat, mozgalmi indulókat — s tanyasi 
kántortanító  korodat idézve — régi rebellis protestáns zsoltá
rokat. Azt is, hogy „Térj magadhoz drága Sión . . . ” S u tána azt 
a hátborzongatóan gyönyörű képtelenséget, hogy „azt bünteti 
kit szeret, m ásként ő nem  is te h e t . . . ”

„Képtelenség” ? — igen. Jól érzi G arai Gábor. Jól érzi azt is, 
hogy ez a képtelenség „hátborzongatóan gyönyörű” valóság. 
Váci Mihály életében is valóság volt. Ebből a hátborzongatóan 
gyönyörű képtelenségből m indenki megkóstol valam it, aki — 
ha lázadozva is, ha nem egyházias szabványok szerint is — a 
názáreti ács gyermekének ú tjá ra  került.

„Azt bünteti k it szeret” — ez a képtelenség azért olyan h á t
borzongatóan gyönyörű, m ert isteni szükségszerűség. Előbb- 
utóbb rájövünk, „m ásként ő nem is tehet”. M iért? Azért, m ert 
éppen a legtisztábban, legigazabban em bernek így kellett k iá l
tania: „m iért hagytál el engem et?”

Az egykori tanyasi kántortanító  harm ónium a tudta, hogy az 
igazi rebellió, az igazi forradalm iság gyökerei milyen mélyre 
nyúlnak. Vajon ki játszik tovább Váci Mihály harm ónium án 
„rebellis protestáns' zsoltárokat” ? Benczúr László

Porto Alegre 1970
Lapunk m ájus 3-i szám ában in terjú t közöltünk dr. Profile 

Károly professzorral, az LVSZ M agyar Nemzeti Bizottságának 
az ügyvezető titkárával a porto alegrei világgyűlés magyar 
előkészületeiről. Most dr. Pálfy Miklós teológiai professzorral 
beszélgetünk, aki a magyar tanulm ányi anyag első részét ké
szítette el.

— Mi volt a m agyar tanulm ányi m unka első csoportjának & 
feladata?

A nagygyűlés főtém áját, hogy „ELKÜLDETTÜNK A VILÁG
BA” — m int ism eretes — három  altém ára osztották fel a nagy
gyűlés tanulm ányi előkészítői. Az első altém a így hangzik: 
„Elküldettünk az evangéliummal”. Ezt az altém át kellet úgy 
feldolgoznunk, hogy az mintegy teológiai megalapozása is le
gyen a második és harm adik altém ának.

Bár a  m ásik két alcsoport előzetes tanácskozásain nem  tud
tam  részt venni időhiány miatt, mégis sikerült ezt a feladatot 
úgy megoldanom meggyőződésem szerint, hogy megállapításai 
összhangban vannak a két másik tanulm ánnyal és valóban 
megalapozza a második altém a ta rtalm át az egyház egységéről 
és a harm adik altém a ta rta lm át az egyház társadalm i felelős
ségéről. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a három  tanulm ány 
készítői egyértelm űen benne m aradtak  az elm últ 25 év nem 
megkötöző, hanem  szárnyakat adó teológiai felismeréseiben.

— Milyen segíí séget tudtak  adni a m unkához a tanulm ányi 
csoport tagjai?

Külön öröm számomra, ha itt a nyilvánosság előtt mondhatok 
köszönetét az első csoport aktív m unkatársainak! Rendkívül 
értékes résztanulm ányokat készítettek az első altém áról az el
m últ egy évben. Ezeket az utolsó m unkaülésen alaposan meg
beszéltük, elem eztük és közösen m egállapítottuk azokat a szem
pontokat, am iket külön is hangsúlyozni akartunk  magyar 
evangélikus hozzászólásunkban.

—  P r o f e s s z o r  ú r  h o z z á s z ó lá s t  m o n d o t t .  V o l t  a l a p l r a t ,  a m e ly 
h e z  h o z z á s z ó l ta k ?

Sajnos csak az utolsó p illanatban érkezett Géniből egy ta 
nulm ány az első altém áról, am elyet m ár a csoport tagjai nem  
is tud tak  tanulmányozni. M ár a  végleges fogalmazással is 
m ajdnem  készen voltam, am ikor megérkezett. A tanulm ányt 
tehát egyedül öntöttem  végleges formába, de messzemenően 
benne van a tanulm ányban a csoport m inden aktív tagjának a 
m unkája. Ezt a tényt külön is szeretném  hangsúlyozni, m ert 
arró l tanúskodik, hogy a tanulm ány nem  egy em ber „m agán- 
véleménye”, hanem  egy egész munkaközösségnek a m unkája 
és hogy ma m ár nem  néhányan, hanem  sokan tudnak és akar
nak evangélikus egyházunkban együtt gondolkodni és „egyet” 
mondani arról, hogy m it je lent szám unkra a szolgálat a  világ
ban az evangéliummal.

— Milyen fontosabb problém ákat tárgyal a tanulm ány?
A tanulm ány első fejezete azt a kérdést fejtegeti, hogy miért 

megtartó erő az evangélium a mai ember számára. Az evangé
lium tarta lm a Isten szeretete a világ irán t a Jézus K risztusban. 
Tehát az em bert megmenteni akaró isteni üzenet, am it a ke
resztyéneknek és az egyháznak kell Krisztus missziói parancsa 
szerint belevinniük a világba. A keresztyének és az egyház 
azonban csak a bűnbánat és m egtérés mélységeit m egjárva 
válik alkalm assá ennek az em bert mentő akaratnak  a  tovább
adására.

Ezen a ponton a m agyar evangélikus egyháznak és híveinek 
bőséges tapasztalataik  vannak az elm últ 25 évből, különösen 
is a felszabadulást követő esztendőkből, és ezeket most elég 
részletesen elm ondjuk evangélikus testvéreinknek a világgyű
lésen is. Az egyház egészének a m egtérése m egterm i a maga 
gyümölcseit és ezek között első helyen em lítjük a szolgálatot 
Hiszen a megtérés soha nem öncélú! Az egyes keresztyén em
ber és az egyház nem  önmagához té r meg, hanem  az em berek
hez és az egész világhoz! Ezért nem  elég az igét csak az egy
házban a „híveknek” hirdetnünk, hanem  az „m indenkinek” 
szóL

— M iért végzi az egyház ezt a szolgálatot? Mi küldetésének 
a célja?

Éppen ezt a kérdést tárgyalja a második fejezet. Nem azért 
küldettünk az evangélium szolgálatával a világba, hogy igazol
juk  létjogosultságunkat. Nem az az egyház m arad meg, am e
lyik m indenáron és mindenféle ügyeskedéssel önmaga m egtar
tására törekszik, hanem  am elyik Jézus K risztusra figyelve az 
önfeláldozás készségével vállalja küldetését. Ebben a m unká
ban nem szabad m agára hagyni a lelkészeket, az igehirdetőket. 
Érvényesíteni kell a reform átori felismerésből az egyetemes 
papság elvét. Tudatosítani kell a gyülekezetekben, hogy az 
evangélium nyilvános hirdetését ráruházta ugyan a lelkészre, 
de ez nem  csökkenti az egész gyülekezet felelősségét és fel
ada tá t az evangélium hirdetése terén.
. A harm adik fejezet a szolgálatra felkészülés szem pontjait 

fejtegeti. Az egyház akkor készül fel jól a szolgálatra, ha szo
ros kapcsolatban van az emberek valóságos életével. Hiszen se
gítő szolgálatra és nem hódításra készíti fel az igehirdetőket. 
Nekünk azt az életet, azt a társadalm at, azt a m iliőt kell jól is
m ernünk és annak igazságait elfogadnunk, am elyben itt ebben 
a hazában élünk. Hozzátartozik a jól felkészült igehirdetőhöz a  
prófétai lelkűiét is. Belsőleg szolidárisnak kell lennie azokkal, 
akikhez a prófétai ige szól. A teológia művelésének, a lelkész
képzésnek és továbbképzésnek, igehirdetésnek és tan ításnak  
m indig szem előtt kell ta rtan ia  ezeket a szempontokat, ha meg 
akar felelni küldetésének az adott szituációban.

Isten nem hagyja ígéretek nélkül egyházát. Ezért nem  az a  
feladata, hogy görcsösen ragaszkodjék a régihez: régi form ák
hoz, szokásokhoz, megszokott elvekhez, hanem  m ernie kell új 
szántást szántania m unkaterületén. Isten m egújulást ajándéko
zó szeretete bőségesen küld m ajd áldást erre az így értelm ezett 
szolgálatunkra.

DR. VETŐ LAJOS A MAGYAR TUDOMÁNYOS 
PSZICHOLÓGIAI TÁRSASÁG TAGJA

A M agyar Tudományos Pszi
chológiai Társaság ez évi köz
gyűlése dr. Mátrai László aka
démikus javaslatára tagjai so
rába felvette D. dr. Vető Lajos 
nyugalmazott püspököt. Vető

püspök tag ja a  Nemzetközi
Valláspszichológiai Társaság
nak is, am ely a m últ év szep
tem berében ta rto tta  m unka
ülését a  nyugat-németo-rszági 
W ürzburgban.

MONTREUX KÖVETKEZMÉNYEKÉNT
Az egyházi fejlesztési prog

ram m al kapcsolatos m ontreuxi 
konferencia javaslatainak 

'megfelelően m egalakították
Genfben az Egyházak Világ
tanácsa Végrehajtó Bizottságá
nak ülésén azt a Bizottságot, 
amely hivatva lesz a  jövőben 
koordinálni az ökum enikus 
Tanácsnak a fejlesztéssel (te
hát a  3. világ megsegítésével) 
kapcsolatos terveit és általá

ban felelős lesz a „fejlődés”
kérdéseiben.

K oordinálja az Egyházak; 
Világtanácsának a  fejlődéssel 
és fejlesztéssel kapcsolatos el
veit az állam i és különböző 
önkéntes segélyszervekkel és 
garantáln ia kell, hogy az egy
házi segélyösszegek a társadal
mi igazságot és a  gazdasági 
önállóságot fogják szorgal
mazni és támogatni.

Lelkéssek emlékesnek

A  v ih a r sa r o k  e lc s e n d e s e d ik
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„Valahol az Isten háta mögött” — gyakori kifejezésünk ez 

olyankor, amikor elhagyatottságban, elszigeteltségben, kultú
rálatlan, környezetben levőkről beszélünk. Az egyedüllét, a 
magány keserűségének sóhaja ez. Az igében is Isten „hátá
ról” van szó. De nem ilyen „keserű” értelemben. Nem az 
Istentől való elfelejtettség, nem a magányban élő ember jel
zője itt az Istennek a „háta”.

Mózes az örök ember legnagyobb vágyát, a legnagyobb kér
dést akarja önmaga számára megoldani: „Kérlek, mutasd 
meg nekem a te dicsőségedet.” Látni akarja Istent. Pedig Mó
zes sok mindent kapott már Istentől. Beszélhetett vele, hall
hatta közvetlenül szavát, törvényt kapott tőle. Mégis úgy 
érzi, látnia is kell! Még többet akar Istenből kapni.

Általános emberi magatartás Mózesé. Aki egyszer meg
hallhatta Isten szavát, aki egyszer megérezhette nagyságát, 
annak az embernek még több kell Istenből: látnia is kell. 
Sok kételkedő, útkereső ezzel a kíváncsisággal leplezi kétke
dését: „Ha láthatnám Istent, hinnék benne!” Mózes nem ké
telkedik, hanem azt szeretné, ha Isten számára tökéletesen 
megismerhető lenne. Vágya azonban csak részben sikerült, 
mert Istent élő ember nem láthatja. Isten, mégis kegyelmes, 
nem hagyja kétségben az utána vágyakozót: valamit megmu
tat önmagából. Mózes „hátulról” megláthatja öt.

1. SZEMBŐL NEM — HÁTULRÓL IGEN. Az emberi bűn 
miatt Istent nem láthatjuk meg szemtől szembe. Nem elrej
tőzött Istenünk van, aki láthatatlanságba vonult vissza, h a 
nem  magát megnyilatkoztató Urunk. Úgy érzékelni, úgy meg
látni, ahogyan szeretnénk, mégsem tudjuk. Mégsem vagyunk 
teljes bizonytalanságra kárhoztatva. Valamit láthatunk Is
tenből. Mózes megláthatta Isten hátát. Mi is láthatjuk őt 
cselekedeteiben, naponkénti gondviselő.-fegyelmében.

Ez is kegyelem! Ha egészen közelről nem is, távolról azért 
megláthatjuk Istent. Amikor már megtapasztaltam munká
ját, amikor már elment, akkor döbbenhetek rá: itt volt, ö  
cselekedett. Jelenléte után világosodik meg bennünk: Isten 
látogatott meg.

2. ISTEN TÁVOLRÓL LÁTHATÓ. A bölcs ember nem ítél 
azonnal. Mindig ad időt arra, hogy leülepedjenek” az ese
mények. Távolról, idő múltával sokkal józanabbal ítélhetünk 
meg eseményeket. Azonnal elfordulni Istentől, mert nem lát
hatjuk közelről, nem bölcs dolog. Várjuk ki a dolgok végét! 
Utólag mindig világossá válik, hogy Istent láthattuk, dicső
ségéből villantott fel valamit.

Hogy „csak” így látható Isten, annak az emberi bűn az 
oka. Ezért nem látásban, hanem hitben élhetünk. Hihetem,, 
hogy itt van, s utólag láthatom, hogy tegnap Öt láttam. Egé
szen messzire kell elmennem, hogy hatalmas alakját lássam. 
Ű szólt, amikor hangját meghallva szolgálatot vállaltunk. Is
ten „hátát” láttuk, amikor felismertük helyünket. Ezért nem 
magány az „Isten hátamögöttiség” — hanem kegyelem. A 
Vele való együttlét, az összetartozandó súg ajándéka.

3. ISTEN MEGY ELÖL. Van, aki vezet minket. Van, aki 
elöl jár, aki utat tör és mutat számunkra. Mi más ez, mint 
atyai szeretetének, jelenvalóságának, megismerhetőségének 
nagy lehetősége? Igen!

Istent meg lehet látni. Igaz, csak hátulról, de ez is elég 
lehet. Jó dolog „Isten háta mögött” lenni. Reménység ez, mely 
életet ad. Jövőbe vetett hit ez, mely mindig előbbre segít.

Szentháromság vasárnapján a hivő szív számára mindig 
meglátható valami Istenből. Felismerhetjük Istent. Krisztus 
jelenvalóságából, értünk szerzett megváltásából, a bűnbocsá
nat lehetőségéből világosan láthatjuk, milyen kegyelmes hoz
zánk. A Szentlélek munkája, tapasztalható vezetése felismer
teti velünk: „Itt az Isten köztünk, hőn imádva, félve, jertek 
járuljunk elébe!”

Solymár Péter

I M Á D K O Z Z U N K
Szentháromság egy igaz Isten! Légy áldott, hogy nem hagy

tál el bennünket, hanem velünk vagy ma is. Köszönjük, hogy 
megtapasztalhatjuk végtelen nagyságodat. Benned megismer
hető Istenünk van, aki munkálkodik érettünk. Meg nem érde
melt az a szeretet, ahogyan Te akarsz bennünket megváltani. 
Hálát kell adnunk szent Fiadért, Jézusért, aki kezünket fogva 
vezet minden napunkban. Add, hogy tudjunk élni mindazzal, 
amit Ö adott nekünk. Az az indulat és szeretet, az a szolgáló élet 
jellemezzen bennünket, melyet Krisztus mutatott meg nekünk. 
Add a Szentlélek hitet ébresztő munkáját továbbra is, hogy ab
ból táplálkozva úgy szolgálhassunk Téged és embertársainkat, 
ahogy azt Te elrendelted számunkra. Ámen.

Árpád bácsi nyugdíjba vonult
Április 30-án délelőtt ism ét 

összegyűltek az Országos Egy
ház dolgozói, hogy a m ár koráb
ban nyugalom ba vonult m un
katársakhoz hasonlóan búcsút 
vegyenek a  most nyugdíjba vo
nuló m unkatársuktól, Herczegh 
Árpádtól, m indenki Á rpád bá-> 
esi j ától.

D. Káldy Zoltán püspök, az 
Országos Egyház lelkészi elnö
ke búcsúzott Á rpád bácsitól, 
m éltatta azt a  hosszú szolgá
latot, am elyet Herczegh Árpád 
1939. január 17-től 31 éven ke
resztül végzett. Ezt a  szolgá
latot- m indig a  szívós kitartás, 
a megbízhatóság és a  csendes
ség jellemezte. Nem lehetett 
olyat kérni Á rpád bácsitól, 
am it ne végzett volna el gyor
san és nagy szakértelemmel. 
Sokszor nem  volt könnyű a 
m unka a  gyorsan rohanó idők

— EGYEDÜLÁLLÓ n eg y v en es  
értelm iség i do lgozó  n ő  kü lön b éi á- 
ratú  a lb ér letet k eres  fü rd őszoba  
h aszn álatta l. L ev e lek et ? k iad óh i
va ta lb a  k érek .

— Ör e g e k  g o n d o z á s á r a  és
b e te g á p o lá s ra  n ő i m u n k a e rő t  k e re s  
ez  E v a n g é lik u s  S z e re te to tth o n . 
G yőr, P éterfy  Sándor u. 5.

forgatagában, Árpád bácsi 
azonban mindig a m unkának 
élt, s végezte feladatát példa
m utató módon.

Kifejezésre ju tta tta  a  püspök 
azt a  reményét, hogy Árpád 
bácsi a  jövőben is, most m ár 
m int nyugdíjas, továbbra is 
segít a  m unkában. Egyben 
szeretettel köszöntötte Árpád 
bácsi feleségét is, aki néhány 
évvel ezelőtt m ent nyugdíjba.

Dr. H. Gaudy László a régi 
m unkatársak nevében köszön
tötte Herczegh Árpádot, s  ked
ves szavakkal em lékezett meg 
az együtt végzett munkáról, 
am ikor is Á rpád bácsival 
együtt végezték a könyvtár és 
a levéltár polcainak elkészíté
sét, rendezését és a  hosszú 
évek folyamán végzett sok-sok 
fizikai munkát.

Lapunk nevében is szeretet
tel köszön.tjük a búcsúzót, aki 
több éven keresztül vett részt 
az expediálás m unkájában.

Nemcsak országos egyhá
zunk és az Evangélikus Élet, 
hanem  a  magam nevében is 
szeretettel köszöntőm őt, s kí
vánok további jó  erőt és egész
séget, úgy is, m int egykori 
m unkatárs, hiszen éveken ke
resztül sok m unkát végeztünk 
el közös erőfeszítéssel.

Harkányi László

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. m áju s 24-én

D eák tér de. 9 (ú rv ) G yőr S á n 
d o r  teo l., de . 11. (ú rv ) d r .  H a fe n -  
s c h e r  K á ro ly , d u . 6. T r a j t le r  G á 
b o r. F asor de ., fé l 10. S z irm a i Z ol
tá n , de . 11. S z irm a i Z o ltán , du. 6. 
S z irm a i Z o ltán . D ózsa G yörgy  út 
de . fé l 10. D. K o re n  E m il. ü llő i  út 
24. de. fé l 11. K arácsony  Sándor  
u. de. 9. R ákóczi út 57/b. de. 10. 
(sz lovák ) A ra d i A n d r á s i  de . 12, 
(m a g y a r) . T h aly  K álm án u . 28. de. 
11. d r. R éd e y  P á l, du . 6, F ra n c is c i  
G u id o , d u . 5. sze re te tv e n d ég sé g . 
K őb án ya  de. 10. S ü lé  K á ro ly . U tász  
u. de. 9. V eö reö s  Im re . V ajda P é 
ter u. de. fé l 12. V eö reö s  Im re . 
Zugló de. 11. (ú rv) B iz ik  L ászló . 
R ák osfa lva  de. 8. B o ro s  K á ro ly . 
G yarm at u . de. fé l 10. B iz ik  L ászló . 
Fóti út de- 11 B a ra n y a i T am ás. 
V áci ú t de. 8. B e n c z ú r  L ászló . 
F rangepán  u . de. fé l 10. B en c z ú r 
L ászló . Ü jp est de. 10. B lázy  L a jo s . 
P esterzséb et de. 10. d r . S e lm eczi 
J á n o s . Soroksár ú jte lep  de. fé l 9. 
d r . S e lm eczi J á n o s . P estlőr in c  de. 
11. d r . R éd ey  P á l,  de . 11. F ra n c is c i 
K isp est-W ek erletelep  de. 8. P e s t
ú jh e ly  de. 10. S c h re in e r  V ilm os. 
R ákospalota  M Á V -telep de. 8. R á
kospalota  nagytem p lom  de. 10. R á

kosp a lo ta  K istem p lom  du. 3. R á
k osszen tm ih á ly  de. fél. 11. if j .  G ö 
rö g  T ib o r. S ashalom  de. 9. K a rn e r  
Á g o sto n . M átyásföld  de. fé l 11. 
C inkota de. fé l 11, d u . fé l 3. K is- 
tarcsa  de. 9. R ák oscsab a  de. 9. 
B ék és  Jó zse f. R ák osh egy  de. 9. 
R ák osliget de. 10. R ákoskeresztúr  
de . fé l 11, d u . 3.

B écsik a p u  tér de. 9 (ú rv ) C sák ó  
G y u la , de . 11. (ú rv ) M ad o csa i M ik 
ló s, d p . 5. s z e re te tv e n d ég sé g . To- 
rock ó  tér de. fé l 9. M ad o csa i M ik 
ló s. Óbuda de. 9. F ü lö p  D ezső , de. 
10. (ú rv ) F ü lö p  D ezső . XII., Tart- 
say  V ilm os u. de. 9.T a k á c s  József, 
de. 11. T a k á c s  J ó z se f , d u . fé l 7. 
B u d a k e s z i de. 8. C sen g ő d y  L ászló . 
P esth id egk ú t de. fé l II. C sen g ő d y  
L ászló . K elen fö ld  de. 8. d r . R ezessy  
Z o ltán , de. 11. (ú rv) B en cze  Im re , 
d u . 6. B en cze  Im re . N ém etv ö lg y i út 
de . 9. B en cze  Im re . N a g y té tén y  de. 
fé l 9. K e len v ö lg y  de. 9. V iso n ta i R ó 
b e r t .  B u d afok  de. 11. V iso n ta i R ó
b e r t .  B udaörs du . 3. V iso n ta i R ó 
b e r t .  T örök bálin t du . fé l 5. V iso n 
ta i  R ó b er t. C sillaghegy  de. fél 10. 
C sepel de. fé l 11., d u . 5 v a llá so s  
e s t, d r . V ám o s Józse f.

HISZEK

Dallam: Imádom azt a nagy szerelmet

Hiszek benned, terem tő Isten,
Ki Ür vagy ég és föld felett.
Szent, jó Atyánk, kezedben minden, 
M indent táplálsz is szüntelen. 
H atalm ad lángja földön, égen, 
Egyképp világol nappal s éjjel.

Hiszek benned, megváltó Jézus,
Ki értem  jöttél, bűnösért.
Szerelmed, könnyed, véred csordult,
Hogy bűnök poklát űzze szét.
M egváltani a bűnöst üdvre:
Áldott légy, Jézus, mindörökre!

Hiszek benned, Szentlélek Isten,
Ki lelket adtál s életet.
Ezért oly drága Néked minden,
Szívedre várod szívemet. 1 
Áldott Szentlélek, légy vezérem; 
ö rök  célom így el is érem!

Tóth János

— Szenthárom ság vasárnap
ján az o ltárterítő  színe: fehér. 
A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: Jn 3, 1—8 (9—15). az 
igehirdetés alapigéje: 2 Móz 
33, 18—23.

— A BÁCS-KISKUN e g y 
h á z m e g y e  kántorai m ájus 
2-án Kiskőrösön egésznapos 
összejövetelt tarto ttak . Görög 
Tibor esperes igehirdetéssel, 
Tóth-SzÖllős Mihály előadással 
szolgált. Megbeszélték a  he
lyes gyülekezeti éneklés mód
ját, s elhatározták, hogy a gyü
lekezeti lelkészekkel egyetér
tésben évenként legalább öt új 
éneket tan ítanak  meg a  gyü
lekezettel. Ebben a m unkában 
hasznos segítség Koren Emil: 
Irgalm adat éneklem című 
könyve.

— CSEPEL. A gyülekezet 
tizedik konfirm ációi szolgálata 
alkalm ából új lu ther-kabáttal 
ajándékozta meg lelkészét, 
Mezősi Györgyöt. A  lelkész az 
új luther-kabátban áldotta meg 
az  idei konfirm adusokat, kö
zöttük legnagyobb gyermekét 
is.

—  C S Ö N G E . M ájus 10-én 
ik ta tta  be a  gyülekezet lelkészi 
állásába Szabó Lajos esperes 
a  gyülekezet új leLkészét, Szer
dahelyi Pál volt somogydöröcs- 
kei lelkészt.

—  A  G Y Ö R -S O P R O N I  E G Y 
H Á Z M E G Y E  lelkészi m unka- 
közössége április 24-én Győrött 
ta rto tta  ülését. Ű rvacsorát osz
to tt Rác Ernő. Igehirdetési elő
készítőt Laborczi Zoltán, elő
adást Bödecs Barna, Hubert 
István és Szűcs Kálmán ta r
tott. Weitler Rezső esperes az 
időszerű kérdésekről tájékoz
ta tta  a lelkészeket.

— NYÍREGYHÁZA. Április 
26-án, * kantát® vasárnapján 
gyülekezeti estet tartottak, 
amelyen az énekkar preklasz- 
szikus műveket, Megyer Lajos- 
né oratórium  részleteket, Gáncs 
Aladár barokk orgonamuzsikát 
szólaltatott meg. A gyülekezel 
is belekapcsolódott a műsorba, 
m ert a közénekeket az ének
karra l váltakozva énekelte. 
Igét h irdetett Endreffy János 
lelkész.

„Szent, szent, szent a Sere
gek Űra, dicsősége betölti az 
egész földet!” (Ézs 6, 3).

VASÁRNAP. — „Hittem, 
azért szóltam.” (Zsolt 116, 10) 
— Szenthárom ság titka titok 
marad, amíg el nem  érkezik a 
színről-színre látás öröme. Ak
kor m ajd m eglátjuk Ö t úgy, 
am int van. De m unkája nyo
m án rész szerint m ár most is 
ism erhetjük az Atyát, a  F iút 
és a Szentlelket. H a a  Szent
lélek m unkába vesz bennün
ket, akkor a Fiú szeretetén át 
mind több tá ru l fel előttünk az 
Atya terveiből és útjaibóL A 
Szentháromság Isten m egta
pasztalt szeretete és megismert 
dicsősége a  h it bizonyságtéte
lét szólaltatja meg.

HÉTFŐ. — „Van-e rajtam  
kívül Isten? Nincs kőszál, nem 
tudok.” (Ézs 44, 8) — Isten sze
retete a  K risztusban m inden
nél erősebb és megbízhatóbb 
alapja az életnek. Rá bátorság
gal épülhet fel az egyes ke
resztyén és az egyház élete a 
jelenben és a  jövőben is nem- 
zedékről-nemzedékre. E rről az 
alapról nézve m inden megnye
ri a  maga valóságos értékét és 
nem  válik bálvánnyá. Egy lesz 
m indennél fontosabbá: a  sze- 
retetéből m ind többet m erítve 
kitáguló szeretettel m unkál
kodni.

K E D D . — „Senki ne csüg
gedjen el.” (1 Sám  17, 32) — 
Isten szeretetének és hatalm á
nak ism erete teszi hitünket a  
reménység vallásává. Csodála
tos jövőt ígér a  K risztus meg
jelenése. De világot korm ány
zó szeretetével, igéje .világos
ságával, a  Lélek erejével most 
is jelen van e világban a 
Szentháromság Isten. Ezért jó 
reménységünk van a  világra, a 
ma élő em berekre, népekre, 
tisztes em beri szándékokra is. 
Sem belső, sem külső kísérté
sek sem tehetnek pesszimistá
vá.

S Z E R D A . — „Térjetek meg 
m ár m indnyájan a  ti gonosz 
útaitökról és a- t i  gonosz cse
lekedeteitekből.” (Jer 25, 5) — 
Az elgyengült hit, az elhanya
golt hitélet elveszti helyes íté
lőképességét és így a  hivő is 
helytelen u tak ra  tévedhet, s 
cselekedetei Isten előtt ítéle- 
tessé válhatnak. — De Ö meg
keres és ú jra  magához hív. A 
gyülekezet közösségével vesz 
körül, hogy a Lélek köteléké
ben időben kapjam  meg a fed
dést, a vigasztalást és a  bizta
tást. Velük együtt szolgálhatok 
egyazon A tyánknak és m inden 
gyermekének.

dessétek napró l-napra szabadí- 
tását.” (Zsolt 96, 2) — A nap
ról napra  m egtapasztalt bűn
bocsánat, a lépésről lépésre ve
zető világosság a hálaadás bol
dog öröm énekét ad ja  ajkunk
ra  és bizonyságtételre indít. A 
bizonyságtétel nem csak sző 
arról, hogy Jézus Ür, mégke- 
vésbé ü res szajkózása megta
nult hittételeknek, hanem  a 
Lélek által tevékeny élet, 
am ely a  imaga helyén a tőle 
nyert erővel fesz tanúság ar
ról, hogy ism eri a mi Űrünk 
jótéteményét.

SZOMBAT. — „Közel van az 
Ű r a m egtört szívűekhez és 
megsegíti a sebhedt lelkeket.” 
(Zsolt 34, 19) — Az úton, míg 
hozzá érünk, fájdalm ak és 
szenvedések is ju tnak  osztály
részül. Bűneink és erőtlensé
günk is sokszor megszomoríta- 
nak. Néha nem  érezzük közel
ségét és nem  ism erjük fel azt, 
am it éppen javunkra m unkál. 
Pedig m indig velünk vándorol. 
M egnyitja szemünket, megse
gít, meggyógyít, megvigasztal 
és ú jra  szolgálatba küld. Az ú t 
végen pedig teljes dicsőségét 
tá rja  ki előttünk, hogy mi is 
boldogan, hálásan és megdi- 
csőülien m agasztalhassuk h á 
romszor szent nevét.

Mezősi György

—  A  N Y U G A T -B É K É S I
E G Y H Á Z M E G Y E  le lk é s z i  
munkaközössége április 24-én, 
Orosházán ta rto tta  ülését, am e
lyen Koszorús Oszkár esperes 
áhítatot, Megyaszai László elő
adást tarto tt.

—  A  N Y T JG A T -B É K É S I  
E G Y H Á Z M E G Y E  sajtóelőadó
ja, Fecske Pál nagyszénási lel
kész április 12-én Orosházán, 
április 19-én a Szarvas-Ötem p- 
lomi gyülekezetben szolgált 
igehirdetéssel. M indkét helyen 
ism ertette egyházunk sajtó
m unkáját, bem utatta Sajtóosz
tályunk kiadványait és felhív
ta  a  figyelmet az Evangélikus 
E let előfizetésére.

— ÖRIMAGYARÓSD. Kan
táié vasárnapján  ik ta tta  be Ba
ján Imrét kántori és presbiteri 
tisztébe Bozorády Zoltán, a 
gyülekezet lelkésze.

EVANGÉLIKUS ELE*
A M agyarországi 
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CSÜTÖRTÖK. — „Nap és 
pajzs az Űr Isten.” (Zsolt 84, 
12) — Az élő Isten élő gyüle
kezete tőle várja  a világossá
got, jobban m in t reggelente 
a napfelkeltét. Ö fe ltár
ja  az igazságot, hogy az igaz 
kegyesség ú tján  tudjunk bi
zonyságot tenni a  feltám adott 
Űrről és irgalm ának, békéjé
nek, szeretetének leikével for
golódhassunk a világban.

B u d ap est. VIH ., P u sk in  u. 18.
T e le fo n : 142—07« 

C sek k szá m la szá m : 20.412—v n i .  
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PÉNTEK. — „Énekeljetek 
az Űrnak, áld játok nevét. H ir-

F ele lö s  v eze tő :  
Sop ron i B éla  igazgató

Az erdélyi írók és költők 
nesztora volt. Regényíró, tör
ténelmi színdarabokkal és köl
tői szépségű elbeszélésekkel 
gyönyörködtető mestere a toli
nak. A kolozsvári egykori 
„Pásztortűz” volt főszerkesztő
je. A Kisfaludy. Társaság, a 
Petőfi Társaság és a Magyar 
Pen Club tagja, a Magyar Tu
dományos Akadémia szépiro
dalmi koszorúsa és Nyelvtu
dományi Bizottságának tagja, 
rengeteg irodalmi és tudomá
nyos társaság rendes és tiszte
leti tagja, idehaza és külföl
dön.

Bencéd (Udvarhely megye) 
szülötte, sokgyermekes székely 
gazdaember fia. A magyar pa
raszt és a székely ember éle
tének s lelkivilágának alapos 
ismerője, mesteri megörökítő- 
je. A természet szépségeinek 
költői leirója. .,Gyallay Domo
kos írásai olvasásakor helye
sebben és zaklatva ver a szív, 
megremeg a lélek, égi csillag 
tiszta fényével vádol a lelkiis
meret . . . ” — írja Szász Ká
roly.

Bölcsészettan hallgató, ami
kor nemzetünk legnagyobb el
beszélője s halhatatlan mese
mondója Jókai Mór. Kolozs
várrá érkezik egyik erdélyi út
ján. Tiszteletére a város és a

Gyallay Pap Domokos
Tudományegyetem közös dísz- 
ünnepséget rendez, amelyen az 
egyetemi ifjúság választott 
szónoka Gyallay Pap Domokos. 
Az egyetem Aulájában olyan 
gyönyörű beszéddel üdvözli az 
ősz írófejedelmet, hogy „még 
a tündéri mondatok és szavak 
királya” maga is meglepődik a 
ragyogó beszédtől, megöleli az 
ifjút és kitüntetésül elhívja 
erdélyi útjára magával kísérő
nek és magyarázónak. „Én vol
tam akkor egész Erdély legbol
dogabb embere!” — írja ké
sőbb a már maga is országos 
hírű író.

Reményik Sándor egy reggel 
búsan, elcsüggedve ment be a 
..Pásztortüz” szerkesztőségébe. 
Gyallay akkor hosszan és lé
lekkel beszélt a nála tíz esz
tendővel fiatalabb költőnek. 
Délután, elválásukkor azzal 
búcsúzott csüggedt barátjától: 
„... ezt írd meg versben, amit 
ma hallottál tőlem." — „Más
nap reggel megnyugodott han
gulatban jött be Sándor a szer
kesztőségbe, odajön asztalom
hoz és elém tesz egy tintával 
irt kéziratot: — »tessék, a 
vers!- Elolvasom. -A templom 
és az iskolai' című költeménye

kézirata volt.” A mély hitű 
Reményik-költemény születé
sének ez a története. A költe
ményt az Evangélikus Elet is 
többször közölte már az idők 
során. Legutóbb egyik tavaly- 
előtti számában. Könny csillo
gott az ősz Gyallay Domokos 
szemében, mikor néhány hét
tel ezelőtt, felesége jelenlété
ben, ismételten elmondta ezt 
nekem.

Ősi, vérségi, évezrede$ szé
kely („lóföszékely”) csatád tör- 
zsökös tagja s leszármazottja. 
Évszázadok óta hithű, unitá
rius keresztyén vallású a csa
ládja. Ö maga a Magyarországi 
Unitárius Egyház tiszteletbeli 
örökös presbitere és kormány
zó egyháztanácsosa, volt fő- 
gondnoka. Evangélikus egyhá
zunkkal mindenkor szivbeli s 
őszinte jó kapcsolatot tartott. 
D. dr. Raffay Sándor püspök
nek bizalmas baráti híve volt. 
A harmincas és a negyvenes 
években több alkalommal tar
tott fasori gimnáziumunk ékes 
dísztermében nagy tetszéssel 
fogadott előadásokat és fölol
vasásokat. Egyik menye, Hilk- 
ka, finn leány. Ilona és Hilkka 
szeretett unokái s piciny déd

unokája is evangélikusok. „A 
keresztyén egyházi vallásfele
kezeteket Isten azért engedte 
létesülni, hogy hiveiket az egy
házak saját hitvilágukkal is 
minél mélyebb lelkületűekké 
neveljék az örök Isten szolgá
latára és az emberek szerete- 
téré!” Ez volt Gyallay Pap 
Domokos keresztyéni s emberi' 
hitvallásának foglalata. Szelíd 
lelkületű, szerény és puritán 
ember volt, minden embernek 
meleg szívvel igyekezett jót 
tenni és Isten szeretetére ve
zetni őket.

Bencéden született 1880. 
augusztus 4-én és Budapesten 
hunyt el 1970. április U-én, 
szellemének friss és élénken 
emlékező adottságát utolsó 
órájáig megőrizve. Néhány hét 
híján 90 évet élt. Hatalmas 
gyászoló közönség részvételé
vel temették el, H. Bencze 
Márton unitárius lelkész egy
házi szolgálatával és a Magyar 
Pen Club elnökhelyettesének 
búcsúztatójával.

Gyászjelentése, meghatóan 
búcsúztatja: „Egész életében 
népéért dolgozott s leiké, me
lyet hűséges sáfárkodásra ka
pott, most meggazdagodva és 
másokat is meggazdagítva, tért 
vissza Istenhez!”

Dr. Kubacskbay Beía



Ahol az ember megvetett—‘Jézus Krisztus is meggyalázott
Május 7—10 között keresz

tyén világkonferencia színhe
lye volt Libanon fővárosa, Bej- 
rút. 37 országból több m int 400 
keresztyén jö tt el, hogy ta 
nácskozzék a  keresztyének fel
adatairól a  közel-keleti válság 
megoldásával összefüggésben. 
A konferencia kezdeményező
je és rendezője egy francia ró
mai katolikus haladó mozga
lom, a  Témoignage Chrétien 
(Keresztyén Tanúságtétel) volt, 
melynek vezetője Georges 
Montaron igazgató. Előzménye 
az volt, hogy a Rabatban ta r 
to tt Iszlám Csúcstalálkozó egy 
felhívást bocsátott ki, melyben 
meghívta a  világ keresztyén- 
ségét, hogy „tekintsenek Pa
lesztinára és egyesüljenek a 
palesztinaiakkal méltóságukért 
folytatott harcban”. A B ejru t
ban most ta rto tt konferencia, 
mely a „Keresztyének Világ- 
konferenciája Palesztináért”
nevet viselte, tulajdonképpen 
válasz volt a  rabatt felhívásra.

A bejrú ti konferencián nem 
hivatalos egyházi kiküldöttek, 
vagy egyházi világszervezetek 
vettek részt, hanem  egyénileg 
olyan keresztyének, akik  fele
lősséget éreznek Közel-Kelet 
békéjéért. Az öt világrészből 
jöttek római katolikus, orto
dox, protestáns keresztyének 
és négy napon keresztül ta 
nácskoztak arró l a  keresztyén 
szolgálatról, amely segíthetné 
Közel-Keleten a jó megoldást.

Köztudomású, hogy Izrael 
agressziója következtében tra
gikus helyzet alakult ki a Kö
zel-Keleten. Izrael állam ának 
1948-ban tö rtén t megalakuló^ 
sakor sok százezer arabnak  
kellett elhagynia o tth o n á t 
Ezeknek többsége még ma is 
menekülttáborokban él. Fokoz
ta a válságot, hogy 1967 jú 
niusában Izrael agressziót kö
vetett el az Egyesült Arab Köz
társaság, Jordánia és Szíria el
len. Az agresszió következté
ben terü leté t négyszeresére nö
velte. Ű jabb több százezer a ra
bot űzött el otthonaikból. En
nek következtében jelenleg 
megközelítően 2 millió arab 
m enekült él Libanonban, Jor
dániában, Szíriában m enekült
táborokban, igen nehéz körül
mények között. Az arab népek 
semmiképpen nem tudnak be
letörődni ebbe a helyzetbe. 
Követelik az agresszió nyomán 
elvesztett területeik kiürítését, 
a menekültek hazatérését és 
egy igazságos és tartós béke 
biztosítását a Közel-Keleten.

Sajnos, Izrael területi hódí
tásait, agresszív m agatartását 
több esetben a Szentírásból 
akarja igazolni. Az Ó testámen- 
tum  egyes szakaszait — m e
lyekben Isten különböző ígére
teket adott az ősatyáknak és 
prófétáknak — úgy m agyaráz
za, hogy azzal alátám aszthassa 
Palesztinához való jogát. Ez 
azt jelenti, hogy egy ,,vallásos 
természetű politikai ideológiát” 
alakított ki, am ely faji jellegű 
és faji megkülönböztetést gya
korol az arabokkal szemben. A 
Szentírással igazolnak súlyos 
/jazságtalanságolcat, amelye
ket az arab néppel szemben el
követnek. A cionizmus igazo
lására veszik igénybe a  Szent
írás egyes szakaszait. Az is 
tény, hogy különböző keresz
tyén egyházakban világszerte 
az egész közel-keleti kérdést 
ugyancsak a Szentírás oldalá
ról közelítik meg és ezzel lé
nyegében összezavarják a 
problémákat és a Szentírás 
egyes szakaszaival lényegében 
eltakarják a valódi problémát.

Ezek a jelenségek indították 
a konferencia rendezőségét a r
ra, hogy összehívjanak egy 
olyan világkonferenciát, am e
lyen a  különböző felekezetek
hez tartozó keresztyének szem
benéznek a Szentírással való 
visszaéléssel és megvizsgálják, 
hogy általánosságban is milyen 
segítséget tudnak adni r, ke

resztyén em berek a problém ák 
tisztázásához és a fennálló vál
ság megoldásához.

A négynapos konferencián 
— m elynek megnyitó ülésén 
Helou, Libanon elnöke is részt

D. K á ld y  Z o l tá n  p ü s p ö k  f e ls z ó la lá s a  B e jh í t b a n

A konferencia azt is célul
tűzte ki, hogy a  helyszínen 
gyűjt információkat a Közel- 
Keleten élő közösségektől és a 
palesztinaiaktól a rra  vonatko
zólag, hogy mi a valódi hely

vett — két kérdés körül cso
portosultak az előadások. Több 
előadás hangzott el „A Palesz
tinái problém a különböző as
pektusai (történeti, politikai, 
gazdasági, társadalm i, jogi

„ K e r e s z ty é n e k  V ilá g k o n f e r e n c iá ja  P a l e s z t in á é r t ”  m e g n y i tó
ü lé s e

zet a  Közel-Keleten. A rra is 
gondolt a  konferencia, hogy az 
összegyű jtö tt in form ációkat to 
vábbad ja  a különböző keresz
tyén egyházaknak szerte a vi
lágon.

stb.)” címen. A m ásik tárgy
kör összefoglaló tém ája ez 
volt: „A keresztyén  hit és a Pa
lesztinái problém a”. Ez utóbbi 
előadás keretében szó volt az 
Ötestám entum  olvasásáról és

ÜLÉST TARTOTT A MAGYAR BIBLIATANÁCS
A M agyar Bibliatanács m á

jus 11-én ülést tarto tt. D. dr. 
Vető Lajos nyugalmazott evan
gélikus püspök, a Tanács el
nöke irányításával döntést ho
zott a Bibliatanács arról, hogy 
a bibliafordítással kapcsolatos 
problém ák és az új fordítás k i
adásával kapcsolatban opera
tív bizottságot hoz létre, nmei
nek tagjai dr. Bartha Tibor re
form átus püspök elnökletével 
D. Káldy Zoltán evangélikus 
püspök, dr. Pálfy Miklós pro
fesszor, az Ószövetségi Fordító 
Szakbizottság elnöke, dr. 
Prőhle Károly professzor, az 
Üjszövetségi Fordító Szakbi
zottság elnöke, Palotay Sándor. 
& Szabadegyházak Tanácsának

elnöke, Laczkovszky János, a 
baptista egyház elnöke, dr. 
Tóth Kálmán professzor, az 
Ószövetségi Fordító Szakbi
zottság tagja, dr. Varga Zsig- 
mond professzor, az Újszövet
ségi Fordító Szakbizottság tag
ja  és Kürthy László professzor.

Az ülésen dr. Pálfy Miklós 
ta rto tt rövid beszámolót az 
Ószövetségi Fordító Szakbi
zottság m unkájáról, dr. Varga 
Zsigmond pedig az Újszövetsé
gi Fordító Szakbizottságéról. 
A tervek szerint szó van egy 
konzultációnak a m egtartásá
ról is a közeljövőben, amely a 
fordítással kapcsolatos és vi
ta to tt problém ákat tárgyalja 
meg.

annak cionista értelmezéséről, 
a  zsidóság jelentőségéről a  ke
resztyén teológiában, az „Ígé
re t földje” jelentőségéről a  ke
resztyén h it számára, Jeruzsá
lem  jelentőségéről és a  mes
sianizmusról. Az előadások n a
gyon sokoldalúak voltak, tá r 
gyilagosságra törekedtek és jól 
világították meg a  problém á
kat.

Külön is szeretném  hangsú
lyozni, hogy a konferencia va
lamennyi előadója szembe
szállt az antiszemitizmussal, 
minden „zsidógyúlölettel” és a 
zsidóságnak, mint vallási kö
zösségnek az elítélésével. Az 
előadók újra és újra kifejezés
re juttatták, hogy nem a zsi
dósággal, mint faji és vallási 
közössséggel szemben harcol
nak, hanem azzal az Izraellel, 
amely az imperializmus eszkö
zeként agressziót követett el az 
arab népekkel szemben, és 
amely fasiszta jellegű faji ül
dözést gyakorol, és amely val
lásos természetű politikai ideo
lógiát képvisel.

Az előadásokat nagyon élénk 
vita követte, m elynek során 
igen éles szavak hangzottak el 
Izrael agressziójával szemben, 
továbbá a cionizmussal és m in
denféle kegyetlenkedéssel 
szemben.

A konferencia egy felhívást 
fogadott el, am ely valamennyi 
keresztyénnek szól a világon. 
A felhívásban többek között 
ezt olvashatjuk: ..Szolidárisak 
vagyunk a Palesztinái néppel 
egy szabad és független élet 
jogáért vívott harcban. Elíté
lünk  minden re jte tt vagy nyil
vánvaló antiszemitizmust, de 
ugyanilyen erővel szembeszál- 
lunk a faji megkülönböztetés 
sokféle anti-arab megnyilatko
zásával. Elutasítunk minden 
mesterkedést, amely a Biblia 
szövegét politikai hatalom cél
jaira akarja felhasználni. 
Ezeknek a  textusoknak cionis
ta  politikai interpretáció ja el
fogadhatatlan. Ez odavezetne, 
hogy a Szentirással igazolja
nak súlyos igazságtalanságo
kat, amelyeket a Palesztinái 
nép és a többi arab nép elszen
vedett. Ahol az ember meg
vetett, o tt Jézus Krisztus is 
meggyalázott lett. Alapvető jo
ga a palésztinaiaknak, hogy 
visszatérhessenek sa já t hazá
jukba és maguk dönthéssék el 
sorsukat. A Palesztinái nép jo
ga, hogy olyan politikai meg
oldásokat találjon, am ely lehe
tővé teszi az együttélést a  kü
lönböző népek, az eltérő vallá
si meggyőződésű és különböző 
ideológiájú em berek között. 
Elengedhetetlen az elfoglalt te
rületek kiürítése, melyet kö
vetnie kell a cionista struk tú 
ra  eltűnésének. Tiltakozunk az 
ember ember által való ki
zsákmányolásának minden for
mája ellen. Nem különítjük el 
a  szegények harcát a paleszti- 
naiak harcától. H ívunk benne
teket jobb tájékozódást szerez
ni és a Palesztinái népet tám o
gatni ellenállásában.”

A  konferencián részt vett D. 
Káldy Zoltán püspök is. aki a 
plenáris ülésen fe jte tte  ki fel
szólalásában álláspontját. Je 
len volt továbbá dr. Timkó Im
re, a budapesti róm ai katoli
kus Teológia professzora és dr. 
Vitányi György c. prépost. 
Káldy püspök felszólalásában 
többek között ezt mondotta: 
..Amikor Izrael arab  terü lete
ket foglalt el és kiűzte ottho
naikból az arab családokat^ ezt 
nem mint Isten »választott és 
szent népe« tehette, hanem 
m int csak egy szekuláris hata
lom. amely hasonló más szeku
láris hatalomhoz. Nekünk el 
kell ítélnünk Izrael agresszió
ját és ugyanakkor segítenünk 
kell a jó megoldást Közel-Ke
leten, amelynek nyomán létre
jön az igazságos és tartós bé
ke.” 1). K á ld y  Z o ltá n

B ú c s ú  e g y  r é g i  o r g o n á tó l
Egyházzenei áhítat a Deák-téri templomban

Nem le tt volna teljes a gyü
lekezet pünkösdi ünneplése, ha 
az istentiszteletek m ellett nem 
tarto ttak  volna egyházzenei 
áh ítato t a D eák 'téri tem plom 
ban. És nem le tt volna méltó 
befejezése egy öreg orgona élé
tének. ha utolsó szolgálataként 
nem J. S. Bach művei szólal
tak  volna meg rajta. M ert ez a 
pünkösd délutáni egyházzenei 
áh íta t egyúttal a búcsú alkal
m a is volt. Búcsúztak a  gyü
lekezet tagjai, a lelkészek, az 
énekkar tagjai és az orgonisták 
attól a hangszertől, amelyik 
az ezernyolcszázas évek végé
től hűségesen végezte szolgála
tá t a templomban.

Valamikor régen, az első 
változatát Ország orgonaépítő 
m ester építette, később az 
Angster, m ajd a Rieger cég á t
alakította. A mai orgona 1925 
körül alakult ki Zalánfy Ala
dár orgonaművész tervei a lap 
ján. Eddig huszonnégy regisz
teres volt, s most a megfá
rad t hangszer lebontásra ke
rül, hogy átad ja helyét az ú j
nak, a nagyobbnak, a  méltóbb
nak. De a mostani búcsú még
sem fájdalm as és végleges, hi
szen a 24 regiszterből 15 az új 
orgonában kerü l beépítésre, a 
többi 9 pedig a rákoskeresz
túri evangélikus templomban 
fogja tovább dicsőíteni Istent.

A gyülekezet új orgonát épít, 
am elyik 44 regiszteres lesz, s 
a jövő év tavaszán fogják fel
avatni. Az új orgona felépítése 
nagy költséggel jár, am inek 
nagyobb része m ár a gyüleke
zet rendelkezésére áll, de to
vábbra is várják  az egyházi 
zenét kedvelő hívek áldozat
kész szeretetett A régi orgona 
a  budapesti orgonák sorában 
a  negyvennyolcadik volt nagy

ság tekintetében, az új pedig 
m ár a  tizenötödik helyre ke- 
rüL Tervezője Trajtler Gábor 
lelkész, orgonaművész.

A zenés áhítat, a búcsú, mél
tó volt a gyülekezethez, az or
gonához, a Lutheránia ének
karhoz és zenekarhoz. Az „Es 
ist das Heil uns kommen her” 
kantáta, a „Sei Lob und Preis 
m it Ehren” és a „Lobet den 
Herrn, alle Heiden” motetták 
ismét bizonyságot tettek  a  Lu
theránia magas színvonalú fel- 
készültségéről. Csak az elis
merés hangján lehet szólni 
a szólistákról, név szerint Ko
vács Erzsébetről, Takács Ju
ditról, Marik Péterről és Me- 
zőfi Tiborról, akik mindig 
nagy készséggel vesznek részt 
a  szolgálatban. Köszönet ille
ti a  zenekar tag jait is. akik 
minden alkalommal nagy él
ményben részesítik a gyüleke
zetett Köszönjük Weltler Je
nő karnagy hűséges szolgálatát 
is.

Trajtler Gábor lelkész, or- 
gonaművész az Esz-dúr prelú
diumot és fúgát, valam int a  d- 
moll tokkáta és fúgát adta elő 
az orgonán, mintegy méltó be
fejezéseként a régi hangszer 
hűséges szolgálatának.

Dr. Kékén András igazgató- 
lelkész igehirdetése felhívta a 
gyülekezet figyelmét a rra  a 
pünkösdi Szentlélekre. Aki az 
egyházi muzsika nyelvét is fel
használja arra, hogy közössé
get, gyülekezetei teremtsen.

Amikor most elbúcsúzunk 
egy régi hangszertől, Isten ál
dását kérjük  a rákoskeresztúri 
tem plom ban végzendő további 
szolgálatára, és reménységgel 
várjuk  az új orgona megszó
lalását.

H a r k á n y i  L á sz ló

Vasas

• » .

Nemcsak a  templom, de 
előbb maga a gyülekezet is a 
felszabadulás u tán  épült. A pé
csi gyülekezethez akkor ta rto 
zott 150 községből vált ki és 
önállósult a  vasas-m arázai 
körzet 1949-ben, s hívott lel
készt az igen nagy szétszórt
ságban élő, de a Felsőszeliből 
ide települt hívekkel lelkileg is 
megerősödött hívek serege. A 
lelkész Vasason telepedett meg 
a helyi plébános által jó szív
vel felajánlott megosztott plé
bánián.

A templomot 1950-ben kezd
ték építeni, s lényegében há

rom  ütem ben készült el, több 
m int tízévi m unkával és ál
dozattal. Az induláskor példá
ja  volt a  túlm éretezett buzga
lomnak. Letették a Sándy 
Gyula á ltal tervezett templom 
alapkövét, de ham arosan kide
rült, hogy m ind a szükséglet
hez, m ind az anyagiakhoz vi
szonyítva túlm éretezett volt. 
Ezért még időben módosítot
ták a tervet, s ma egy a kör
nyezetébe kellemesen illeszke
dő töm petornyú templom áll. 

.- alagsorában gyülekezeti terem 
mel, a  tem plom térben nyolc
van ülőhellyel. A helyben la
kó 150 lélek megfeszített áldo
zatához a szórványhívek pél
dam utató anyagi- és m unka
áldozata járu lt, s a Gyülekezeti 
Segély többszöri, m ajd a köz
egyház más jelentős segítségé
vel az önkéntes m unkán tú l 
kerek kétszázezer forintba ke
rü lt az épület. Hetente rend
szeresen használják.

Az építés három  fázisának 
megfelelően a gyülekezetnek 
sorrend szerinti három  lelké
sze Zoltay Gyula, Fogarassv 
Árpád, s jelenleg Missura Ti
bor.

ÜJ OROSZ—ORTODOX KÉPVISELET GÉNÉBEN
Az Orosz Ortodox Egyház 

Moszkvai P atriarkátusa Her- 
m ogen  podolski püspököt ne
vezte ki új képviselőjévé 
Genfben,. az Egyházak Világ- 
tanácsának központjában.

Hermogen püspök 41 éves és 
tagja volt egyháza küldöttsé
gének az uppsalai világgyűlé
sen (1968) és az abidjani össz- 
afrikai egyházi konferenciá
nak 1969-ben.
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A Biblia és a modern irodalom
Ezzel a címmel je len t meg dr. Friedrich Hahn teológiai pro

fesszor könyve a stuttgarti Quell-V erlag kiadásában négy évvel 
ezelőtt. Mint a szerző hangsúlyozza, nem az a célja, hogy iro
dalmi idézetekkel magyarázza a Szentírást, vagy amolyan „dog
m atikai képeskönyyet” adjon. Inkább  az irán t akar megértést 
ébreszteni, hogy a régi Bibliában és az új irodalomban egyaránt 
a legalapvetőbb egyéni és közösségi életkérdésekről van szó, a 
honnan és hová, a szenvedés, a halál és az élet értelm ének prob
lémáiról. „Szinte azt lehetne m ondani: a Biblia folyton csak 
arró l beszél, hogy a Teremtő szüntelenül »beveti magát« te 
rem tm ényeiért, hogy értünk  él.”

Mit felel a Szentírás és m it a m odem  irodalom a nagy lé t
kérdésekre — ezt igyekszik elénk tá rn i Hahn professzor 345 
oldalas könyvében. S a kép teljesnek mondható, hiszen a szer
ző nem fél attól, hogy olyan írókat is megszólaltasson, akik 
többé-kevésbé tudatosan adtak  más választ a nagy kérdésekre, 
m int a Biblia — például Camus, Sartre, Hemingway. Mások 
szám ára szabadon felhasználható és értelm ezhető anyag a Bib
lia, szellemi ugródeszka olyan gondolatok kifejtéséhez, melyek 
m ikor m ekkora távolságra kerülnek az Ige üzenetétől. (Th. 
Mann, Barlach.) Természetesen nem  hiányozhatnak az olyan 
írók sem, akik egyikük, Jochen K lepper megfogalmazása sze
r in t „az isteni Igére emberi dicsénekkel válaszolnak”, m int Ber- 
nanos, Eliot, G. Greene, hogy csak az ism ertebbeket említsük. 
„Ez persze nem  jelenti azt — figyelmeztet Hahn —, hogy bib
liai, egyházi, vagy teológiai szóhasználattal fejezik ki magukat. 
Épp ellenkezőleg — modern em berként figyelnek és felelnek, 
m int akik részesek koruk problém áiban és tanácstalanságai
ban.”

Jellemző címszó alatt előbb mindig egy bibliai szakaszt közöl 
a szerző, ezt követi a pár oldalnyi irodalmi idézet, m ajd pedig 
Friedrich Hahn értelmező-elmélkedő m editációját olvashatjuk. 
Igen érdekes és hasznos „lelki tornához” segít így hozzá a pro
fesszor — nem  csoda, hogy szűk másfél éven belül három  k i
adást lá to tt műve, melyből ízelítőül egy darabkával szolgálunk.

„Mégis” — ez a  címszó. Aztán a 73. zsoltár önmagéval küsz
ködő s h ité rt harcoló, m egpróbált hívőjének fohászkodásai,'majd 
pedig A lbert Camus regényéből, A pestisből részlet. Ehhez jó 
tudni, hogy az egzisztencialista Camus szám ára a „pestis” az 
egész emberi lét jelképe. Párhuzam ként akár Szabó Lőrinc so
rai is eszünkbe ju thatnak : „Ügy nézem, elszánt nyugalommal, 
az életet, m int rem énytelen lepratábort vagy harcteret.” (Kü
lönbéke.)

Oránban kitört a pestis, a várost szigorúan lezárták. Az or
vosok önzetlen elszántsággal harcolnak az iszonyú kór ellen, fő
ként dr. Rieux, önkéntes ápolók segítenek nekik, köztük Pa- 
neloux atya. Az egyik különösen megindító gyerm ekhalál után 
a nem hívő Rieux kifakad, s hevesen veti oda a pátem ak : „Leg
alább ez az egy árta tlan  volt, nagyon jól tud ja azt maga!” Az
tán  lecsillapszik és bocsánatot kér. Nyugodt hangon mondja, 
hogy ő ugyan sehol sem veszi észre azt a kegyelmet, amelyről 
a páter beszél, de nem  akar erről vitatkozni vele. „M indketten 
olyasm iért dolgoznunk, ami tú l szitkozódáson és imádságon 
egyesít bennünket. És csakis ez fontos.” Paneloux megindultan 
ül mellé. „Igen, maga is az em berek üdvéért dolgozik” — m ond
ja, de ezt tú l nagy szónak ta lá lja  a doktor, ak it m indenekelőtt 
az em berek egészsége érdekel. Aztán p ár sokatmondó perc, 
néhány szó; a páter érzi, hogy nem  tudta meggyőzni Rieux-t, s 
ezt meg is mondja. „Mit számít az? — válaszolja erre az orvos. 
Amit én gyűlölök, az a halál, meg a rossz, hiszen tudja. És ha 
akarja, ha nem, mi egymás mellett állunk, hogy mindkettőt 
elszenvedjük és mindkettő ellen fölvegyük a harcot.”

Rieux-ban Camus önm agát beszélteti. Szerinte élet és halál 
egyaránt képtelen és értelm etlen, az em beri sors merő abszur
ditás, am iben az egyetlen viszonylagos vigasz csak az lehet, ha 
az em ber lázad és harcol a céltalan sors ellen. Ez m int elv és 
életérzés egyáltalán nem elégít ki bennünket, ha Jézus K risz
tusban megalapozódott az életünk. Kétségtelen viszont, hogy az 
egyéni és közösségi életnek nemegyszer lehetnek olyan sötét 
szakaszai, am elyeknek értelm ét hittel is igen nehéz m egkeres
ni (s az rövid távon ta lán  nem is lehetséges), s amelyekben, ha 
helyt akarunk állni, egyszeriben ott ta láljuk  m agunkat más 
gondolkozású, ám tettrekész em berekkel egy társaságban. Így 
volt ez Camus esetében is, aki aktív  részt vállalt a francia el
lenállásban, s akinek e regényét is elsősorban a náci-„pestisre” 
érte tték  megjelenésekor. Abban a küzdelemben hivő és nem 
hivő ellenállók kölcsönösen m egtanulhatták becsülni egymást, 
m int Ignace Lepp pszichiáter leszögezi. (Hasonló volt Bonhoef- 
fer és mások esete.) Ma is vannak és lehetnek kisebb-nagyobb 
„pestisszituációk”, riadóztató vészhelyzetek (háborús veszély, 
súlyos családi problém ák stb.), vagy egyszerűen a bárm i jóért 
való szükségszerű összefogás, amelyekben mi a hit „mégis”- 
ével vállaljuk  sorsunkat.

Paneloux atyának belső helyzetét a 73. zsoltárban lá tja  tü k 
röződni Hahn professzor és A rtur Weiser igem agyarázatát idé
zi: „Ebben a zsoltárban szinte klasszikusan fogalmazódik meg 
a h it merészsége, hogy látszat ellenére is az Istenhez ta rtsa  m a
gát, akkor is, ha az élet rejtélyes m arad, sőt éppen akkor. I tt 
olyasvalaki beszél, ak i nem  lá t és mégis hisz.”

Bodrog Miklós

L E L K E S Z I K T A T A S  C S O N G E N
„Tekintélyes régi gyüleke

zet, ahonnét nemegyszer kap
tunk indítást, jó  szót lelké
szektől, gyülekezeti tagoktól” 
— m ondotta az egyik felszóla
ló a közgyűlésen. Egy másik 
köszöntés a rra  utal, hogy m i
képpen „zendült ki az Isten 
beszéde” ebből a gyülekezetből 
is. Ostffyasszonyfát, m int egy
kori filiá t ideszám ítva féltu
catnyi egyházi munkás, nagy
részt lelkész tekinti a maga 
templomának a csöngei tem p
lomot, ahol keresztelték s ta 
lán konfirm álták is.

A gyülekezet birtokában egy 
szép-művű kehely van. Van 
olyan vélemény, hogy még hu
szita eredetű. A paplak-udva- 
ron van a vidék legöregebb 
akácfája. A falu számon ta r t
ja, Tessedik-fának mondja. 
Benne van ebben nemcsak az 
evangélikus szemléletmód, ha
nem az is, hogy a táj jellegét 
akácligetek adják, valam int az 
utakat szegélyező és a term ő
térséget parcellákra osztó 
akácsorok. Az a hagyomány, 
hogy az első akácot evangéli
kus lelkész ültette el Csöngén. 
Többet is ü lte te tt nemcsak ezt 
az egyet, a legutolsó időkig 
m egm aradt kettő. A m ásik a 
gyülekezet valam ikori gondno
kának az udvarán.

A lelkészbeiktatás napjára 
hajtani kezdett az öreg fa. 
P rédikált ezzel a gyülekezet
nek. Ne álljon meg a  patinás 
m últnál, legyen az élete ága
kat, leveleket hozó, kivirágzá
sában az evangélium édes nek
tá ré t kínáló. Egyszóval legyen 
az élete hasznos a környezeté
nek, m int ahogyan az akácé az.

Az ik ta tást végző esperes az 
eleven gyülekezeti élet feltéte
leiről szólt. Az egyház szolgá
latában a jézusi jópásztori lel
kűiéinek kell érvényesülni. 
K izárt a felülkerekedni-akarás 
indulata. Joggal kérdőjelezzük 
meg a lelkészi szolgálatot és a 
gyülekezeti életet, ha abból 
nem fakad jó  a közre.

A beiktatott Szerdahelyi Pál 
lelkész Jézus példáján m utatta  
fel a templomot betöltő gyüle
kezetnek, hogy miben lá tja  a 
szolgálatát. Jézus, a Jópásztor 
az em bereket testi bajaikat 
nézve is szánta. Mikor az üd
vösségük ügyét magáévá tette, 
nem volt szám ára érdektelen 
földi gondjuk-bajuk sem. Az 
első, ami Csöngáre jövetelekor 
a szemébe tű n t a vöröskeresz
tes segélyhely-jelzés a kapun. 
Ez tehát a  teendő: segíteni 
m indenütt, ahol baj van, m in
denütt, ahol igyekeznek a jóra, 
a jobbra.

H A  K I N Y I T O M  A B I B L I Á M
Kezemben nincs próféta-bot 
Nem vagyok Isten embere.
Épp szolga csak. De szent robot,
Hogy csendben já rha tok  Vele.

Ű r szolgái vándor ú tján  
Alkony-órán, nyájas este 
Vár egy sátor árnya s hull rám  
Fényes álmok dús gerezdje!

A „K árm elről” jövet — menet 
S „völgyek” vágyoltó mélyiben 
Pezsdül, ég, fénnyel telne meg 
A szív, ha itt most elpihen!

Ür szolgái vándor ú tján
Ez az „oázis” oly mesés 
Csillag-bársonyos éj múltán 
Feledtet sajgó ébredést!

Ha kinyitom  a Bibliám 
Világok érintkeznek itt  
S míg suttogom hála-im ám  
Mélyebb látássá lesz a hit!

Csak a szépre emlékezem I 
— M ár mögöttem az ú t fele —
Hol beszűkül a végtelen,
Rám sátoroz az Űr szeme!

Sárkány András

Jelen volt és köszöntötte az 
új lelkészt Berzsenyi J. Miklós 
a vasi egyházmegye nevében. 
Baranyai Ernő a gyülekezet 
nevében ju tta tta  kifejezésre a 
minden jóra kész, segítő igye
kezetei. Lelkész és lelkészné 
Vas megye és abban is Szom
bathely szülöttei. Az ottani 
gyülekezetünket küldöttség 
képviselte, akiknek a nevében 
Sokoray Miklós lelkész szólt. A 
nagyszámban jelen volt szom
széd lelkészek, illetve felügyelő 
is elmondta — ki-ki a gyüleke
zete nevében — a  köszöntés 
szavait. A Somogy—Zalai egy
házmegye Hegyháti János lel
kész felszólításában köszönte 
meg Szerdahelyi Pál negyed- 
százados nehéz szórvány-szol
gálatát náluk. A hivatali előd

Fehér Károly mennybemene
teli ősi képet idézett, hogy 
m indannyiunknak megmutas
sa, kinek is lépjünk a lábai 
nyomába. Nem hiányzott az 
üdvözlők sorából a Hazafias 
Népfront képviselőjének a kö
szöntése sem, Szabó Endre 
személyében.

Megható része volt a  köz
gyűlésnek az anyák ünneplése. 
Anyák napja volt éppen s a 
lelkészházaspárból m indkettő
nek az édesanyja ott lehetett a  
beiktatási ünnepségen.

Ügy éreztük igehirdetések
ből és felszólalásokból nyoma- 
tékot kapott Exaudi vasárnap
jának igéje: „Kérjétek az a ra 
tás u rá t küldjön m unkásokat 
az ö  aratásába!”

Sz. L.

A Délmagyar ország c. lapban olvastuk
Dr. K á ldy  Zoltán látogatása Szegeden

„Bemutatkozó látogatáson fogadta tegnap, szerda délelőtt 
(május 13.) Szegeden, a megyei jogú városi tanácsnál dr. Káldy 
Zoltánt, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökét, a  Béke
világtanács tagját, az Országos Béketanács elnökségének tagját 
dr. Biczó György, a Szeged m. j. városi Tanács vb-elnöke és 
Hangos Mihály, a megyei tanács vb-elnökhelyettese. Dr. Káldy 
Zoltán eszmecserét folytatott az állam i vezetőkkel, melynek so
rán  városfejlesztési és az evangélikus egyházat érintő kérdések
ről esett szó. A látogatáson jelen volt dr. Rátkai János egyház
ügyi tanácsos is.”

Mária nővár
A pécsi evangélikus szere

tetotthon utcai, földszintes, 
szépen berendezett szobájá
ban találom  M ária nővért. 
1968. év szentestéjén búcsúz
tatta az egyházközség elnök
sége és a szeretetotthon veze
tősége. 1969. január 1-től — 
nyugdíjas. Hogyan élhet 
nyugdíjas sorban az „örök
mozgó” és fáradhatatlan  M á
ria  nővér? Milyen m egtett út 
van mögötte? Mivel tölti ki 
napjait? Mi a legkedvesebb 
em léke? Hogyan néz az egy
ház jövendőjére? — K érdé
sek, am elyekre csendes be
szélgetésben kaptunk választ 
Unger M ária nyugdíjas o tt
honvezetőtől.

Mi in d íto tta  el a  szolgáló szere
te t közvetlen  ú tján ?

1901. jan u ár 15-én szület
tem, Körmenden. Heten vol
tunk gyermekek. Az elemi 
és polgári iskola u tán  bele
kerültem  a  körmendi evan
gélikus gyülekezet m unká
jába, főleg az ifjúság között. 
Később m egism erkedtem  a 
diakonisszaélettel, s egycsa- 
pásra szivemhez nőtt. Egy ré
gi ének muzsikál szívemben. 
„Bárány Jézus jö v ö k ...! ” — 
hívó szónak tekintettem  és 
jelentkeztem  felvételre. So
ha nem bántam  meg!

M ilyen szolgálatokat végzett az 
országos egyházban?

1931. óta szolgáltam a 
szombathelyi, később a deb
receni gyülekezetben. De köz
ben többször is szolgáltam a 
győri árvaházban és in te rná
tusbán. Pécsre 1943 során 
kerültem , m ajd rövid soproni 
beosztásom után, véglegesen 
visszakerültem  a pécsi szere
tetotthonba. Eleinte néhány 
nyáron á t  napközi otthont is 
vezettem  a téti és a vései 
gyülekezetekben. A gyerme
kek közötti m unka után  az 
öregek közti szolgálat le tt fel
adatom. A három m unkakör 
egyformán szívemhez nőtt: a 
gyülekezet — az árvák és 
végül az öregek!

Hol és h ogyan  é lte  át a fe lsza-  
badulást?

1944. novem ber 29-én a pé
csi szeretetotthonban, ahol

akkor húsz árva és húsz öreg 
gondozása volt a  feladatom. 
Simán m ent minden, sem
miféle problém a nem adó
dott. Káldy Zoltán, az akkori 
pécsi segédlelkész, beköltözött 
az otthonba, hogy segítsen a 
diakóniai m unkám ban.

M i a legk ed veseb b  em lék e  közel 
n eg y v en esz ten d ő s m u nkájáb ól?

A m ikor a sok, szeretett, á r
va gyermekeim közül Gabit 
férjhez adtam . I tt volt az es
küvő az otthonban. Én ve
zettem be a pécsi templom
ba, m int „édesanya”. Azóta 
boldog asszony, férje orvos, 
három  gyönyörű gyermekük 
van, gyakran jönnek „haza”, 
s az m indig ünnep számom
ra.

H ogyan  tek in t az országos eg y 
h ázu n k  d iak ón ia i útjára?

Nagyon-nagyon örültem, 
hogy egyházunknak élete és 
szolgálata közepére kerü lt a 
szeretetszolgálat. Életem é r
telm ét látom  benne igazolva. 
S az t hiszem, hogy világszer
te csak a diakóniai életfor
m a hoz gyógyulást az egész 
em beriség számára.

M ire vá g y ó d ik  m ég  h átralevő  
éveib en ?

Szeretnék dolgozni, de fá
rad t szívem pihenésre kény
szerít. De ha csak keveset is. 
m indennap szolgálok, hiszen 
csak így szép az é le t . , .

S az u to lsó  m ondat?

Köszönöm a  fenntartó  gyü
lekezet elnökségének, hogy 
ebben a szép szobában élhe
tek öregségemre. Köszönöm 
az egyházvezetőségnek, hogy 
megbecsülésben és sokszor 
m egtapasztalt tám ogatásban 
volt részem. És köszönöm 
korm ányzatunknak, hogy
nyugdíjam ba beszám ították 
a diakonissza éveimet is és 
anyagilag gondtalanul nézhe
tek a jövőre.

Gyümölcstermő, gazdag élet 
után — szép, békés öregség. 
Szürke élet? Azt hiszem, 
hogy Isten szeretetének 
aranyló sugaraiba öltözik. 
M ert a  legnagyobb a Szere
tet!

Balikó Zoltán

Több, mint száz éves a terem, am elynek fa
láról Széchényi Ferenc életnagyságnál na
gyobb portré ja tek in t a  látogatóra. A díszes 
faburkolat fölött az egykori nagyasszonyok 
adakozását megörökítő vármegyei címerek.
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d V v E t i i « : wwMft«,
A  Halotti Beszéd kezdő sorai

Szép, intarziás parke tt — szintén m űem lék — 
s többek között egy 48-as honvéd által Dél- 
Amerikából küldött, egyetlen fatörzsből fa ra
gott, két m éter széles kerek mahagóni-asztal.

Az Országos Széchényi Könyvtárban va
gyunk. A pompás Széchényi-terem egyik sar
kában két, egym ásra merőleges tárló  áll m ost 
Bennük a patinás terem nél is értékesebb k in
csek sorakoznak.

Közel ezer éves a legrégibb kézirat, amely 
a  sort megkezdi, és több m int négyszáz éves 
a  legfiatalabb. Legtöbbjének közvetlen egy
házi vonatkozása van. Ezért is állják  körül 
kétszeres érdeklődéssel Teológiai Akadémiánk 
4—5. évfolyamos hallgatói, akiknek oktatását

A magyar nyelv hete után

Egy kiállítás margójára
a mai egyháztörténeti órán — kérésem re — 
dr. Karsay Orsolya végzi.

A lelkes tekintetű, mosolygó szemű fiatal 
könyvtáros éppen most doktorált a bizantino- 
lógia köréből Moravcsik Gyula professzornál. 
Szakértelemmel és szeretettel sim ogatja végig 
szemével — ki tudja, hányadszor a magyar 
nyelv hete alkalm ából rendezett kiállítás ve
zetése során — az értékes, régi kéziratokat.

Legelső nyelvemlékünknek, a tihanyi apát
ság Pannonhalm án őrzött, 1055-ből származó 
alapítólevelének, a Lőwenben levő ómagyar 
M ária-Siralom nak és a Königsberg! Töredék
nek csak a m ásolatait lá tjuk  ugyan, de a hall
gatók érdeklődését mégis felkelti ezek szövege 
és regényes sorsa.

Eredetiben látjuk azonban a m agyar és egy
ú tta l valamennyi finn—ugor nyelv legrégibb 
ism ert összefüggő nyelvemlékét, a 12. század 
végén keletkezett Halotti Beszédet, amely egy 
latin  nyelvű szertartáskönyvnek 26 soros, ízes 
magyarságú, szabadon fordított „vendégszö
vege”.

Ugyancsak eredeti a — sokáig az osztrák 
fővárosban őrzött — Bécsi Képes Krónika. 
M iniatűráinak ragyogó színei meghazudtolják 
korát, a hatszáz évet. A latin szöveg között 
feltűnő „Gyula” és „Zoltán” nevek fölé egy
szerre hajol tíz teológus-fej. . .

Azután az első kézzel írott magyar könyvet, 
a régebben Ehrenfeld-Kódex néven ism ert 
Jókai-Kódnxet látjuk. Assisi Ferenc életét írja 
le a  budai beginák — harm adrendi apácák —

részére készült. (Sokan csak ekkor tud ják  meg 
a sok finom részletkérdésre is kedvesen kitérő 
kalauzunktól, hogy egy 1925-ös londoni árve
résen szerezte meg állam unk e kincset, s  az 
akkori Jókai-centenárium  révén kapta mai 
nevét.)

_A Biblia legrégibb magyar fordításának e l
ső töredéke lá ttán  még tágabbra nyílik a sze
münk. A ferences szerzetesből le tt két huszita 
prédikátor, Újlaki Bálint és Pécsi Tamás ké
szítette.

Mátyás király egykor ta lán  3000 kötetet is 
kitevő budai Corvina-könyvtárából az egész 
világon ma m ár csak 170 darabot ism erünk; 
ebből 45 van hazánkban: 32 az Országos Szé
chényi Könyvtár, 11 az Egyetemi Könyvtár, 
1 a Tudományos Akadémia és 1 a  győri püs
pöki szem inárium  tulajdonában. Az itt k iállí
to tt két kódex közül különösen Cyprianus egy
házatya szépen illum inált, Corvin-eímeres be
szédeinek lá ttán  csillan fel a leendő lelkészek 
szeme. H át még am ikor m egtudják, hogy né
hány éve 5000 angol fontért — több, m int fél
millió forintért! — szerezte meg ezt a nagy 
kincset egy árverésen a Széchényi-könyvtár. . .  
Ugyanilyen tetszést a ra t a Festetich-Kódex — 
Kinizsi Pálné Magyar Benigna imádságos- 
könyve — a 15. század végéről: ez a legdísze
sebb középkori magyar kézirat.

„Pest városában, Szent Péter utcájában” — 
a későbbi Ferenciek téri egykori kolostorban 
— Íródott az a M ária-ének a 16. század ele
jén, am elyet a Peer-Kódex őrzött meg. Ez ne

vét Peer Jakab p iarista  tanártól, az egykori 
tulajdonostól kapta.

A Nyulak szigete hajdani domonkos-zárdá
jának  ® levegője árad  Ráskai Lea értékes kó
dexéből, amelyből nem csak M argit királylány 
életét, hanem  még a M argitsziget topográfiá
já t is m egism erhetjük. A buzgó kódexm áso
lóról azt is m egtudjuk, hogy zemplénies volt 
a nyelvjárása, és közvetlen, közlékeny apáca 
lehetett: „Igen beteg valék” — ír ja  piros tin 
tá jával az egyik oldal aljára. — A Margit- 
legendát különben Jankovich Miklós, a  híres 
budai m űgyűjtő szerezte meg — és ajándé
kozta a m últ század közepén a könyvtárnak 
— egy főnemestől, akihez valószínűleg a II. 
József idején feloszlatott szerzetesi könyvtá
rak  valamelyikéből kerülhetett. ’

Sorra folytathatnánk a szebbnél szebb kó
dexek és a hozzájuk fűződő érdekes történe
tek felsorolását. A pálos Bátori László b iblia
másolásától — am elyet 1460 körül a buda- 
szentlőrinci kolostorban vagy talán  a híres 
hárshegyi barlangjában írhato tt — a „pesti
fera lu therana haeresis” kifejezést tartalm azó 
Érdy-Kódex szövegéig — amely a 16. század 
elejének egy karthauzi „néma b ará t” által írt 
legnagyobb magyar legenda- és prédikáció- 
gyűjteménye, s a m agyar irodalom egyetlen 
karthauzi em léke — a zárt tárlók a latt is m in
den csupa élet, csupa történelem.

Nyelvében él a nemzet. Nyelvi em lékeink: 
népünk és keresztyénségünk közös kincsei 
megérdemlik, hogy a páncélszekrények és zárt 
ajtók mögül ideig-óráig ismét napfényre ke
rüljenek. Talán egy életre szóló indítást ad
nak a késői utódoknak.

Ezt a szép szolgálatot végzi most az Orszá
gos Széchényi K önyvtár kiállítása.

Dr. Fabiny Tibor

a



SÁRSZENTLŐRINCEN
A Sió egyenes partja i m el

le tt ballagunk Nagyon dús a 
fű. H irtelen buzdult neki a 
tavasz, hogy behozza a hosszú 
késést. Mosolygós arco t ké
rünk! — kattan  a fényképező
gép. A lelkészcsalád töredéke 
bandukol velünk, Csepregi Bé
láéit. Így is vagyunk vagy ha
tan és Risto Jääskeläinen fia
ta l finn lelkész, aki délelőtt ott 
prédikált a sudár tornyú nagy 
templomban. A dús fűben ap 
ró  fehér csillagok szerteszét 
Szárnyas sárm a — m ondják a  
nevét.

A falusi idill hangulata r in 
gatna el, ha nem  borzongana 
bennem a  történelm i em lék 
keltette kép: i t t  futkosott kis
diákként Petőfi Sándor. Sze
re tte  a Sió-partot, valahol itt 
m étázhattak. Csengő kacagá
suk, versengő kiáltásaik hová 
úsztak el a levegőben, s  az 
időben? K ét konok horgász ül 
ném án a sim a víz m ellett, a  
parti bokrokhoz húzódva.

Elúszott Petőfi hangja rég. 
Ugyan 'm it tudhat ez a  kedves 
finn abból, am i itt  egy magyar 
szívében remeg, lá tva a karcsú 
templomtornyot, am it ő is oly 
sokszor hosszan nézhetett! 
Nem ez a  sisak volt még ak 
kor a csúcsán, m ert ez épp ab 
ban az évben épült, am ikor 
neve az örökkévalóság m a
gyar egébe röppent, s  am ott a 
kis házakban azoknak a  szép 
magyar arcoknak az elei — 
akiket délelőtt lá ttam  a tem p
lompadokban — gondolhattak 
remegő szívvel arra, hogy mi 
le tt az egykori diáktársból. 
Igen, ez a  templomsisak ab 
ban az esztendőben épült, 
am elynek évszáma hallásán 
ma is megmozdul bennünk a 
lélek: 1848.

Mit tud m indebből ez a 
kedves finn? Felballagunk az 
utcán, am elyen ősi szalm a- 
zsuppos házak ülnek egymás 
hátán, s ha az ablakok, ajtók, 
zsupp és padfeljáró nem  is

szólnának m ind az egykor
volt világról, a  kém ények m a
guk kiáltanának sajátos, bol
tos tetejükkel. M iért is hagy
ják  om lani ezeket sorban ? Vé
gigmegyünk a  S ántha Károly 
utcán — énekköltő papunk

nevét őrzi —, s  ham arosan 
befordulunk a ház elé, ahol 
Petőfi naponta k i-befordult 
a  kapun. Kéményén ma gó
lya fészkel. M it tud m indeb
ből ez a kedves finn?

M it? Az em léktábla elő tt 
Risto szép hanglejtéssel sza
valni kezd: „Még nyílnak a  
völgyben a  kerti v irág o k ..  
Betéve tud ja  ezt a  fájdalm as- 
könnyes-szép verset. Ezen a 
muzsikán ütem ecődött szívé
be a magyar szó, s jó szöve
get választott, hogy megérez
ze azt, am it a  sok itt já r t finn 
között Paavo V iljanen idéz
get oly előszeretettel: „nyel
vében él a nem zet le lk e . . . ”

Tolna tá jairó l az a  köz
tudat, hogy a  lu te rán ia  sváb. 
Sárszentlőrinc színmagyar, a 
környező falvakkal együtt. 
Nyolc m agyar evangélikus fa

m ilia alapíto tta ú jra  a török- 
dúlás u tán  Fürdés, Szívós, Ka
tona, Fej ár, Fenyő, Cseh, Gaál 
és Tóth családok voltak az 
első telepesek, s m ire Petőfi 
is ide iratkozott, kerek ké t
ezer magyar evangélikus lak
ta a községet a  tizenegy szál 
katolikussal szemben.

Szeniczei B árány György 
volt a  papjuk, népének igaz 
pásztora, s Szentlőrinc első 
iskolájának alapítója. Fél év
század m úlva em ellé épült 
meg a latin  gram m atikai is
kola, a scola trivialis, senio- 
ralis oskola, am ely nemcsak 
Dunántúl, de távolabbi v i
dékek diákságát is vonzotta, 
s  am elybe utóbb Petőfi is 
já rt. Akkor még nádtető fed
te.

Az iskola tanerői, s egy
más u tán  kiváló lelkészek 
te tték  a  vidék kulturális gó
cává Sárszentlőrincet. Petőfi 
korában Balassa János v o lta  
lelkész, a nagy orvosprofesz- 
szor édesapja. Később Sántha 
Károly volt neves papjuk. 
Előbb k é t püspökké le tt pász
tora is volt a gyülekezetnek: 
Perlaky Gábor és Nagy Ist
ván. A mi generációnk pedig 
„öreg” sárszentlőrinci pap
ként Fábián Im rére em léke
zik.

Meglepő, hogy Dienes A nd
rás a  fiatal Petőfiről szóló 
postumus kötetében konzer
váló, zárt világról ír. „A Pe- 
tőfi-kori Szentlőrinc faluképe 
a  m últ szárad harm incas 
éveiben m ajdnem  ugyanaz 
volt, m in t a m a i . . . ”  Csak 
éppen a  Sió és a Sárvíz szép 
vadsága szorult egyenes par
tok közé, nádtengerből búza- 
tenger lett, a  nádtetők, szép 
kémények, gerendás m ennye
zetek om lanak, em léktáblák

évszám ai is botlanak, s  a 
tem plom padba faragott Pét 
nem  biztos, hogy Petőfitől 
van. A parókián a  régi nagy 
beszélgetések, bodor pipa- 
füstfelhők és költői álmok 
tanúja, a kártyaasztal még 
ott áll, de az új nagy veran
dán m űanyagtető szűri nap
fénysárgává a borús eget is, 
a  fürdőszobában hideg-meleg 
víz folyik, s  csak egyetlen 
régi ajtón  ta lá ltam  kézzel 
kovácsolt régi sarokvasakat.

De kézzelfoghatóknál és le- 
írhatóknál jobban őrzi vala
mi az értékes régit: „Népe 
gyönyörű m agyar nyelvet be
szél, kifejezéseiben különö
sen fordulatos, szellemes” — 
állap ítja meg Dienes András.

Ülök a régi tem plom pa
dokban, míg finn barátunk 
igehirdetése hangzik az oltár 
fölötti szószékből. Üléstől 
lábtól, im ádságra kulcsolt ke
zektől kopott pad-deszkák. 
V alaha itt  nagyon sokan já r 
hattak  istentiszteletre: még a 
padközi zugokban is ülőal
kalmatosságok. Most sincse
nek kevesen. M arkáns, erő- 
és m éltóságteljes m agyar a r 
cok. Igen szép fajta.

Petőfi m étabotja, ágyahe- 
lye, kezefaragása, futó alak ja 
aligha fogható meg. De sza
va igen! O tt él népe nyelvé
ben. Vagy az övében élt né
pe nyelve? Inkább ez utóbbi.

Hangzik az ige fent a  szó
széken, míg nézem az ére tt 
arcvonásokat. Szeniczei Bá
rány  Györgyök, Perlakyak, 
Balassák, S ánthák szólták ré 
gen. Él-e vajon a  szavuk ma 
is? Vagy inkább A nnak sza
va él, ak iét ők is szólták? 
Inkább ez utóbbi. M ert ak 
kor él a  gyülekezet maga is.

D. Koren Emil

M I N D E N H A T Ó
Szép tisztafényű csillagot 
ragyogott m árvány homlokod.

N G E L IK U S  
F Ö L D R A J Z

Őserdők és ősállapotok világa
Latín-A m erika legnagyobb országa Brazília. E rről az or

szágról illik többet is tudnunk. A nyáron itt, közel az Uruguay 
határhoz, ahol a klím a is kissé elviselhetőbb, Portó Alegreben, 
egy csodálatos tengeröböl m ellett fekvő városban lesz a Luthe
ránus Világszövetség VII. Nagygyűlése. Lázasan készülődnek a 
delegátusok, hogy korunk teológiai, társadalm i, szociális prob
lémáit megvitassák, mi pedig vessünk egy p illan tást a vendég
látó ország történetére és jelenlegi helyzetére.

Mikor éjjel kezembe fagy 
m ár a  toll, egyedül Te vagy

érzékem határán  belül, 
k it ném án is hallhat a fül,

kit absztrakt ham isságba fű lt 
közérzetem is m egtanult.

Ö rökérvényűre vágyva 
vágyam léted meggyalázta,

de Te képes vagy naponta 
fölgyulladni csontjaim ba’.

Fecske Csaba

ÖKUMENIKUS VENDÉG MAGYARORSZÁGON

Porto Alegre 1970
Miután már tájékoztattuk olvasóinkat a Porto Alegrében 

tartandó ötödik Lutheránus Világgyűlés hazai előkészületei
ről általában, most megkísérelünk betekintést nyújtani az 
egyes munkacsoportok műhelytitkaiba, érdeklődvén sajátos 
módszerük, kérdéseik és felismeréseik iránt. Megkértük dr. 
NAGY GYULA professzort, ismertesse az általa vezetett III. 
munkacsoport tevékenységét, amelynek témaköre („Felelős 
részvétel a mai társadalom ban”) leginkább egybevág egyhá
zunk legalaposabban átgondolt és különösen nagy figyelem
mel kísért felismeréseivel.

E d d ig  m i ly e n  k o n f e r e n c iá k  e lő z té k  m e g  a  V ilá g g y ű lé s re  
v a ló  f e lk é s z ü lé s t?

— Külföldiek és hazaiak közül felsorolok néhányat, ame
lyeken magam is részt vettem. Szervesen a felkészüléshez ta r
tozott a keresztyén—marxista dialógus 1968-ban és az Egy
házak Világtanácsa faji kérdésben rendezett világkonferen
ciája m últ év tavaszán. K ifejezetten arccal a Nagygyűlés felé 
tárgyaltak  az LVSZ Badenben tartott szociáletikai konferen
ciája európai és észak-am erikai részvevői, de az Európai Egy
házak Konferenciáján és a Prágai Keresztyén Békekonferen
cián végzett szolgálatom is összefüggött ezzel a tém akörrel. 
— Hazai viszonylatban csoportom tagjaival 1969 tavasza óta 
négy alkalom m al gyűltünk össze megbeszélésre.

Meg van-e elégedve a résztvevők m unkájával?
— Nemcsak a 4—5 órás együttlétek hatása alatt, de a ki- ' 

lene dolgozat és számos tanulm ány átolvasása után is öröm
mel mondhatom, hogy a m agyar tanulm ányi ira t végső meg
fogalm azásában sok gondolat kapott helyet mind az írásbeli 
dolgozatok, m ind pedig a szóbeli v itákat rögzítő jegyzőkönyv 
szakaszaiból. Külön is érdemes kiemelni csoportunk nem lel
kész tagjának, Szent-Ivány Ödön egyházkerületi másodfel
ügyelőnek a hozzájárulását, mely a gyülekezeti tagok szem
szögéből adott választ több kérdésre. De a lelkész tagok is 
helyesen érvényesítették gyülekezeti m unkájuk tapasztala
t a i t

M i is  v o l t  tu l a jd o n k é p p e n  a  h a r m a d ik  m u n k a c s o p o r t
tém aköre?

■— „Az egyház felelős részvétele a  mai társadalom  életében” 
című főtém án belül a következő részletkérdések szerepeltek. 
Melyek e felelősség bibliai és teológiai alapjai? Hogyan végezze 
az egyház ezt a szolgálatát m a? Melyek azok a leglényegesebb 
világproblémák, am elyekben m int keresztyének, felelős szol
gálatra vagyunk elkötelezve?

Ez utóbbin belül az Előkészítő Bizottság a következő tém ákat 
em elte ki: a  tudom ányos-technikai fejlődés, az egyház és a 
nevelés, a gazdasági igazságosság és a társadalm i változások, az 
em beri jogok, az egyház és a világbéke.

Cgy tudjuk, a Világszövetség eredeti téinatervezete nein 
ez volt. 1

— Valóban, a z  első tervezetben a  mai világkérdések közül 
csak a  szegénység-gazdagság, valam int a harm adik világ nyo
morúságából adódó egyházi feladatok szerepeltek, de a  badeni 
előkészítő ülés hatására — jórészt magyar javaslatra  — került 
előtérbe a  tudom ányos-technikai fejlődés, a  társadalm i á tala
kulás és a  világbéke témaköre, most m ár véglegesen. Ez a dön
tés szám unkra különösen is nagy örömet jelent, m ert vélem é
nyünk szerint az evangélikus egyházaknak annyira behatóan 
kell foglalkozni a  mai társadalom ban eléjük kerülő feladatok
kal, hogy nem le tt volna szerencsés dolog a nagygyűlésen a 
problém ákat túlságosan leszűkíteni.

M ily e n  f e la d a to k  v á r n a k  p r o fe s s z o r  ú r r a  a  N a g y g y ű lé s  
k ö z v e t le n  s z ín h e ly é n ?

— Egyrészt tagja vagyok a harm adik szekció Előkészítő 
Bizottságának, m ástrészt felkértek a „Gazdasági igazságosság és 
az emberi jogok’’ kérdésével foglalkozó világgyűlési m unka- 
csoport vezetésére.

E g y é b  f e le k e z e te k  sz o c io ló g ia i  f e l i s m e r é s e ih e z  k é p e s t  
t a r t a l m a z - e  h o z z á s z ó lá s u n k  s a j á to s a n  e v a n g é l ik u s  m o n 
d a n iv a ló t ?

— Az egyház társadalm i szolgálata tekintetében a  világ 
evangélikusságának — éppen mivel régebben annyira csak a 
hitkérdésekre koncentrált — a lutheri m egigazulástan alapján 
behatóan végig kell gondolnia ilyen irányú kötelezettségét. 
Ebben mi m agunk is komoly adósságtörlesztésnek lá tjuk  tanu l
m ányunkat.

K a p h a t n á n a k - e  o lv a s ó in k  e g y  e lő z e te s  id é z e t - íz e l í tő t  
e b b ő l?  ,

— A tanulm ány végéről olvasok fel egy m ondatot: „A Nagy
gyűlés igazi eredménye annyi lesz majd, am ennyi az ott foly
ta to tt tanácskozásokból és az ott hozott határozatokból igehir
detés és a keresztyén szeretet segítő, világformáló diakóniájává 
lesz századunk hetvenes éveiben.” — Ez utal arra, hogy a 
magyar tanulm ány közös elkészítésével csak részben záródott 
le a m unkánk, m ert még hátra  van a felismerések hazai köz
kinccsé tétele a lelkészek legkülönbözőbb gyülekezeti alkalm a
kon történő szolgálata útján. B íz ik  L á sz ló

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus egyházunk lelkészeinek kiképzése a budapesti 

Teológiai Akadém ián történik.
Akik a Teológiai A kadém iára felvételüket óhajtják, felvételi 

kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához címezve — 
legkésőbb július 31-ig küldjék be a Dékáni H ivatalhoz (Buda
pest, VIII., Üllői út 24. II.).

A felvételi kérvényhez a következő okm ányokat kell m ellé
kelni: a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb iskolai vég
zettség bizonyítványa, c) helyhatósági, vagy más bizonyítvány, 
am ely a kérvényező lakását, szociális helyzetét, szüleinek fog
lalkozását és kereseti, ill. szociális viszonyait feltünteti, dl o r
vosi bizonyítvány (részletes), e) keresztelési bizonyítvány, f) 
konfirmációi bizonyítvány, g) részletes önéletrajz, mely feltárja 
a kérvényező családi és társadalm i körülm ényeit, valam int a 
lelkészi szolgálatra indulás okait, h) esetleges egyházi műkö
désről szóló bizonyítvány. A felvételhez szükséges továbbá az 
illetékes lelkésznek és esetleg még a vallástanító lelkésznek 
részletes bizonyítványa, m indenesetre annak a lelkésznek a je 
lentkezőt részletesen jellemző bizonyítványa a lelkészi pályára 
való alkalm asságáról, aki a folyamodónak a legutóbbi években 
lelkipásztora volt. Ezt a lelkészi bizonyítványt a lelkészi hiva
ta l a  kérvénnyel egyidejűleg levélben, közvetlenül az Akadémia 
dékánja címére küldje meg. Az okm ányokat eredetiben kell 
beküldeni, de indokolt esetben hiteles m ásolatban is lehet mel
lékelni. A másolatot „egyházi használatra” megjelöléssel egy
házközségi lelkész is hitelesítheti. Az akadém iai tanulm ányi 
idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egyidőben a  jelentkezők kérjék felvé
telüket a Teológus Otthonba is, ahol az Akadémia hallgatói la 
kást és ellátást kapnak. Ez a kérvény is a dékáni hivatalba kül
dendő részletes önéletrajz kíséretében.

Kevés olyan országa van Föl
dünknek, ahol az ellentm ondá
sok olyan kirívóak, a feszültsé
gek olyan nagyok, m int Brazí
liában. Az ország neve egyszer
re  ju tta tja  eszünkbe a  „kávé 
hazáját” — a világon az első 
helyen áll term elésében — az 
őserdők zöld, áthato lhatatlan  
poklát — földrajzi szempont
ból Amazónia term észeti tá ja  a 
világ legnagyobb egyenlítői 
erdőövezete, több, m in t 5 mó 
km 2-rel — a társadalm i ellen
tétek harsogó realitását, hogy a 
mezőgazdasági lakosságának 
80%-ának nincs földje, vagya 
megművelt föld 47%-a a b ir
tokosok 1%-áé ott, ahol az or
szág terü lete 8,5 mó km 2 és 
lakóinak száma 83 mó, és ebben 
az országban volt ta lán  az 
utóbbi idők legnagyobb népes
ségrobbanása, m ert 1955-ben 
még csak 52 mó lelket szám lál
tak  itt. És azt még, hogy eb
ben, a  világ egyik leggazda
gabb állam ában éheznek az 
emberek, sőt sok ezren halnak 
évente éhen. Josué de Castro 
brazil szociológus: „Az éhező 
Brazília” címen jelentette meg 
m űvét (nálunk 1965-ben), 

Brazília történetét hosszú 
századokra egy pápai döntés 
határozta meg. VI. Sándor pá
pa 1493-ban, tehát Amerika 
felfedezése u tán  közvetlenül az 
új világot felosztotta spanyo
lok és portugálok között. A pá
pa spanyol eredetű volt s így 
természetesen húzott szíve ha
zájához, míg viszont a po rtu 
gálok „csupán” Brazíliát nyer
ték hódítási területül. Ez a ne
vezetes döntés 300 éven keresz
tü l volt érvényben és így gaz
daságilag, politikailag és kul
turális szempontból egyaránt 
az anyaország függvénye lett. 
Kapitányok kormányozták a 
végtelen kiterjedésű gyarm a
tot, a hódítók irto tták  az itt 
lakó népeket, ha nem tudták  
m unkára fogni őket, és a mo

nokultúrás ültetvényrendsze
rekre Afrikából hoztak néger 
rabszolgát. Az óhaza vallása 
szigorú, katolikus volt, tehát a 
gyarm aton sem tű rtek  meg 
más vallást. Az inkvizíció leg
alább olyan szigorú volt itt, 
m int odahaza az ibériai fél
szigeten. Szorosan szövődött 
össze az egyház az állam i, tá r 
sadalm i berendezettséggel és 
Brazília vallási, társadalm i, 
kulturális, vagy szociális hely
zete hű tükörképét nyújto tta a 
hazai állapotoknak.

A XV III—XIX. században 
Latin-A m erikában futótűzként 
te rjed t a függetlenségi mozgal
m ak forradalm a. Hatalm as te 
rületek szakadtak el a  spanyol 
koronától. A felszabadulások 
utolsó hullám verése Brazíliát 
érte  el. Egyetlen ország, ahol 
vér nélkül sikerült a függet
lenség kivívása. 1822-ben sza
kadt el Portugáliától. Ekkor 
ugyan még császárság, de 1889- 
ben m egdöntik a császárságot 
és létrejön a ma is érvényben 
levő köztársaság.

Hogy m it je len tett a 300 
éves Portugál uralom, erre 
nézve jegyezzünk meg néhány 
adatot! A 83 mó-s lakosság 
93%-a róm ai katolikus. Gya
korlatilag színkatolikus ország 
és, ha szólhatunk is a mintegy 
4 mó lelket kitevő protestáns
ról, ezeknek a m últja igen rö
vid lélegzetű és zömükben a 
m últ század óta bevándoroltak 
hite. Igaz, hogy 1889-ben, am i
kor köztársasággá lett Brazí
lia, szétválasztották az álla
mot az egyháztól, de 1934-ben 
ú jra  állam vallássá lett a kato
likus és csak 1946-ban történt 
ism ét a szétválasztás. Ezek m ö
gött az adatok mögött meghú
zódik a protestantizm us keser
ves sorsa és fuldoklása a kato
likus tengerben.

(Folytatjuk)
Dr. Rédey Pál

Dr. H. Puffert, az Egyházak 
Világtanácsa Segélyügyi Osz
tályának európai titkára, a 
Magyarországi Egyházak ö k u 
menikus Tanácsának m eghívá
sára néhány napot M agyaror
szágon töltött. Itt-tartózkodása 
idején látogatást te tt D. Káldy 
Zoltán és Szamosközi István 
püspököknél, a  Szabadegyhá

zak Tanácsánál és dr. Pálfy 
Miklós főtitkárnál. M egtekin
te tte  a  budapesti és debreceni 
Teológiai Akadémiákon folyó 
renoválási m unkálatokat, az 
őriszentmiklósi reform átus sze
retetotthon építkezéseit, vala
m int a balatonszárszói evangé
likus üdülőt.

A PORTO ALEGREI VILAGGYÜLÉS ELŐADÓI
Az „Elküldettünk a világba” 

főtém ávai kapcsolatban a  Lu
theránus Világszövetség elnö
ke, dr. Fredrik A. Schiotz és 
a  heidelbergi Teológiai Fakul
tás professzora, dr. Heinz- 
Eduard Tödt fogják a főelő
adásokat ta rtan i a Porto Aleg- 
re-i világgyűlésen (július 14— 
24-íg).

A világegyházak ökum eni
kus helyzetével kapcsolatban 
két előadás hangzik m ajd el a 
plenáris ülésen. Az egyiket 
Jan Willebrands róm ai bíbo
ros, a m ásikat dr. Kent S. 
Knutson, észak-am erikai teo
lógiai professzor fogja tartani.

EVANGÉLIKUS—REFORMATUS PÁRBESZÉD
Az Egyházak Világtanácsa, 

a  Lutheránus és Református 
Világszövetség közös rendezé
sében evangélikus-reform átus 
párbeszéd volt a svájci Leuen- 
bergben m árcius 31-től április 
4-ig. Egyházunkat dr. Pálfy

Miklós professzor és Karner 
Ágoston országos főtitkár, a 
reform átus egyházat pedig dr. 
Huszti Kálmán professzor és 
Kovács Attila zsinati osztály- 
vezető képviselték a fenti kon
ferencián.

A SKANDINÁV FEJLEMÉNYEK 
HATÁSSAL LESZNEK 

A VILÁG EVANGÉLIKUSSAGARA
A Stockholm m elletti Häs- 

seiby-kastélyban tarto tták  
m árcius 2., 3. napjain a dán, 
finn, norvég és svéd vezető 
püspökök közös konferenciáju
kat, amelyen dr. A. Appel, a 
Lutheránus Világszövetség fő
titkára és dr. E. C. Blake, az 
Egyházak Világtanácsa főtit
kára is részt vettek. A svéd 
sajtó  „történelm i jelentőségű 
eseménynek” m inősítette a 
konferenciát ’

Appel főtitkár pozitívan 
nyilatkozott a konferencia le
folyásáról és a legnagyobb 
jelentőséget annak a ténynek 
tulajdonította, hogy az észak
európai állam egyházak foglal
koznak a gyorsan változó 
társadalom  és sa já t ökum eni
kus szerepük kérdéseivel. Sze
rin te a skandináv fejlemények 
hatással lesznek az egész v i
lág evangélikusságára, elsősor
ban az egyház és állam  viszo
nyát illetően.



„Magunk hallo ttuk.
Jn  1. 39—42

Valami rendkívüli történt a samáriai faluban. Egy cseppet 
sem nagy erkölcsi magaslaton álló asszony felbolygatja az egész 
falu népéi. Futva érkezik, s küldi az embereket: „Jertek, lás
satok egy embert. ..” Ez az asszony találkozott Krisztussal, s 
a Vele való beszélgetés, Krisztus szavára való figyelés felisme
rést vált ki belőle: „Nem ez-é a Krisztus?”

Már az asszony bizonyságtételére is sokan hisznek Jézusban 
a pogány samaritánusok közül. Közvetve kapnak hírt Jézusról, 
mindent megmondott annak az asszonynak, olyan dolgokat kö
zölt, amit csak a környezete tudott eddig. Érezhető az igéből, 
jóllehet semmit nem tudunk az evangéliumból az apró részle
tekről, hogy érzik, itt valaminek történnie kell. Az asszony úgy 
tesz bizonyságot, mint akivel valóban valami rendkívüli dolog 
történt. Felgyúlnak az asszony szavaira és kimennek, hogy 
meglássák Jézust.

1. AZ ASSZONY BESZÉDÉÉRT hisznek először. Homályosan 
ugyan, de megsejtik, hogy az asszonynak most hinni lehet. ML 
lyen nagy kegyelme volt Istennek, hogy egyetlen lélek megis
merhette Jézust és ő nem tudta ezt eltitkolni. Futnia kell. To
vább kell adnia. Aki találkozott Vele, aki szavát meghallhatta, 
az nem tudja a tőle kapottakat magába zárni. És az asszony 
„prédikál” a falunak. A nép pedig hisz a hallott bizonyságté
telnek.

„Amint odamentek hozzá . . Nem elégszenek meg csupán 
az elmondottakkal, hanem ők maguk is látni akarják, hallani 
szeretnék. Lehet, hogy sok ebben a kíváncsiság. Lehet, hogy so
kan „spóroltak” egy jó szenzációra. Lehet, hogy unalinukat 
űzendő mentek a többivel. Az indítékot nem tudjuk. A tény: 
már az asszony bizonyságtétele is felgyújtotta őket. (A hit pe
dig hallásból van!) A felismerés gyorsan elharapódzik, s az 
egész falu személyes hite lesz.

2. MAGUNK HALLOTTUK! A Krisztus látására kiseregleit 
samáriai falu nem csalódott. Megláthattak, hallhatták, szemé
lyesen megismerhették a Megváltót.

Nagyon nagy ajándék az egyház szolgálata, nagy megbízatás 
az evangélium prédikálása, van azonban valami, amit semmi 
sem pótolhat. Csak Isten végezheti el Szentlelke által azt, amit 
a samáriaiak így fejeznek ki: „mi magunk hallottuk”. A leg
nagyobb kegyelem, a pótolhatatlan a személyes találkozás Vele. 
Még többen hittek benne, amikor meghallhatták. Hiszen a köz
vetlen megismerkedés, a találkozás élménye még ellenállhatat
lanabb erővel hatott rájuk, mint az asszony bizonyságtétele, 
amely csak közvetve tárta fel Jézus megváltói nagyságát. Igaz
ságának maga Jézus a legnagyobb szószólója, hatalmának Ő 
maga a legjobb képviselője. A róla hallott bizonyságtételeken 
túlmenően a legdöntőbb a személyes élmény, a közvetlen ta
lálkozás. Ez egy életen át maradandó és friss kapcsolatot biz
tosít.

3. BIZONNYAL EZ A VILÁG ÜDVÖZÍTŐJE. Felismerték, 
mert ők maguk beszéltek vele. Azzal a Jézussal találkoztak, aki
nek eledele az Isten akaratának cselekvése. Isten országáról 
beszél velük Jézus, lelkek megmentéséről, egymás iránti sze
rétéiről, egymásért való felelősségről. Mindez a találkozással 
lett világos számukra.

Pedig a találkozás lényege a leleplezés. Az asszonynak is „kí
nos.'' dolgokat vetett szemére. A samáriaiaknak is nyilván meg
mondhatta bűneiket. Bennünket is gyakran leleplez . . .  De 
mindezt a gyógyítani akarás, a megmentés kegyelmes szándé
kával teszi. Aki így ismeri fel Öt, aki így találkozhat Vele az 
csak arra kérheti: MARADJON NÁLUK. És Jézus marad náluk 
és marad nálunk. A Vele való együttlét nem marad nyomtala
nul bennünk: felismerjük és vallást teszünk arról, hogy Jézus 
Krisztus a világ Megváltója.

Ennek a hitre-jutásnak, a Krisztussal való találkozásnak nem 
feltétlen színtere a templomi közösség, az együttes imádkozás, 
a lelkendezés. Krisztussal találkozni mindenütt lehet. De min
dig velejár a bűnredöbbenés. Ez az, amely a holtpontra jutott 
életet kimozdíthatja vesztett állásából.

Találkozhatunk Jézussal, és a samáriaiakkal együtt mond
hatjuk: „MAGUNK HALLOTTUK”, személyesen meggyőződ
tünk mindenről.

, Solymár Péter

I M Á D K O Z Z U N K
Mindenható örök Isten! Köszönjük, hogy van szavad hozzánk. 

Mindig adsz bizonyságtevö lelkeket, akik rólad szólhatnak. Kö
szönjük, hogy Szentlclked által megelevenedik szám unkra az 
írott ige, a  hallott igehirdetés. A Te szerető atyai m unkád az, 
hogy hallgatva szavadat hitre ju thatunk  és melletted dönthe
tünk.

Hálával tartozunk neked, hogy nemcsak hallhatjuk szavadat, 
hanem Fiadban Jézusban személyesen is hozzánk jössz. Talál
kozhatunk a Megváltóval, s élő szava bűnre döbbent bennün
ket. Meg nem érdem elt kegyelem az, melyet naponként élvez
hetünk. mellyel megáldod egyházunk m unkáját és szolgálatát. 
Tarts meg m inket egyházunkat, népünket, hazánkat. Ámen.

CSALÁDI HÍREK
— HALÁLOZÁS. Káldy

László, a  csornai gyülekezet 
volt hűséges presbitere, koráb
ban fáradhatatlan  pénztárosa, 
62 éves korában a soproni kór
házban váratlanul elhunyt. 
Temetése április 26-án volt 
Csornán a  gyülekezet nagy 
részvéte mellett.

— Varga Sándor, a  csornai 
gyülekezet volt hűséges pres
bitere és pénztári ellenőre 
Szombathelyen elhunyt, s ott 
tem ették el.

— özv. Villányi Albertné, sz. 
Németh Irén, életének 61. évé
ben m ájus 5-én elhunyt. Te
metése m ájus 12-én volt a  F ar
kasréti temetőben. „Boldogok, 
akiknek szívük tiszta ,m ert ők 
az Istent m eglátják.”

— özv. Zoller Sámuelné, sz. 
Urbán Terézia 83 éves korában 
rövid szenvedés után, május 
1-én elhunyt. Az elhunytban 
M attheidesz Gyuláné, a p itva
ros! lelkész felesége, édesanyját, 
gyászolja”.

— SlRKÖAVATÄS. Sár
kány Béla volt kecskeméti lel
kész, esperes em lékére a  kecs

keméti gyülekezet és a  Bács- 
Kiskun Egyházmegye gyüleke
zetei sírem léket állítottak fel a 
kecskeméti evangélikus tem e
tőben. A sírkövet m ájus 10-én 
Görög Tibor esperes avatta  fel. 
Sárkány Béla életéről kortár- 
s&í Bakay Péter ny. lelkész 
emlékezett meg.

EGYHÁZZENEI ÁHÍTAT
lesz m ájus 31-én. 

vasárnap délután 
a 6 órai istentisztelet 

keretében 
a fasori

evangélikus templomban. 
Közreműködik 

a budavári gyülekezet 
énekkara. 
Vezényel:

Csorba István.
A fasori

ifjúsági énekkart vezeti 
és orgonái: 

Valtinyi Gábor.
Igét h irdet:

D. KOREN EMIL 
esperes

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. m áju s 31-én

D eák  tér de. 9. (ú rv .) d r .  H a fe n -  
s e n e r  K á ro ly , de . 11. (ú rv .) d r. 
K é k én  A n d rá s , d u . 6. d r . H a fe n -  
s c h e r  K á ro ly . F asor de. fé l 10. D. 
K o re n  E m il, de . 11. D . K o ré n  E m il, 
du . 6. D. K o re n  E m il. D ózsa  
G yörgy ú t de. fé l 10. S z irm a i Z ol
tá n . Ü llő i ú t 24. de. fé l 11. K ará
c so n y  Sándor u. de. 9. R ákóczi üt 
57 b. de. 10. (sz lovák ) A ra d i A n d 
rá s ,  de  12. (m a g y a r) , d u . 5. szere-  
te tv e n d ég sé g . T haly  K álm án u . 28. 
de. 11. d r . R éd e y  P á l, de . 11. F r a n -  
c isci G u ido , d u . 6. F ra n c is c i  G uido . 
K őbán ya  de. 10. V eö reö s  Im re . 
U tász  u. de. 9. V eö reö s  Im re . V ajda  
P é te r  u. de. fé l 12. V eöreös  Im re . 
Z ugló de. 11. (ú rv .) B o ro s  K á ro ly . 
R ákosfa lva  de. 8. B íz ik  L ászló . 
G yarm at u. de. fé l 10. B o ro s  K ároly. 
Fóti út de. 11. B e n c z ú r L ászló . V áci 
út de. 8. B a ra n y a i T a m á s . F range- 
pán u. de. fé l 10. B a ra n y a i  T am ás . 
Ü jp e s t de . 10. B lázy  L a jo s . P ester 
z sé b e t de. 10. d r. S e lm eczi J á n o s . 
Soroksár ú jte lep  de. fé l 9. d r. S e l
m eczi J á n o s . P estlőr in c  de. 11. M a- 
tu z  L ászló . K ispest de. 10. K ispest 
W ekerletelep  de. 8. P e stú jh e ly  de. 
10. S c h re in e r  V ilm os. R ákospalota

M ÁV te le p  de. 8. R á k o s p a lo ta  n a g y 
te m p lo m  de. 10. R ák o s p a lo ta  k is - 
te m p lo m  d u . 3. R á k o s s z e n tm ih á ly
de. fé l 11. K a rn e r  Á g o sto n . S a sh a 
lom  de. 9. if j .  G ö rö g  T ib o r. M átyás
fö ld  de. fé l 11. C inkota de. fé l 11., 
du. fé l 3. K istarcsa  de. 9. R ák os
csab a  de. 9. B ék és J ó zse f. R ák os
h eg y  de. 9. R ák osliget de. 10. R á
k o sk eresztú r  de. fé l 11., du. 3.

B écsik a p u  tér de. 9. (úrv.) V á ra -  
d y  L a jo s . de. 11. (ú rv .) V á ra d y  L a 
jo s , d u . 6. M ad o csa i M ik lós. T oroc- 
kó tér de. fé l 9. S z ita  Is tv á n n á . 
Ó b u d a  de. 9. F ü lö p  D ezső , de. 10. 
(ú rv .) F ü lö p  D ezső . X II., T a r ts a y  
V ilm os u. de. 9. Z á to n y i J á n o s  teo l. 
(s z u p p l.) ,  de. 11. Z á to n y i J á n o s  teo l. 
(s zu p p l.) , d u . fé l 7. B u d ak esz i de.
8. C sen g ő d y  L ászló . P esth id egk ú t 
de . fé l 11. C sen g ő d y  L ászló . K elen 
fö ld  de. 8. (ú rv .) B en cze  Im re , de. 
11. (ú rv .) B en cze  Im re , du . 6. d r. 
R ezessy  Z o ltán . N ém etv ö lg y i ú t de.
9. (ú rv .) d r . R ezessy  Z o ltán . A lbert^  
fa lv a  de. 7. V iso n ta i R ó b e r t. N a g y 
té té n y  de. fé l 9. K e len v ö lg y  de. 9. 
V iso n ta i R ó b e r t. B u d a fo k  de. 11. 
V iso n ta i R ó b e r t, C sillag h eg y  de. fé l
10. C sepel de. fé l 11.

— Szetháromság ünnepe 
u tán  az 1. vasárnapon az o ltár
terítő színe: zöld. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: 1 Jn  
4, 16—21; az igehirdetés alap- 
igéje: Jn  4, 39—42.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN.
Június 14-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi rádió és az URH adó.

— HANTA. M ájus 10-én 
hálaadó istentisztelet kereté
ben vette  ism ét használatba 
m egújított tem plom át a  gyü
lekezet. Az ünnepi alkalm on 
D. Dr. Ottlyk Ernő püspök, 
az Északi Egyházkerület püs
pöke szolgált.

— HALÁLOZÁS. Csányi
András, & nagyszénási gyü
lekezet másodfelügyelője
hosszú szenvedés u tán  el
hunyt. O tthonában húsz éven 
keresztül istentiszteleti he
lyiséget rendezett be az egyik 
tanyai központban. R avatalá
nál Koszorús Oszkár esperes, 
Táborszky László kondorosi 
és Fecske Pál nagyszénási 
lelkész szolgált. A reform á
tus egyház nevében Kiss 
Sándor gádorost lelkész bú
csúzott az elhunyttól. „Az 
igaznak em lékezete áldott”.

— Id. Paulovicz János, a 
pilisi gyülekezet tagja hosz- 
szas szenvedés után 77 éves 
korában m ájus 12-én e l
hunyt. Temetése m ájus 14-én 
volt nagy részvét m ellett P i
lisen Tóth Károly és Keve- 
házi László lelkészek szolgá
latával. Az elhunytban Maró- 
ti János acsai lelkész fele
sége édesapját gyászolja. 
„Megszárad a fű és virága 
elhull; de az Ü r beszéde 
m egm arad örökké.”

— DIÓSGYŐRI-VASGYÁR.
Pünkösd vasárnap délután 
egyházzenei hangverseny volt 
a gyülekezetben az orgona 
m egújítása céljaira. Közre
m űködött Simon Gyula (or
gona), Szebik Imréné (hege
dű és szólóének). Áhítatot 
Szebik Imre miskolci lelkész 
tartott.

— NÓGRÁDI EGYHÁZ
MEGYE lelkészi m unkakö
zössége m ájus 21-én Balassa
gyarmaton ta rto tta  ülését. 
Ű rvacsorát osztott D. Dr. 
Ottlyk Ernő püspök. Igehir
detési előkészítőt Gerhát 
Sándor, a  nemzetközi és a  
hazai egyházi helyzetről tá 
jékoztató előadást D. Dr. Ott
lyk Ernő püspök tartott.

EVANGÉLIKUS ELET
A  M agyarországi 

E van gélik u s O rszágos E gyház  
S a jtóosz tá lyán ak  lapja

S zerk eszti: a szerk esztőb izo ttság  
F ele lő s szerk esztő  és k iad ó:

D. K oren Emil
S zerk esztőség  és k iad óh iva ta l:  
B udap est. VIII., P u sk in  u. 12.

T e le fo n : 142—074 
C sek k szám laszám : 20.412—v m .  
E lőfizetési ár: egy  évre  00.— Ft 

Á rusítja a M agyar P osta  

In d ex  25 211

70.0972
A thenaeum  N yom da B u d ap est  

R otációs m agasn yom ás

F ele lő s v eze tő :
Sop ron i B éla igazgató

„Aki titeket hallgat, engem 
hallgat, és aki titeket megvet, 
engem vet meg és aki engem 
vet meg, azt veti meg, aki el
küldött engem.” (Lk 10, 16)

VASÁRNAP. — Isten mond
ta  Mózesnek: „Ne jöjj ide, oldd 
le a saruidat lábaidról, m ert a 
hely, am elyen állasz, szent 
föld.” (2 Móz 3, 5) Isten olyan 
m érhetetlenül hatalm as és 
olyan tökéletesen szent, hogy 
a porszem em ber bűnössége 
tudatában csak alázattal köze
líthet hozzá. De Jézusban kö
zénk alázkodott Ö maga. A 
Jézusról szóló igehirdetés a 
bűnös em ber szám ára lehetővé 
teszi az Istenhez való vissza
térést és reménységet ad, hogy 
színe előtt m ajd  m egállhatunk 
Jézus érdem éért. Ez a  rem ény
ség viszont a naponkénti meg- 
szentelődést követeli. Elsősor
ban az irgalm as szeretet gya
korlását v á rja  tőlünk a meg
váltó, megszentelő, de számon- 
kérő Isten.

HÉTFŐ. — „Hát nem tu 
dod-e és nem  hallottad-e, hogy 
örökkévaló Isten az Űr, aki te
rem tette a föld határa it?  Nem 
fárad  és nem lankad el, végére- 
m ehetetlen bölcsessége.” (Ézs 
40, 28) A jól m eghallott igében 
Istent teremtőnknek, gondvi
selő Atyánknak, megváltó 
U runknak ism erjük meg. Sze- 
rete te  asztalt te rít szám unkra 
ma is, Lelke erőt ad terheink 
alatt, bűn elleni küzdelm ünk
ben ő segít győzelemre. Ö ké
szít fel a jócselekedetekre is, 
hogy gondviselő, em berm entő 
szeretetének m unkatársaivá 
avasson bennünket.

KEDD. — „Halljátok meg 
m inden népek, figyelmezz föld 
és annak teljessége. Az Ürnak 
van beszéde veletek.” (Mik 1, 
2) Isten m inden időben gon
doskodik igéjének hirdetéséről. 
Nekünk is hirdetteti törvényét 
és evangéliumát. N yitott szív
vel és engedelmességre készen 
kell elfogadnunk m ára szóló 
akaratát. Isten szava m a a vi
lágot egyetértésre, békére és 
igazságosságra szólítja fel, 
hogy a  világ m egmeneküljön 
a  maga okozta nagy veszede
lemtől. Az egyház népétől pe
dig azt várja , hogy szolidáris 
legyen az elnyomottakkal, ki- 
zsákm ányoltakkal és háború
ságot szenvedőkkel.

SZERDA. — „Ne vess el en
gem a te  orcád elől és a te 
Szentlelkedet ne vedd el tő 
lem.” (Zsolt 51, 13) A Szentlé
lek adom ánya kegyelem. Szá
m olnunk kell azzal, hogy Isten 
meg is vonhatja tőlünk. De 
szeretete a Jézus Krisztusban 
sokszorta inkább a rra  indítja, 
hogy bőségesen árassza azt 
m indazokra, akik kérik  tőle.

Lelke Krisztushoz visz, hogy 
örömmel vegyük el bocsánatát 
és örömmel m enjünk tovább 
utunkon ism erve a  célt, ami 
az ú t végén vár.

CSÜTÖRTÖK. — „Áldom a
felséges Istent és dicsérem és 
dicsőítem az örökké élőt, kinek 
hatalm a örökké való hatalom  
és országa nem zedékről-nem- 
zedékre áll.” (Dán 4, 31)
Isten m inden időben m indenek 
felett való Űr, aki érvényt sze
rez akaratának  és szeretetével 
kormányozza a v ilágot Min
den' nemzedék bőven szerezhet 
erről tapasztalatot. A mi nem
zedékünk is komoly felism eré
sekre ju tha to tt és ju th a t el 
Isten cselekvő erejéről. Az ige
hirdetésnek fel kell m utatn ia 
Isten hatalm ának jeleit a tö r
ténésekben és em berm entő 
szeretetének ere jé t Krisztus
ban.

PÉNTEK. — „Eredj el bé
kességgel és Izraelnek Istene 
ad ja  meg kérésedet, melyet 
kértél tőle.” (1 Sám 1, 17) 
Isten tudja, m ire van szüksé
günk és meg is adja. Ezzel a 
reménységgel terjeszthetjük 
eléje kéréseinket. De ugyanak
kor azzal a bizalommal, hogy 
Ö valóban azt adja, am ire 
szükségünk van. Ha mi téve
dünk, azt az ő ajándékozó sze
retete helyesbíti. Ez a  meggyő
ződés, reménység és bizalom 
kiegyensúlyozott lelki nyuga
lomm al tölti el a hivő em bert.

SZOMBAT. — „Az Ü r k e 
gyelme öröktől fogva való és 
örökké való az őt félőkön és az 
ő igazsága a fiáknak fiain, azo
kon, akik m egtartják  az ő szö
vetségét.” (Zsolt 103, 17—18) 
Isten m egtartja az ő szövetsé
gét, ígéreteit valóra váltja. Tő
lünk  is ezt várja. Akik nem él
nek vissza kegyelmével, hanem 
őt félve és hálából szívesen 
adják  m agukat szolgálatára, 
áldását tapasztalni fogják 
nem csak a m aguk életében, de 
m egláthatják  azt az általuk 
felnevelt nemzedékekben is.

Mezősi György

— KARDOSKŰT. M ájus
10-én presbiteri napot ta rto t
tak  a  gyülekezetben, am e
lyen Koszorús Oszkár espe
res, Torda Molnár Sándor 
egyházmegyei felügyelő, Ben- 
kő István, Benczúr Zoltán, 
Brebovszky Gyula, Fecske 
Pál, Megyaszai László lelké
szek, dr. Hajdú József gyü
lekezeti felügyelő és Csizma
dia Béla jegyző szolgáltak. A 
sok örömöt és áldást jelentő 
presbiteri nap szervezője a 
gyülekezet lelkésze, Farkas 
Lajos volt.

Lelkészek emlékeznek

Élmények Északkelet Magyarországról
A szovjet felszabadító had

sereg több nagyobb ékben in 
tézte tám adásait a hazánk te 
rületén menekülő ném et és 
nyilas hadsereg ellen. Egyik 
ilyen jelentős ék volt az észak
kelet-magyarországi, am ely
nek legdöntőbb csatája a deb
receni páncélos győzelem volt. 
E területen is lépésről-lépésre 
kellett üldözni a  vereségét 
szenvedő fasiszta hadsereget, 
miközben a polgári lakosság 
rengeteget szenvedett. Ágyúk 
m oraja nyugtalanította a lel
keket, esténként pedig véresre 
festette a torkolattűz az eget.

Az Alföld északkeleti nagy 
síkságán, ahol egyébként is 
ritka  a település, még ritkább 
az evangélikus gyülekezetek 
száma. Ezen a területen szór
vány igazán egyházunk, kivéve 
Nyíregyházát és a  környé
kén elhelyezkedő „bokrokat”, 
am elynek tirpák lakosságáról 
m int hűséges lutheránusokról 
és hazaszerető em berekről 
szólhatunk.

Ezen a vidéken, szemben a 
viharsarokkal, mintegy 3—4 
hét m úlva került sor a felsza
badulásra. De ezen a terü le
ten alakult meg az első nem 
zeti kormány, nevezetesen ak 
kor, am ikor m ár Debrecen is 
felszabadult és legalább a 
Tiszántúlon a közlekedés né
miképpen megindulhatott.

A Nyírség fővárosa, Nyír
egyháza, „bokrait” m in t kotlós 
a kiscsirkéit, gyűjti maga köré. 
Lábossá Lajos, jelenleg ta ta

bányai lelkészünk, Nyíregyhá
zán élte át a felszabadulást, 
m int diák. Emlékszik arra, 
hogy a  város kétszer cserélt 
gazdát. „Nagy templomunk n a
pokig több m in t 500 menekülő 
katonának és polgári személy
nek volt szálláshelye. . .  A 
L uther-H áz- udvarán tábori 
konyhát ástunk és három  nagy 
kondérban főztünk babgulyást 
az elhagyott lakásokban ösz- 
szeszedett bab, borsó, krum pli 
és tésztafélékből. . .  Ekkor ez 
jelentette az evangéliumot és 
nem  valam i szép prédikáció.” 
1944 karácsonyán Balczó And
rást kísérte ki az első tanyai 
istentisztelet-körútra és felejt
hetetlen élmény szám ára a 
zsúfolt tanyasi iskolákban ösz- 
szesereglett hívek éneke: „Di
csőség Istennek, békesség em
bernek.”

Bodrog Miklós nem messze 
Nyíregyházától, Paposon élte 
át a felszabadulást. A rra em
lékszik, hogy egy „magasabb 
rangú tiszt üzent a reform átus 
papnak, . . .  hogy nyissák csak 
ki a templomot, húzassák meg 
a harangot és tartsanak  isten
tiszteletet!” íme, ebben a kis 
Szatm ár megyei községben 
szovjet parancsra kellett az 
egyházi életet m egindítan i. . .

Ha nem is tartozik szorosan 
ehhez a hadművelethéz, de 
emlékezzünk meg Miskolc fel- 
szabadulásáról is. Dr. Szikszay 
Zoltán ny. lelkész nagyon rész
letesen emlékezik az esemé
nyekre: „Karácsonyig voltunk

az óvóhelyeinken — idézi meg1 
a nyomorúságos időket —, 
eleinte féltünk az oroszoktól 
a propaganda miatt. Egy hét is 
eltelt, am ikor m ár biztonság
ban éreztük m agunkat, hiszen 
a ném etek és nyilasok azzal 
ijesztgettek, hogy a papokat 
m egölik . . .  Az oroszok a 
templomaink körüli iskolák
ban katonai kórházakat ren
deztek be. Temetés napirenden 
volt. Lelkészek is szolgáltak. 
Templomainkban, sőt, ahol le
hetett, a városban is kará
csonyra kigyulladt a villany . . .  
A gyülekezeti élet karácsony 
után m ár rendes mederben 
folyt.”

Az Alföld tiszántúli része 
az őszi esőzések és a tél beáll
ta előtt felszabadult. I tt  m ár 
békében ünnepelhették a Bé
kesség K irályának érkezését. 
De nem  úgy a fővárosban és 
a Dunántúlon.

Megrázó képet fest úgy
szintén élményeiről Botyánsz- 
ky János ny. lelkészünk. Ö 
Mezőtúron, tehát a Tiszántú
lon élte át még koraősszel a 
felszabadulást. Ügy döntött, 
hogy nem  hagyja el állomás
helyét, hanem  a rém hírek és 
ellenséges propaganda ellené
re bevárja a szovjet csaoato- 
kat. „Erre szólított fel püspö
künk, D. Raffay Sándor is, 
akinek szavait még hallottuk 
a rádióban. „Emlékszem — ír
ja  Botyánszky János —, a ró 
mai katolikus plébános, dr. 
ü rb á n  Mihály esperes, aki elég

félénk term észetű volt, így 
szólt hozzám : Felakasztanak 
bennünket, Janikám ! Mond
tam, hogy ők is emberek, te 
meg ne tarts semmitől, hiszen 
m indig jó voltál a  szegények 
irán t s tám ogattad őket 
1944. október 8-ra virradóra 
harc nélkül felszabadultunk. 

(Vasárnap volt, de istentiszte
letet nem tarto ttunk  . . .  Na
gyon elgondolkoztam, m it hoz 
a jövő.”

Valóban nehéz lehetett Bo
tyánszky János helyzete, m ert 
mintegy tíz nap m úlva a né
metek visszafoglalták a város 
jó  nagy részét. Amikor ism ét 
eltávoztak a fasiszta katonák, 
akkor vette észre az emlékező 
lelkész, hogy a reform átus 
templom tornya ég: „a tüzet 
bizonyára az ő gyújtógránát
jaik  okozták.” Majd, am ikor 
végleg kiszorították Mezőtúr
ról a  németeket, indulhatott 
meg a normális élet. Megala
kultak  a dem okratikus pártok 
és elkezdődött a romok eltaka
rítása. Két hadikórházat állí
to ttak  fel, ahol a sebesülteket 
és a  nehéz betegeket kezelték.

Sok érdekes epizód akadt — 
emlékszik vissza Botyánszky 
János —, de szám ára is az volt 
a legnagyobb élmény, hogy az 
egyházi élet zavartalanul foly
hatott. A borongós, veszélyek
kel teli őszi napokra új napok 
köszöntöttek. Karácsonykor 
m ár a  szovjet tisztek kívántak 
szám ára: „Kellemes ünnepe
ket.” R. P.



Segít# szeretetlen
Korunkban sok nagy esemény, tragédia, természeti kataszt

rófa, váratlanul fellobbant tűzfészek váltotta már ki a világba 
kitekintő szemünkből a könnyet, szívünkből az aggódást, lel
kűnkben az elszánást, az ellenük való harc kemény elhatáro
zását, s nem is azokhoz akarjuk mérni, vagy hasonlítani azt, 
ami felé most szívünk-szemünk oly feszülten figyel, de az két
ségtelen tény, hogy aligha váltott ki mostanában belőlünk 
nagyobb részvétet, aggódást, segíteni akarást, izgalmas figyel
met bármi is, mint hazánk keleti és északi végein a folyók 
katasztrofális áradása. Naponta aggódva figyeljük a híradáso
kat arról, hogy meddig emelkedett a vízszint, bírják-e a gátak, 
naponta használt ismert szóvá lett a buzgár, s ott érezzük ma
gunkat azok mellett, akik emberfeletti erőfeszítéssel küzdenek 
az elemek ellen, vagy akik otthonulcat keservesen hagyni kény
szerülnek, s egy különös, fájó ellentmondás sajog a szívükben: 
hontalanság a hazában. Melléjük állunk mindnyájan, s egyetlen 
öleléssel szeretnénk a fáradtan küzdőknek s az otthontalanná 
váltaknak úgy segítségül lenni, hogy fáradságukban új erőre 
ac.élozódjanak azok ereje által is. akik egyként állanak mögöt
tük, s hogy a házukból ártól űzöttek mégse érezzék magukat 
otthontalannak, mindent-vesztettnek, ha megérzik maguk körül 
a segítő szeretet egyetlen hatalmas gyűrűjét. Egyházunk népe 
is be akar kapcsolódni ebbe az osztatlan gyűrűbe és sok gyüle
kezetnek már eddig is tanúsított segítő megnyilatkozása után 
egységesen és összefogottan szeretnénk a segítők közé lépni.

Egyházunk püspökei a következő körlevelet küldötték szét, 
amelyet minden templomunkban már május 31-én felolvastak, 
de június 7-én újra felolvasnak s ez utóbbi vasárnap offertó- 
riumát minden istentiszteleti alkalmunkról egyházunk segítő 
összegébe hozzuk össze az árvízkárosultak szükségének enyhí
tésére.

„A Tlsza, a Szamos, a Bodrog, a Maros folyók m entén a pusz
tító árvíz következtében nagy veszteséget szenvedtek a váro
sok, a falvak és maga a lakosság. A hosszú árvízvédelm i vonalon 
végzett hősies m unka ellenére is igen nagy a kár. Több falut 
és várost kellett k iüríteni, sok ezer em bert kellett más helyre 
áttelepíteni. Most gondoskodni kell az árvízsújtotta lakosság 
új otthonairól, élelmezéséről, orvosi ellátásáról, az élet meg
indításáról és az újjáépítés megszervezéséről.

Az árví^sújtotta lakosság megsegítésére megmozdult az egész 
ország. M indenütt folyik a gyűjtés. Evangélikus Egyházunk is 
ki akarja  venni részét a segítő szeretet munkájából. Azzal a ké
réssel fordulunk gyülekezeteinkhez, hogy jó szívvel és felelős
séggel kapcsolódjanak bele .az adakozás szolgálatába. Most 
áldozatosan és gyorsan kell adnunk bajba ju to tt felebará
tainknak.

K érjük a gyülekezeteket, hogy a június 7-i, vasárnapi offer- 
tórium ot a ján lják  fel az árvízkárosultaknak. Meg vagyunk győ
ződve arról, hogy a gyülekezeti tagok nemcsak a feleslegükből 
fognak adakozni, hanem  valóban áldozatosan. E rre kötelez ben
nünket az ige: »Egymás te rhé t hordozzátok és úgy töltsétek be 
Krisztus törvényét« (Gál 6, 2).

Az Ű r Jézus K risztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és 
a Szentlélek közössége legyen veletek!”

C. Káldy Zoltán,
a  D éli E g y h á z k e rü le t  p ü s p ö k e

D. dr. Ottlyk Ernő.
az  É sz ak i E g y h á z k e rü le t  p ü s p ö k e

B Ö R C S

«. győri gyülekezet kis filiá- 
ja  a Rábca partján. Mindösz- 
sze 90 lélek!

A templomépítés elindítója 
Veöreös Im re volt. A tervet 
Sándy Gyula műegyetemi ta 
nár készítette: az első kapa
vágást még 6 maga te tte  meg, 
de a templom csak halála után 
épült meg.

Bár az egyházmegye gyüle
kezetei is tám ogatták a kis 
gyülekezet nagy akaratát, az 
csak apránként valósult meg.
1951-ben elkezdték, aztán éve
kig állt a munka. 1954-ben 
Kovács Géza lelkész indította 
meg az egyházmegyei gyűj
tést, am ely új lendületet adott 
a  m unkának. 1956-ban a gyü
lekezet m egkapta az Országos 
Gyülekezeti Segély 30 000 Ft 
adom ányát. 1957-ben m ár te 
tő  a la tt á llt a  templom, 1958- 
ban elkészült a  torony is. 1960 
júniusában m egtörténhetett a 
templom felszentelése.

A felszentelésig 185 000 fo
rin tba  kerü lt a templom. Eb
ből 90 000 F t különböző ere
detű adomány. A felszentelés 
óta a  gyülekezet saját erejéből 
beépített további 30 000 forin
tot.

A gyülekezet terü letén  m ű
ködik a börcsi Szeretetház, 
am elyben 20 idős hittestvért 
gondozunk.

NIEMÖLLER MONTREALBAN

A  M E G T É R É S R Ő L
„Bizony én, az Ür, nem  változtam  meg, és ti is Jákób fiai 

m aradtatok! A tyáitok napjaitól fogva eltértetek rendeléseimtől, 
nem őriztétek meg azokat. Térjetek vissza hozzám, m ert én 
visszatérek hozzátok, — m ondotta a  Seregek Ura! De ti azt 
m ondtátok: miből té rjünk  m eg?”

Erről a m alakiási igéről szólt D. Káldy Zoltán püspök ige
hirdetése pünkösd vasárnapján  a M agyar Rádióban. Több olva
sónk kérése biztato tt m inket abban, hogy az igehirdetést 
ne csupán kivonatosan, hanem  a  bevezető rész elhagyásával 
szinte teljes egészében közöljük.

Isten ajándékai nem  m ú
zeumi tárgyak, am elyeket meg
csodálhatunk és aztán nincs 
többé köze hozzá életünknek. 
Ezek az ajándékok mindig fel
szólítanak valam ire. Az első 
pünkösdkor is így történt. 
A m ikor az em berek lá tták  
mindazt, am it a  Szentlélek 
kitöltése az apostolok életében 
jelentett és hallották Péter 
igehirdetését a m egfeszített és 
feltám adott Jézus Krisztusról, 
ellenállhatatlanul úgy érezték, 
hogy nekik valam it tenniük 
kell. Ezért kérdezték : „Mit cse
lekedjünk atyám fiai, férfiak?” 
M ire elhangzott P éter egyér
telm ű válasza: „T érjetekm eg!” 
A nagy pünkösdi ajándékra az 
em ber részéről lényegében 
egyetlen jó felelet lehetséges: 
a megtérés. I tt  kapcsolódik 
M alakiás próféta könyvéből 
felolvasott _ igénk a  pünkösd
höz. M alakiás szavai ölelkez
nek P éter apostol első pünkös
di prédikációjával, am ikor 
m eghirdeti Isten igéjét: „Tér
je tek  vissza hozzám!”

Gyökeres változás
A pünkösddel annyira össze

függ a megtérés, m in t a nap
pal a meleg és a patakkal a  
meder. Nem pünkösd, az, 
amelyben m aradunk a régiek 
és nem  történik  radikális vál
tozás az életünkben. A m egté
rés ugyanis gyökeres változást 
je lent életünk irányában, gon
dolkodásunkban. Ez a  gyöke
res változás elsősorban abban 
nyilvánul meg, hogy felha
gyunk m agunk körül forgó éle
tünkkel, a m agunknak-éléssel 
és a Szentlélek ere je  által oda
fordulunk Istenhez. Istenhez 
azonban nem lehet úgy oda
fordulni, hogy azonnal oda ne 
forduljunk az emberhez, em
bertársainkhoz. A megtéréssel 
Isten új ú tra á llít bennünket, 
olyan útra, am ely nem elvezet 
em bertársaink mellett, hanem  
am elyen elkerülhetetlenül ta 
lálkozunk olyan emberekkel, 
akiken segítenünk kell az 
evangélium öröm hírével m in
dennapi életük felkarolásával, 
életükért való felelősségválla
lással. Igen, ezen az úton az 
embereket, az em berek prob
lémáit, az em berek terveit és

rem ényeit nem lehet olyan 
nagy körben elkerülni, m int 
ahogyan a pap és a levita e l
kerü lte  a  jerikói országúton 
azt az em bert, aki éppen az ő 
segítségükre, szereíetükre és 
áldozatukra szorult. Mivel az 
em ber hajlam os arra, hogy a 
megtérés után is ú jra  és ú jra  
visszaforduljon és rálép jen  a 
régi útra, am elyen m egint 
csak önmaga körül foroghat, 
oda kell ügyelnünk arra, am it 
Luther m ondott, hogy a ke
resztyén em ber életének n a
ponkénti és állandó m egtérés
nek kell lennie. É letünket n a
ponként kell ú jra  kezdeni, 
hogy így odakötődjünk ahhoz 
az Istenhez, Aki odaköt ben
nünket felebarátunkhoz.

Széles körű felhívás
Nagy esemény az egyes em 

ber életében, am ikor m egtörté
nik ez az életfordulat. De ak 
kor, am ikor M alakiás prófétán 
keresztül így szól Is ten : „Tér
je tek  vissza hozzám” — akkor 
nem  pusztán egy-egy em bert 
szólít meg, hanem  egy közös
séget, közelebbről, Isten népét. 
Ugyanezzel az igénnyel lépett 
fel P éter apostol is, am ikor ezt 
hirdette: „Isten Jézust meg
tartóvá em elte jobbjával, hogy 
adjon az Izraelnek bűnbánatot 
és bűnbocsánatot.” Az Isten 
felhívása a m egtérésre sokkal 
szélesebb körű, m in t az t mi 
gondolni szoktuk. Á ltalános
ságban az egyház tagjai, sőt 
gyakran a lelkészei is úgy 
gondolkodnak, hogy egy-egy 
em bernek kell m egtérnie és 
így egyesek m egtérésén ke
resztül fordulat áll be az egész 
közösség, az egész gyülekezet, 
vagy egy egész egyház életé
ben. Egy pillanatig sem lehet 
tagadni, hogy Isten valóban 
igényli a  személyes m egtérést 
és az is igaz, hogy egy-egy 
m egújult szívű gyülekezeti ta 
gon keresztül a közösség, a 
gyülekezet, az egyház újulása 
is elindulhat. Mi nem eléged
hetünk meg egy-egy em ber új 
ú tra  térésével, egy-egy em ber
nek a felebaráthoz való fordu
lásával, egy-egy em bernek ön
ző életéből való megtérésével, 
hanem  szembe kell néznünk 
Istennek azzal az igényével,

hogy valamennyi gyülekezet és 
így az egész egyház ú j ú tra  
térését igényli. Az egyes em
ber m egtérése ezzel összefüg
gésben azt jelenti, hogy a  m a
ga egyéni önző ú tjá ró l ráté r az 
egész közösség, az egész gyüle
kezet, az egész egyház új ú tjá 
ra. Ezt így is mondhatom, 
hogy az egyes keresztyén az 
eddigi egyéni ú tjával szemben 
beletagolódik azoknak a  kö
zösségébe, akik bűnbocsánatot, 
ú j életet nyertek és új úton 
szolgálják a Szentlélek vezér
lete a la tt Istent és az embe
reket.

Egyesek s uz egyház 
egésze

Senkinek sem lehet kétsége 
afelől, hogy a  Magyarországi 
Evangélikus Egyházban a  két 
világháború között is voltak 
olyanok, akik m eghallották 
Istennek m egtérésre szóló 
evangélium át és a  Szentlélek 
m unkája nyomán egyéni éle
tükben új ú tra  tértek. Bizo
nyára nyilvánvaló volt ez csa
ládjukban és munkahelyükön, 
m ert a  családtagok és a m un
katársak  így egy olyan em ber
rel találkozhattak, aki m aga
tartásában. gondolkodásában 
és cselekvésében a  megtérés 
nyomán új úton já rt. De vajon 
elegendő volt-e ez az egész 
egyház szám ára? Nem arró l 
volt-e szó, hogy miközben 
egyesek ú ja t kezdtek, m aga az 
egyház: irányában, gondolko
dásm ódjában, célkitűzéseiben 
olyan úton járt, am elyre éppen 
nem  lehetett azt mondani, 
hogy a  m egtérés útja. Ha az 
egyház egész gondolkodásmód
jában vállalta volna a m egté
rés útját, vajon kiszolgált vol
na-e  egy olyan társadalm i ren 
det, am ely kiáltó igazságtalan
ságokat ta rto tt fenn, faji meg
különböztetést gyakorolt és 
háború t szentesített, Az egész 
egyháznak, m in t egyháznak 
kellett volna m eghallania a 
m alakiási igét: „A tyáitok nap
jaitól fogva eltértetek  rendelé
seimtől, nem őriztétek meg 
azokat, té rje tek  vissza hoz
zám!”

A második világháború után, 
azok között az új történelm i 
körülm ények között, am elyek
ben m agyar népünk elkezdte 
egy új ország és egy új társa
dalom felépítését, szinte kény
szerítőén hangzott az egyház
hoz Isten szava: „Térjetek 
vissza hozzám, m ert én visz- 
szatérek hozzátok!” Természe
tesen szólt ez az Ige az egyes 
gyülekezeti tagoknak is, hogy 
kezdjenek ú ja t  bán ják  meg a 
rég it és induljanak el egyen
ként is új életben. De még sü r
getőbb volt az Isten felhívása 
egész egyházunkhoz. Egész 
egyházunknak kellett ú j ú tra 
lépnie éspedig úgy. hogy a 
m últért való bűnbánat közben 
felszám olja a  m ú lta t, ' odafor
dul ahhoz az Istenhez, Aki 
odafordítja viszont az egyhá
zat, annak segítségét, szavát, 
lelki és szellemi erejét, hét
köznapi cselekedeteit az or
szágépítő nép mellé, hogy se
gítse azoknak a földi rem ény
ségellnek a valóra váltását, 
amelyek n ép ü n k , fejlődését 
m ozdítják elő. Mi abban a bi
zonyosságban végezzük szolgá
latunkat, hogy valóban nem 
csupán egyes gyülekezeti tag
jaink, hanem egyházunk lépett 
a m egtérés útjára, kezdett ú ja t

Az egész emberiségért
Egyházunk határain  tú lm e

nően az egész keresztyénség- 
hez szól Isten a m alakiási igén 
keresztül: „Térjetek vissza
hozzám, m ert én visszatérek 
hozzátok!” Senki sincs közöt
tünk, aki ne hinné és tapasz

ta lná azt, hogy m ind az öt vi
lágrészben ezren és tízezren 
hallják meg Jézus Krisztus 
evangéliumát, lépnek a m egté
rés ú tjá ra  és kezdenek új éle
t e t  Mégis azoknak a szívében, 
akik világosan látják, hogy 
sokszor milyen tehetetlen és 
bizonytalan a  világ kérész- 
tyénsége az emberiség egé
széért végzendő- szolgálatban, 
— van egy nagy nyugtalanság 
a keresztyén egyház szolgálata 
m iatt. Drámai és tragikus, 
hogy a keresztyén egyházak 
nagyobbik fele különböző teo
lógiai és egyéb megokolások- 
kal hogyan akar kibújni azok 
alól a szolgálatok alól, am e
lyekre pedig maga Isten hívta 
el az egyházat. H át nem döb
benetes, hogy a különböző or
szágokban élő keresztyén egy
házak, miközben szép szavakat 
m ondanak békéről, társadalm i 
igazságosságról és a faji m eg
különböztetés eltörléséről, nem 
helyezkednek szembe egyértel
műen a  világgyújtogatókkal, a 
szegények elnyomóival, fajisá- 
gukban megalázott em berek 
kizsákm ányolóival? Nem áll-e 
gyakran a  keresztyén egyhá
zakra is az, am it Malakiás 
próféta m ondott a sa já t népére 
Isten üzenetét közvetítve: „Ti 
is a  Jákób fiai m aradtatok”. 
A nnak a Jákobnak a  fiai, aki 
becsapta és félrevezette az ap
ját, m ert m ás volt a hangja 
és mások a  tettei, A keresz- 
tyénségnek világviszonylatban 
olyan m egtérésre van szüksé
ge, am elynek nyomán azono
sul a szava a tetteivel és jó 
szívvel vállalja a m unkát az 
egész emberiség lelki, szellemi 
és anyagi előrehaladásáért, 
m indazokkal együtt, akiknek 
ez szívügye.

Amikor M alakiás száján ke
resztül elhangzott Isten felhí
vása: „Térjetek vissza hoz
zám ”, a nép azt m ondotta: 
„Miből térjünk m eg?” Minden 
bizonnyal Istennek ez a visz- 
szakérdezése elhangzik több 
keresztyén ajkán  még a mi 
egyházunkban is és sokfelé 
a  világ keresztyénségeben. 
Meggyőződésünk szerint nap
jainkban az egyes keresztyé
neknek meg kell térn iük abból 
a  gondolkodásmódból, mely 
szerint az egyházat egy olyan 
intézm énynek tekintik, amely 
kizárólag az ő egyéni, szemé
lyes problém áikat van  hivatva 
megoldani, m in tha az egyház 
szolgálata ma abban m erül
hetne ki, hogy csak egyes 
egyéneket \ gondozgasson. azok 
magános lelki harcát könnyít- 
gesse, az egyes em bert ápol- 
gassa, azokat, akik így gon
dolkodnak: „Én szenvedek", 
„nekem vannak nehézségeim”, 
az „én életem  értelm etlen”, 
„én nem  bírom tovább”. Nem 
vitás, hogy az egyháztól jogo
san igényelhetik az egyes ke
resztyének, hogy személyes 
problém áikban kapjanak se
gítséget. És ha Jézusnak drága 
volt az egy elveszett Bárány, 
az egyház szám ára is drágá
nak kell lennie az egyes em 
bernek is. Mégis, meg kell 
térniük az egyes keresztyének
nek abból a  gondolkodásból, 
hogy az ő kiszolgálásukra van 
csupán az egyház. És magának 
az egyháznak is meg kell té r
nie abból, hogy m indig csak 
az egyes keresztyént lássa m a
ga előtt. A keresztyénség 
ugyanis szélesebb skálájú, szé
lesebb körű szolgálatra hiva
to tt eh A keresztyénség kö
zösségi vállalkozás az Isten 
ügyéért:. A földön való helytál
lás a feladata és ezzel együtt 
az em berek ügyéért való helyt
állás. Igen, az egész emberiség 
ügyéért való fáradozásra kell 
m egtérnie m indenütt az egy
házaknak, így tud ják  betölteni 
a Szentlélek, vezérlete alatt 
küldetésüket hazánkban is és 
az ö t világrészben is.

« . . .  NEM ELÉG.”
Helyeslést és bírálatot vál

to tt ki az a nyilatkozat, m e
lyet a nyugat-ném etországi 
evangélikusok egyházi taná
csa a ném etek feltétel nélküli 
kapitulációjának 25 éves év
fordulója alkalm ából kiadott. 
.,Nem járu ltunk  hozzá eléggé 
a békéhez, ha a rra  gondolunk, 
hogy a világm éretű feszültsé
gekkel és a világon uralkodó 
éhséggel szemben csődöt 
m ondtunk” — olvassuk a nyi
latkozatban. A lehetőségek 
még m a is adva vannak — 
m ondja a nyilatkozat —, hogy 
új és jobb döntések szülesse
nek és ehhez kapcsolja az in 
telmet, hogy ism erjék föl az 
evangélikus keresztyének az 
új kezdet lehetőségeit.

A Keresztyén Békekonfe
rencia nyugat-németországi

regionális bizottsága szemére 
veti a tanácsnak, hogy nyilat
kozatában nem  beszél konkré
tan  arról, hogy mik voltak az 
okai és előidézői az európai 
katasztrófának 1933—45-ig — 
a ném et nagyipar és bankok 
expanziós törekvései, am ikre 
H itler agressziós terveit föl
építette, továbbá az em berte
len faji elm élet és eszeveszett 
kommunista-ellenesség. Az 
egyházak is bűnösök ebben, 
m ert nem szálltak szembe h a 
tározottan ezzel az ideológiá
val, sőt m aguk is az antikom - 
munizm usl prédikálták. Kifo
gásolják azt is, hogy a ny ilat
kozat nem  ítéli el az am eri
kaiak vietnam i agressziós há
borúját.

zető egyházi személyekkel va
ló beszélgetésekben, szenvedé
lyesen követelte a vietnam i 
véres háború azonnali befeje
zését.

Kanada vezető ném etnyelvű 
hetilapja, a „M ontrealer Nach
rich ten” részletesen beszámol 
arról, hogy Niemöller Márton 
résztvett egy kanadai béke
gyűlésen és ezen, valam int ve-
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Ahol a múltra csodálattal néztünk
„Mi nem  vagyunk a meg

hátrá lás emberei, hogy elvesz- 
szünk, hanem  a  hité, hogy él
jünk” Zsid. 1Ö, 39. Ezzel az 
igével kezdte el gyülekezete 
történetének ism ertetését Mol
nár Gyula esztergomi lelkész.

Lelkészi szolgálatát azzal 
kezdte, hogy Esztergom és kör
nyékén élő evangélikusokat 
felkereste önálló gyülekezet 
alakításának szándékával — a 
kor viszonyainak megfelelően 
kerékpárral és lovaskocsival. 
A szórványgyülekezet centru
m a Esztergom lett, ahol ma 
másfél száz evangélikus él. 
M olnár Gyula lelkész csak
nem  az egész országot bejár
ta , hogy előterem tse a  tem p
lom  építéséhez szükséges anya
g ia k a t Amikor a pénz össze
gyűlt, akkor h ihetetlenül ke
vés időt engedélyezett a tem p
lom felépítéséhez a  város ka
tolikus vezetősége. A templom 
— am elynek 12 m -es hossza 
egyenlő az esztergomi bazili
ka főoltárképével — jóval ha
táridő  előtt, csaknem  két hó
nap a la tt felépült és 1941-ben 
szentelték fel. Az MTI is kö
zölte a  h ír t: „felépült az első 
evangélikus templom Eszter
gomban :

A teológiai hallgatók éven
kénti egyszeri tanulm ányi k i
rándulása most dr. Selmeczi 
János igazgató vezetésével 
folyt le. Dr. P rőhle Károly 
professzor és K esztler László- 
né dékáni titkárnő is elkísért 
bennünke t K alauzunk Szend- 
rő M ihály idegenvezető, pres
b itertestvérünk volt, ak i nagy 
szeretettel és szakértelemmel 
tá r ta  fel előttünk a város ne
vezetességeit. Nagy élmény 
volt a  száz m éter magas ró
m ai Szent P éter bazilika 76 
m éter magas m ásának megte
kintése. Az igaz, hogy nem 
ta lá ljuk  meg Michelangelo cso
dálatos művészetének nyom ait

az esztergomi főszékesegyház
ban, de történelm i és művé
szettörténeti jelentősége fel
becsülhetetlen. A Főszékesegy
házi K incstár a magyar és az 
európai iparm űvészet nagy stí
luskorszakait eleveníti fel; a 
román, a gótikus, a reneszánsz 
és barokk kor ism ert és az is
m eretlenség homályában m a
rad t nagy m estereinek alko
tásait.

A világon sehol m ásutt ak
kora pusztítást nem  végzett a 
kegyetlen idő a kincsek kö
zött, m in t éppen hazánkban. 
Ezért különös megbecsülés il
leti azt a néhányat, am ely bár 
több-kevesebb veszteséggel, de  ̂
mégis egységet alkotva vé
szelte á t történelm ünk évszá
zadait, a  tatárdúlást, a török 
hódoltságot és a  pusztító vi
lágháborúkat. A felszabadulás 
u tán  több kincstári tárgyat 
restauráltak. Kétséget kizá
róan az egyik legjelentősebb 
m agyar kincstár az esztergomi 
bazilika kincstára, az egész 
m agyar nép történelm i erek
lyéje. A m egőrzött alkotások 
ezen túlm enően nem csak a 
magyar nép, de az egész em
beriség m aradandó művészi és 
anyagi értékei.

K irándulásunk egyik érde
kessége az volt, hogy a nép
hadseregnél szolgált evangé
likus teológusaink összetalál
koztak a városban róm. kát. 
teológusokkal, akikkel együtt 
töltötték le katonai szolgála
tukat. Az ő m eghívásukra 
m egtekintettük az Esztergomi 
Érseki Szem inárium  kápolná
já t és könyvtárát. Vezetőink 
elbeszélgettek az Érseki Sze
m inárium  prefektusával.

Kora délután ü ltünk a Hu
nyadi nevű kirándulóhajóra és 
a D una-kanyar csodálatos pa- 
norm ájától elbűvölve halad
tunk Budapest felé.

Kalácska Béla

Mit ér az ember— ha kambodzsai?
Az am erikai katonák a kam 

bodzsai Snoul városra ágyú- 
tűzzel tám adtak, hogy lerom 
bolják. A, tám adásnál hét pol
gári lakost is megöltek. Ami 
kör az am erikaiak felm érték 
az általuk  okozott károkat, a 
polgári halo ttakat fejenként 43 
dollárra értékelték. A hírek

arról szám oltak be, hogy az 
am erikai katonák ezután k ira 
bolták a várost.

Olcsó a kam bodzsaiak élete 
a dollárország értékelése sze
rint. Vajon hány dollár érté 
kű egy am erikai élete — kér
dezi a  h ír  közlése u tán  a finn 
Kotimaa.

SVÉD VENDÉG é ATOGATASA EGYHAZUNKBAN
Dr. Sven Ingebrand linköp- 

pingi dómprépost, teológiai do
cens — aki az európai egyhá
zak konferenciája siófoki bi
zottsági ülésére érkezett ha
zánkba — április 18-án felke
reste hivatalában D. Káldy 
Zoltán püspököt és megbeszé
lést folytatott vele. Látogatást, 
te tt a Teológiai Akadémián 
is. I tt részt vett az I—II. és a
III—V. évfolyamok egy-egy 
óráján és érdekes áttekintést 
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adott a hallgatóknak a  svéd 
evangélikus lelkészképzés mai 
helyzetéről. Április 19-én részt 
vett a Deák téri konfirmációi 
ünnepélyen. Rövid látogatása 
után elismeréssel nyilatkozott 
a magyar evangélikus egyház 
életéről és teológiai m unkájá
ról és hangoztatta a  svéd és 
magyar evangélikus egyház 
közötti kapcsolatok elm élyíté
sének jelentőségét.

Dávid király tolmácsa
—  A zsoltárfordító dr. Pálfy Miklósnál —

— A véggel vívó Kosztolá
nyiról mesélik, hogy utolsó he
teiben héber-szótárakról kel
lett levenni a m it sem haszná
ló orvosságokat — m ert m ara
dék erejével le akarta  fordíta
ni még legkedvesebb zsoltárait. 
Néhány, ágyban, lejtősen rótt 
sor le tt mindössze belőle — 
m ert „elfáradtam  a kiáltás
ban, kiszáradt a torkom, sze
meim elbágyadtak — várván 
az Istent.”

*
— Éjjel fordítok, a ham utar

tó reggelre tele félig szítt ciga
re ttákkal — a papírjaim  áthú 
zott sorokkal — én magam pe
dig elégedetlenséggel. Csak a 
zsoltársorok lendületesek, égre- 
törők — én, aki m agyarul mon
dom a dicséretet — lassan, alá- 
fölé firkálva dolgozom és gya
nakodva m éregetem  azt a ke
veset is, am it leírtam .

— Hogy m elyik volt a legne
hezebb? — Talán az ötven- 
egyedik zsoltár. „Tiszta szívet 
terem ts benhem, óh Isten és 
az erős lelket újítsd  meg ben

nem ” — Ez a kérések kérése — 
az Ötestám entom veleje —1 
mely nélkül ma is ham is a 
hit, halódik az egyház — béna 
az emberiesség.

— Nálunk mély, titkos tele- 
vény a zsoltár — Csokonai, 
Vajda János, Ady nőttek ki be
lőle —, m ert a sorsunk annyi
szőr volt rokon a népével, 
m elynek száján születtek. — 
Török, ném et — sa já t u raink 
dúlásai ellen kellett a  vigasz, 
a  fohász, a reménység — pré
dikátorok, földönfutók, regős 
hírm ondók idézték szerte a 
m egrontott országban.

— Igen — költőnek is kell 
lenni ahhoz, hogy a zsoltár m a
gyarul is zsoltár m aradjon. Túl 
nyelvtudáson, teológián — 
megérezni, hogy muzsika, köl
tészet, imádság együtt vannak 
a jobbról-balra haladó sorok
ban — és balról jobbra írva is 
ilyennek kell m aradnia. (A né
mely prédikációk, újságcikkek 
magyarosságában, irodalm i 
voltában igen csak kételkedő 
megjegyzések helyett — m ár

csak önvédelemből is — hadd 
idézzek inkább egy régi versé
ből — igazolásául a fordításról 
m ondottaknak — és annak, 
hogy egy 300 oldalas héber gra- 
m atika szerzője is volt szerel
mes . . .

„ . . .  fehér álom, 
virágálom  
tulipánom , 
ráborulva 
fehér ágyon 
nevetsz, m int 
a piros álom,
— am ely keres 
zöld levelet — 
rem énységet..
Téged keres, 
barna
sírásba hajló 
eserépálom 
felfűzve egy 
égkék ágon . . . ”)

— A kedvencem ? — A száz
huszonhatodik zsoltár.

„Akik könnyeztek, 
am ikor vetettek, 
hangosan kacagnak, 
am ikor aratnak.
Kevés m agvát sírva 
viszi, bandukolva — 
sok kévéjét emelgeti 
hangosan kacagva.

(Ev. Élet, 1967. márc. 26.)

— Ha Isten engedi — m ajd 
nyugdíjban — teljes egészében 
lefordítom  a Zsoltárok Köny
vét. — Rövidesen elkészül a 
Genezis kom m entárom  — 
Ezsaiás és Mikeás könyveim 
távoli tervek m ár — dédelge
te tt álmom pedig pályakezdő 
m unkám  II—III. kötetének 
m egírása: „Istenfélelem  az
Ötestám entom ban” — három  
kötetes Ószövetségi Teológiám 
befejezése. — Nem*. gyerekem
— sose a meggyőzés erejével 
szóljatok — mindig a  meggyő
ződésével. — És ne akárhogy
— szépen — vagyis magyarul.

Bosszankodva keres valam it
az íróasztalt elborító könyvek, 
kéziratok garm adájában, de — 
akár csak az épp kellő, szép 
szavak néha — ez is csak idő
vel kerü l elő, m ajd ha m ár el
mentem . — A nagy kristály  
ham utartó  túloldalán m ár is 
alig férnek a félig szítt cigaret
ták  — a szomszéd szobában sí
poló kávéfőző m ár éjszakára 
term el — m ert: „valam it adni 
csak úgy tudsz, ha az éjsza
káidból lopsz el, gyerekem.”

Turchányi SándorKIS VIRÁG
Ezernyi kis fehér virág 
mosolyog fenn a fán.
A fa a la tt is kis virág: 
mosolygós kis leány.

Milyen idő lesz még őszig? 
Lesz-e gyümölcs a fán?
S mi vár rád. mi lesz belőled, 
te csöppnyi kis leány?

JEPSEN PROFESSZOR 70 ÉVES
D. dr. A. Jépsen, a  greifs- galomba vonulása óta is szor- 

waldi egyetem nyugalm azott gos kutatóm unkát végez az 
ó testam en tömi professzora, ótestám entom i tudom ányok te-
m árciusban töltötte be 70. élet- rületén, A hatvanas években 
évét. Jepsen professzor 1965-ig Magyarországon is já r t  felesé- 
volt ak tív  professzor és nyu- gével együtt.

BŰNTUDAT
Anya vagyok, öt kicsi gyermek 
öleli körül nyakam at, 
s mikor a legboldogabb vagyok, 
akkor tör rám  a bűntudat:

hogy mi, akik  boldogan élünk, 
nem  könyörgünk m indig érte, 
hogy m indenütt otthont találjon, 
s állandó legyen a béke.

Hanvayné, T. M ária

Alapkoletételi évforduló
A Budapest-Köbányá-i gyü

lekezet m ájus 10-én tarto tta  
évi egyházközségi közgyűlését 
délutáni szeretetvendégség ke
retében. E rre a vasárnapra 
esett a  temploma alapkőletéte
lének 40. évfordulója. Az alap
kőletétel esztendejéről Veöreös 
Imre gyülekezeti lelkész ta r
to tt történeti visszaemlékezést, 
s bem utatta a gyülekezetnek 
azt a négy em léktárgyat, amely 
fennm aradt. K ét egykorú fény
kép az alapkőietételi ünnep
ségről; a  díszes kőműveskala
pács, amellyel annakidején az 
alapkőre az áldó kalapácsüté
sek történtek; s a  legmegha-

{óbb, egy használatban kopott 
szerszám, ún. vízmérő, amely- 
lyel annakidején a kőművesek 
a templom falának építésékor 
dolgoztak. A lelkészi jelentés 
u tán  több közvetlen visszaem
lékező hozzászólás hangzott el 
azok részéről a gyülekezeti ta 
gok részéről, akik annakide
jén m int kisfiúk vagy fiatal 
férfiak  a kőbányai templom 
alapkőletételén személyesen 
részt vettek. M ajd a gyüleke
zet érdeklődéssel hallgatta 
Gombás Sándor presbiter 
pénztárosi beszámolóját a m últ 
esztendőről.

MEGHALT GLOEGE BONNI PROFESSZOR
Á prilis 15-én, hosszas beteg

ség után, 68 éves korában e l
hunyt D. G. Gloege, a  rend
szeres teológia professzora a 
bonni egyetemen. Gloege hosz- 
szú ideig a  jénai (NDK) Teo
lógiai Fakultáson volt profesz- 
szor, s  bár több egyetem re

hívták, hű  m arad t Jénához. 
Csak akkor volt hajlandó más 
egyetem re menni, am ikor 
Bonnban m eghalt dr. Hans 
Iwand professzor és őt h ív
ták  meg u tódjaként a bonni 
Teológiai Fakultásra.

HALADÓ PAPI CSOPORTOK TILTAKOZÁSA
„Búcsút m ondunk annak az 

egyháznak, am ely tétlenül né
zi, hogy Portugáliából papokat 
u tasítanak ki és tám ogatást 
kap egy olyan korm ány az 
egyház részéről, am ely semmi
be veszi az em beri jogokat. 
Búcsút m ondunk annak  az 
egyháznak, am ely Olaszor
szágban Baldessari érseket 
inkvizíciós módszerekkel von

ja  felelősségre. Elhatároljuk 
m agunkat attól a délam erikai 
egyháztól, amely nem  segíti 
megszüntetni a  mély szakadé
kot a kizsákm ányolok és ki
zsákm ányoltak k ö zö tt”

A róm ai katolikus papok 
európai csoportjának a  nyilat
kozatából vettük  a fenti mon
datokat, am ely február végén 
ülésezett Párizsban.

ANYAGI SEGÍTSÉG TÖBB MINT 
EGYMILLlARD MARKA ÉRTÉKBEN

A L utheránus Világszövet
ség Világszolgálati Osztálya 
1947 óta több m int egym illi- 
árd m árka értéltű segélyt 
nyújto tt az a rra  rászorulók
nak. Csak az elm últ évben 107

millió nyugatném et m árka ér
tékű gyógyszert, élelm iszert és 
ruhát adományozott az Osztály 
31 ország rászorultjainak, el
sősorban a  biafraiaknak.

É t i m  j u b i l e u m a„Élim pihenőhely volt, oázis Izrael népe ré
szére, am ikor a pusztában vándorolt. 70 pál
m afa és 12 forrás üdítette fel az elfáradtakat. 
Ez a kis otthon ilyen pihenőhelynek, sőt a 
gyógyulás helyének készült Isten kegyelmé
ből, az elhagyatott, beteg gyermekek, testi és

lelki sérültek szám ára” — ír ja  Szokol Ilona 
az otthon vezetője visszaemlékezéseiben. És 
így folytatja: „Soltész Gyuláné, A ranka néni, 
azt az örökséget, am it nagyszülei hagytak rá  
beteg gyermekek részére ajándékozta. Az 
örökség Nyíregyházán 1600 négyszögöles te rü 
let, kétszobás lakóházzal, gyümölcsössel a 
város külterületén. Egy budapesti ú tja  alkal
m ával az Á llami Nyomorékgyermekek O ttho
ná t lá tva szíve m egindult a sok szenvedőn és 
elhatározta, hogy otthont ad az ilyeneknek. 
1920. m ájus hónapjában meg is nyílt az o tt
hon és' pár nap m úlva m ár bekéredzkedett az 
első lakó: m indkét lábára  béna leánygyer
mek.”

Így indult el há t szerény körülm ények kö
zött apró léptekkel a szolgálat a testi fogya
tékos gyermekek gondozása, nevelése fejlő
dése érdekében, am elyet m odern szóval reha
bilitációnak, vagy habilitációnak nevezünk,

A gyermekek szám a egyre növekedett. Az

otthon lassan szűknek bizonyult s egyre-más- 
ra  toldozgatni kellett a házhoz új szobákat, új 
helyiségeket. Bár az otthon nőtt s jelentősége 
is gyarapodott, a gyermekek élete mégis rend
kívül egyszerű volt. „Felejthetetlen — írja  
Szokol Ilona — 1923 februárja. Nagy hófúvás 
volt. A hó az egész épületet betemette. A jtót 
sem tudtunk nyitni a szabadba. Az ablako
kon rácsok voltak, s elzárták az u ta t kifelé. 
Az egész tanyai ház kívülről csak hóbucká
nak látszódhatott. A közelben em ber se járt. 
Nem szám íthattunk segítségre. A víz befa
gyott a szobában és élelm ünk is fogytán volt. 
De nem csüggedtünk. Sokat foglalkoztunk a 
gyermekekkel, hogy ne féljenek. K ét napig 
voltunk foglyok. A harm adik napon valaki el
hányta a havat, kiszabadította az ajtót, az ab 
lakot a hó alól s kopogásával jelezte, hogy 
szabadok vagyunk. K ét serdülő gyerek, test
vérek jöttek segítségünkre, m ert édesanyjuk 
aggódott m iattunk. Kenyeret és tüzelőt hoz
tak.”

Élim 50 éves története bővelkedik ilyen ese
ményekben. Hadd álljon iitt a  sok közül még 
egy:

„A felszabadulás idején is különös gondvi
selésben részesültek gyermekeink — írja  az 
otthonvezető.' 60 szovjet katona jö tt az o tt
honiba és letelepedett. Gyerm ekeinknek biz
tonságot nyújtottak, ö k  táplálták  gyermekein
ket. Nagyon megszerették kölcsönösen egy
mást. A katonák elvitték a  gyermekeket autóz
ni, moziba, taníto tták  őket oroszul beszélni. 
Meg is tanu lt az értelm esebb je. Megható volt 
a karácsonyest, am ikor a  gyermekek a  kato
nák szobájában állíto tták  fel a  karácsonyfát 
és körülötte énekeltek. A katonák meghatód
va hallgatták, ném elyik könnyezett is. 1945 
m árciusában vonultak tovább és élelm et hagy
tak  a gyermekeknek. M ielőtt elindultak, meg

kérdezték a gyermekektől, m it hozzanak ne
kik, am iért jók voltak és lakást kaptak. Te
henet-e vagy sertést? A gyermekek sertést 
kértek, m ert „a m am a nem  tud fejni”. Nem
sokára meg is kapták  az ajándékot, egy sül-, 
dót. így kezdődött el az új élet!”

Az otthon m a 35 gyerm eknek nyújt otthont. 
A törzskönyv szerint a  félévszázad a latt több 
m int 300 gyermek volt gondozásában. Közü
lük 14 halo ttat ta rtan ak  nyilván. A többiek 
m ajdnem  mind kifejlődtek, meggyógyultak. 
Sokan férjhez mentek, s m ár gyermekük is 
van, akikre Élimben m indig úgy gondolnak, 
m int unokákra. Mások a  m unka különböző 
ágazataiban dolgoznak, megbecsült tagjai tá r
sadalm unknak. Ha csupán e szerény statisz
tikai adatokon tekint is á t a szem, m egállapít
ható, hogy a  szolgálat, am ely Élimben folyik, 
nem  hiábavaló.

Közel 300 gyermek nem  kallódott e l sem 
önmaga, sem a család vagy a társadalom  szá
mára. Rehabilitálódott, a  teljes értékű em ber 
rang jára  em elkedett Élim közel 300 lakója ed
digi történetének évei alatt.

A módszer pedig, amellyel megközelítették 
és magukhoz em elték Élim m unkásai ezeket 
a  gyermekeket, nagyon egyszerű: a türelmes, 
m eghátrálást nem  ismerő szeretet ereje, am e
lyet ők is felülről kaptak. S bár ők maguk 
nem orvosok és nem is gyógypedagógusok, de 
mozgósítani tud tak  szeretetükkel orvost és pe
dagógust, hogy a  rá ju k  bízott gyermekek kö
zül, hacsak lehet, egy se vesszen el. Nagy a 
szeretet ereje! Pótolni képes azt, am i k ifür
készhetetlen okokból néha nem  adatik  meg 
egyik vagy m ásik em bertársunknak. Teljes 
em berré tehet.

Az emlékezés, am ely á tha tja  Szokol Ilona 
otthonvezető írását, megszépítette e m ájus
10-ét, e  vasárnapot, Élim jubileum át. Ö maga

egy szív, s egy lélek az otthoninál, m ert hiszen 
az otthon születésének órájától e mai napig 
hordozza a  m unka terhét, viseli a  gyermekek 
gondját, bánkódik a sikertelenségeken és 
együtt örül azokkal, ak ik  célhoz érnek, ő  a  
„m am a”, sőt „nagym am a”, akihez „haza”-jön- 
nek az elszakadt gyermekek és unokák. Ez a  
nap nem  kis m értékben az ő jubileum a is.

Élim ünnepe a  nyíregyházi gyülekezet ün
nepe. M utatja a szép számm al egybegyűlt se
reg az egyházközség nagytermében. A m eghitt 
ünnepen Megyer Lajos igazgató lelkész ta r
to tt áhítato t és az élimi gyermekek versbe 
szedett játékban elevenítették meg m inden
napi életüket. (A versek is Élim egyik mun
kásától származnak.)

Az első üdvözlet Túrmezei Erzsébetnek e r
re  az alkalom ra íro tt verse volt. Azután Ben- 
kóczy Dániel, a  hajdú-szabolcsi egyházmegye 
esperese köszöntötte az otthont és Szokol Ilo
nát, átadván neki a  város és megyei Hazafias 
Népfront elismerő em léklapját. Ezután Muncz 
Frigyes, az Országos Egyház Diakoniai Osztá
lyának ügyvivő lelkésze mondotta el köszön
tőjét, D. dr. Ottlyk Ernő püspök megbízásából 
is szólva, és átad ta a Diakóniai Osztály .a ján 
dékát. A nyíregyházi egyházközség nevében 
Balczár István felügyelő szólott és emlékez
tetőül szép festm ényt adott át. Végül Roszik 
Mihály a lbertirsai lelkész mondott köszöntést.

— Szeretni — szolgálni, e két szárny em elt 
és v itt előre m indig a m unkában. Nehézsége
ken, betegségeken ez segített át. Szolgálni — 
szeretni, am íg Isten engedi, ez a legfőbb k í
vánságom — fejezte be köszönetét Szokol Ilo
na otthonvezető.

Élim élete tovább folyik, az új félévszázad 
kezdődik. De a  cél szép: szolgálat az embe
rért, a  fogyatékosság bélyegét m agán viselő 
em ber em berségének helyreállításáért. Isten 
á ld ja  és vezesse Élim et ezen az úton.

Muncz Frigyes



A szövetnek lánggal égjen...
Nem mindennapi, s kissé ré 

gies szó a „szövétnek”, am it 
Szőnyi Benjám in énekében 
énekelünk (590). De bizonyá
ra  még ezt is értették, am i
kor tiszta, jó kiejtéssel éne
kelték: az én időm, m int a 
szép nyár . . .  B arátunk, Voipio 
Márton tan íto tta  meg nekik, 
és Bárdossy Tibor stipendiáns 
lelkészünk. K ét versszakot is 
elénekeltek belőle m agyarul, 
kívülről.

A huopalahti gyülekezet 
énekkara já r t  hazánkban egy 
hétig, Helsinkiből. H atvanné
gyen voltak. Karnagyuk, aki ti
zenöt éve vezeti a  kórust, Ei- 
no Marviala. A lelkész pedig, 
ak it „kölcsönkértek” erre az 
ú tra  a szomszéd gyülekezettől, 
Erkki Arhinmäki.

Turistaúton voltak, az IBUSZ 
szervezésében, s a m úzeumok
tól — Citadellán á t a  hűvös
völgyi Nagyréten szabad tűzön 
főzött gulyásig sok m indent 
megnéztek, megkóstoltak, s vi- 
dám odtak a magyar vendég
szereteten. Pesten így mond
ják: „ami belefért” az egy 
hétbe.

A program ba belefért több 
egyházi alkalom  is. A finn— 
magyar egyházi kapcsolatok 
keretében turistaúton levő egy
házi csoportoknak igyekszünk 
egyházi lá tóhatárt is nyitni, s 
ha ehhez finn testvéreink szol
gáló készsége is társul, meleg 
gyülekezeti találkozások szü
letnek belőle.

Így volt ezúttal is több he
lyen. Pünkösd m áspdnapján 
este a rákoskeresztúri gyüle
kezet örvendett az o ltár előtt 
színes, szép finn népviselet
ben felállt kórusnak. Az ének
szerzők neve még ism eretlenül 
csengett a gyülekezet fülének, 
az egy Sibeliust kivéve, s ta 
lán M adetoja Leevi nevére is 
em lékeztek azok, akik énekes
könyvünk -dallamszerzőinek 
nevét is meg szokták nézni 
(753). De a dallam ok a gyüle
kezet szívébe m uzsikálták a 
testvérnép szeretetét. Amikor 
pedig felcsendült a Szőnyi ének 
magyar szövege, kedves mo
solyra gyúltak az arcok, meg
tört az esti istentisztelet szer
tartásos kerete, s egyre-m ásra 
suttogták a hívek: ezt énekel-

NGELIKUS
FÖLDRADZ

B R A Z Í L I A
Legutóbb rövid képet ad

tunk Brazília, e legnagyobb la 
tin-am erikai ország történeti, 
szociális és vallási helyzeté
ről. Most folytatjuk a kérdés- 
feltevéssel: vajon a kirívó szo
ciális igazságtalanság, nyomor 
és éhezés m ellett lehet-e h ite l
képes az egyház szava? A szo
ciológusok egyértelm űen szól
nak arról, hogy a  tömegek 
névlegesen vallják  m agukat 
keresztyéneknek. M ert mi is a 
helyzet ezen a  téren?

Josué de Castro ír ja : „Bát
ran  kell vallanunk, hogy az 
ígéret földje, ahová csak az 
elm últ évszázadban is száz
milliók m enekültek az európai 
nyomor szorításából, szintén 
olyan föld, ahol az em berek 
ezrei pusztulnak éhen.” Az 
élelemhiány és nélkülözés okai 
között társadalm i és ku ltu rá
lis tényezők szerepelnek. Gon
doljuk csak el, hogy a fentebb 
em lített Amazónia, több m int 
5 millió km 2-nyi terü letén  (60 
Magyarország!) 6 millió em ber 
él szétszórva. Ez Földünk egyik 
legnagyobb pusztasága, ame
lyet csak Afrika, vagy Auszt
rá lia  sivatagjaival, Grönland 
tégrriezőivel hasonlíthatunk 
össze. De it t  nem  csupán a te r
mészet erői igázzák le a m a
roknyi népességet, hanem  a 
társadalm i berendezettség kö
vetkeztében szorultak a peri
fériára és sodródtak az éhha
lá l karjaiba. Minden állam i és 
technikai segítség nélkül ver
gődnek és tengetik életüket. 
K ulturális tekintetben legalább 
ilyen vigasztalan a kép. Név- 
leg pl. kötelező a népoktatás. 
Azonban 100 beiratkozott gyer
m ek közül csak 6 végzi el az 
elemi iskolát. Az iskola hiánya 
m iatt a tanköteles gyermekek 
fele m ár induláskor kiszorul 
a népoktatásból. A felnőtt la 
kosság 35%-a analfabéta.

Szükségszerű ez az elm ara
dottság? Természetes-e a k i
látástalan  nyomor, ha előbb 
így szóltunk: Brazília a világ 
egyik leggazdagabb állam a? 
Valóban m érhetetlen és időt
len-idők óta kiaknázatlan te r
mészeti kincsekkel rendelke
zik és szinte korlátlan lakos
ság befogadására lenne alkal
mas és tudna jólétet biztosíta
ni. Tehát nem  indokolt az 
utóbbi idők demográfiai rob
banása következtében m eghat
ványozódott nyomor. Idézzük 
m agát a brazil Castrót: „Min
den úgy történik, m intha B ra
zília még m indig az örökletes 
kapitányságok 1534-ben beve
zetett rendszerében élne. A 
mezőgazdasági birtokok 60%-a 
m eghaladja az 500 és ezek 
20%-a a 10 ezer hektárt. Ezek 
az adatok jól m utatják  ennek 
a  feudális rendszernek kiáltó 
anakronizm usát a 20. század
ban. A hatalm as földterületű 
Brazíliában ugyanannyi a  m e
zőgazdasági birtokok száma, 
m int Franciaországban, amely 
pedig csupán 6% -a a mi te rü 
letünknek.”

A nagy kiterjedésű jó földelt 
a  kapitalista gazdálkodók és 
nagybirtokosok kizárólagos tu 
lajdonai, a föld nélküli parasz

tok pedig jobbágyrendszerben, 
vagy földm unkásként dolgoz
nak  a gyapot-, kávé-, dohány-, 
cukornád-ültetvényeken, vagy 
kukoricaföldeken. Castro nem 
zeti katasztrófának ta rtja  ezt 
a rendszert.

De mi még m ásra is felfi
gyelhetünk! 1962-ig a gazdasá
gi élet fejlesztése főleg külföl
di tőkével történt. Dollárm il- 
liárdok áraszto tták  el Brazí
liát, ahol kiváltképpen olcsó a 
m unkaerő és a m unkabér, és 
ahol gyökeret tudott ereszteni 
a  Ford, General Motors, Gene
ra l Electric, K rupp és M an
nesm ann stb. pénze. Az ipar 
és a  mezőgazdaság fejlődik, de 
nem  a hazaiak javára. Van eb
ben a gazdasági mechanizm us
ban valam i ördögi ellentm on
dás. M ert egyfelől a dúsgazdag 
Brazília fuldoklik a  „bőség
ben”, miközben a  nyersanya
gok és élelm iszerek világpiaci 
á rá t leszorították, a  néptöm e
gek pedig másfelől nyomorog
nak a nyakukba szakadó in f
láció és súlyos gazdasági k rí
zis te rhe  alatt. A kapitalista 
világ szabad p rédája  jelenleg 
az ország. Elég, ha a rra  gondo
lunk, hogy a  reakciós erők 
1964-ben a hadsereg tám oga
tásával és az Egyesült Á lla
mok bátorításával megdönt- 
hették  G oulart elnök rendsze
rét, ellenforradalm i te rro rt 
gyakoroltak a haladó erők el
len, érvénytelenítették a  föld
reform ra vonatkozó, a külföl
di tőke beáram lását gátló ren 
deleteket.

A feszült társadalm i és szo
ciális ellentét következtében 
Brazília szüntelen a forrada
lom küszöbén áll. Csakis erős 
és kegyetlen d ik ta túrával tud 
ja  a jelenlegi rendszer vissza
fojtani a tömegek jogos igé
nyeit. M int a  vulkán kitörése 
előtt, úgy m orajlik  Brazília né
pe. Történtek kísérletek az 
utóbbi évtizedben arra. hogy 
alkotmányos úton valósítsanak 
meg reform okat és változtas
sanak e kiáltó társadalm i, szo
ciális ellentéteken, de a  jelen
legi rendszer a  haladás leg
kisebb m ozdulatát is vissza
verte. A m ásik ú t a forrada
lom útja. Nem jósolhatunk, de 
bizonyára feltűn t m indany- 
nyiunknak mindaz, am i La- 
tin-A m erikában az utóbbi év
tized a la tt történt. Latin-Am e- 
rika  az a vulkán, am ely m in
den pillanatban kitörhet. Ez 
alól Brazília sem kivétel.

És am ikor a Lutheránus Vi
lágszövetség sok-sok tagegyhá
zának delegátusa e társadalm i 
feszültségektől terhes levegőjű 
Brazíliában ülésezni fognak, 
akkor feltétlenül szemben ta 
lá lják  m agukat ezekkel a kér
désekkel. A tú lfű tö tt atmoszfé
rában nem  lehetnek vakok és 
némák. Látni fognak és mon
daniuk is kell valam it. Min
denesetre nehéz szolgálatuk 
lesz és ezért az evangélikus 
egyház imádsága fogja kísér
ni őket, hogy Isten Szentlelke 
ad ja meg szám ukra a bölcses
séget az igazság megszólalta
tásához.

Dr. Redey Pál

jék el mégegyszer. Elénekel
ték.

A Bécsikapu téri tem plom 
ban hétköznap este ellenére is 
sokan jöttek érdeklődve a h í
vek, hallgatni á finn testvére
ket. A rhinm äki lelkész finn 
igehirdetése „m agyarközeiben” 
szólt, am ikor Jézus szavát 
idézte: ha olyanok nem lesz
tek, m int a  gyermekek, nem 
m ehettek be az Isten orszá
gába . . .  M ert Jézus szavában 
nem  távoli „m ennyek” orszá
gáról van szó, hanem  Isten or
szágáról, amely közöttünk van, 
i t t  valósul meg a földön Jé 
zus szavában, közelségében. 
Ebbe belépni gyermeki szív 
kell, amely gyerm ekerényeket 
csillogtat: előrenéz rem ény
séggel, a holnap felé — ta 
nulékony, nyito tt készséggel az 
ú jra  —, bizalm asabb, m ele
gebb és szolidárisabb a pa jtá 
sa iránt, m int a felnőttek em
bertársaik iránt.

A Deák téren  vasárnap dél
előtt énekeltek az istentiszte
leten. Kedves színfolt voltak 
az oltártérben, s Isten t dicsé
rő tiszta hang a liturgia ke
retében. Nekik kedves élmény 
volt, hogy keresztelést lá ttak  
istentisztelet keretében, szá
mos családtaggal az o ltár előtt 
(náluk más a szokás), nekünk 
pedig m egdobogtatta a szívün
ket, hogy „term észetesen” 
m indnyájan vettek  úrvacso
r á t  Amikor a  gyülekezet tá 
vozott, kedves kézlengetésük 
kísérte őket.

Szemre igen kicsi volt az a 
gyülekezet, ahol programon 
kívül, meg nem  rendezetten, 
a  p illanat hatására  énekeltek. 
M eglátogatták a  budai szere
tetotthonunkat, ahol a kapott 
tájékoztatás u tán  énekkel kö
szöntötték az otthon lakóit. 
Néhány öreg ü lt hátu l a  szé
keken, de a  mikrofonon á t a 
szobákban fekvők is hallották 
az éneket, s m a is melegen 
emlegetik, hogy a  finnek éne
keltek nekik.

Azt sem rendeztük előre, 
hogy három  gyülekezetben or
gonához fűződött a finn ének
szolgálat. Rákoskeresztúron 
ekkor búcsúzott a gyülekezet a 
régi kis orgonájától. A jóval 
nagyobb Deák téri régi orgo
nát építik át hozzájuk. A 
Deák téren  is elbúcsúztatták a 
régi hangszert: ez indul to
vábbi szolgálatra Rákoske
resztúrra. A Bécsikapu téren 
tízéves az új orgona. Ezt ün
nepelték, s kedves volt, hogy 
éppen finnek szolgálata kere
tében, akiktől sok adomány 
jö tt egy évtizede az építéshez. 
Peskó György orgonaművész 
előadásában hallo ttak  a fin 
nek is m agyar orgonamuzsi
kát. Az orgonát tervező Pes
kó Zoltán Chacconne-ját, és 
Liszt B—A—C—H -já t já tszot
ta,

A finn énekkar egy kis cso
portja igen tanulságos és 
egyetértő beszélgetést folyta
to tt a  magyar egyház életéről 
és szolgálatáról. D. Káldy Zol
tán  püspökkel, s végül ezzel 
a kis csoporttal értékeltük  ki 
ú tjuka t az utolsó délutánon 
hosszú beszélgetésben a  laká
somon. Az pedig szinte magá
tól értetődő volt, hogy három 
fiatal stipendiánsunk találko' 
zott velük, s a kalauzolásban 
segítettek: Schreiner Vilmos, 
Kása László és Baranyai Ta
más.

Egy ellesett p illanat le írásá
val .hadd zárom a visszapil 
lantást. A Bécsikapu téri 
együttlét végén történt, hogy 
a záró gyülekezeti ének végén 
vonult ki a  gyülekezet. A fin
nek egy része term észetsze
rűen indult volna arra, ahol 
bejöttek, az oldalajtóhoz. A 
lelkészük csendesen odaszólt:

— Nézzétek, csak a főbejá
ra tná l vannak perselyek. Men
jünk arra, hiszen most az á r
vízkárosultaké az offertorium .

D. Koren Emil

Anna-Maija Raittila:

NOLI ME TANGERE (
Nem kelt föl még a  term észet Napja, 
még csermelyek se csörgedeztek szíved csúcsáról, 
jég csípi térdedet, 
hóhegyek szívedet 
hógörgetegek — 
m ár hajolj le M ária, m ik ezek 
a virágok, ezek a  rügyek 
fekete földből, rideg repedésekből 
„Uram  irgalmazz!” — 
virágok vérpirosak, 
nalál-h ó- színesek,
hajolj le M agdaléna: kinek nyomán nőttek?
Nem kelt föl még a  term észet Napja, 
csermelyek se csüngnek szíved csúcsáról, 
csak jég töri térdedet, 
körülötted hóhegyek, 
hógörgetegek.
De „Uram könyörülj, U ram  könyörülj” — virágok 
nőttek a  Kertész nyomain, 
pirosak, hó-színesek,
És nincs más virág, nincs a term észet Napja, 
és ne érj hozzám, de siess Magdaléna,
„m enj és vidd a  h írt híveim nek!”

Jánosy István fordítása

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus egyházunk lelkészeinek kiképzése a  budapesti 

Teológiai Akadém ián történik.
Akik a Teológiai A kadém iára felvételüket óhajtják, felvételi 

kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához címezve — 
legkésőbb július 31-ig küldjék be a Dékáni Hivatalhoz (Buda- 

I pest, VIII-, Üllői ú t 24. II.).
A felvételi kérvényhez a  következő okm ányokat kell m ellé

kelni: a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb iskolai vég 
zettség bizonyítványa, c) helyhatósági, vagy más bizonyítvány, 
am ely a kérvényező lakását, szociális helyzetét, szüleinek fog: 
lalkozását és kereseti, ill. szociális viszonyait feltünteti, d) or
vosi bizonyítvány (részletes), e) keresztelési bizonyítvány, f) 
konfirmációi bizonyítvány, g) részletes önéletrajz, m ely fe ltárja  
a kérvényező családi és társadalm i körülm ényeit, valam int a 
lelkészi szolgálatra indulás okait, h) esetleges egyházi m űkö
désről szóló bizonyítvány. A felvételhez szükséges továbbá az 
illetékes lelkésznek és esetleg még a vallástanító lelkésznek 
részletes bizonyítványa, m indenesetre annak a lelkésznek a je 
lentkezőt részletesen jellemző bizonyítványa a lelkészi pályára 
való alkalm asságáról, aki a folyamodónak a legutóbbi években 
lelkipásztora volt. Ezt a lelkészi bizonyítványt a lelkészi h iva
ta l a kérvénnyel egyidejűleg levélben, közvetlenül az Akadémia 
dékánja cím ére küldje meg. Az okm ányokat eredetiben kell 
beküldeni, de indokolt esetben hiteles m ásolatban is lehet m el
lékelni. A m ásolatot „egyházi használatra” megjelöléssel egy
házközségi lelkész is hitelesítheti. Az akadém iai tanulm ányi 
idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egyidőben a jelentkezők kérjék  felvé
telüket a Teológus Otthonba is, ahol az Akadémia hallgatói la 
kást és ellátást kapnak. Ez a kérvény is a  dékáni h ivatalba kü l
dendő részletes önéletrajz kíséretében.

Mitzenheim püspök szolgálata
HUSZONÖT ÉVVEL EZELŐTT indult el Mitzenheim püs

pöki szolgálata a thüringiai tartományi egyházban.
A német fasiszták és egyházi szövetségeseik, a német keresz

tyének, teljes csődbe jutottak 1945. áprilisában. Április 10-én 
Mitzenheim, eisenachi lelkész, két lelkésztársának kíséretében 
megjelent a thüringiai egyház vezetőjénél, aki akkor az elnök 
címet viselte, s a következőket jelentette ki: „Ön mint a 
fasiszta párt és a német keresztyének képviselője vette át hiva
talát, s ilyen értelemben töltötte be azt. Ha valamit egyáltalá
ban tenni akar egyházunkért, ez csak az ön lemondása lehet. 
Lépjen vissza és bízza meg a thüringiai hitvalló egyházat, hogy 
vegye át a tartományi egyház vezetését addig is, míg a körül
mények lehetővé teszik a helyzet választás útján váló rende
zését.” A fasiszta elnök nem mondott le, noha a front egyre 
közelebb jött Eisenachhoz.

1945. MÁJUS 2-ÁN a fasiszta német keresztyénekkel váló 
hosszas viaskodás után végre megalakult az új egyházi vezető
ség azokból a hitvalló lelkészekből, akik a legnehezebb időben 
sem váltak hűtlenné az evangéliumhoz, és hazájuk igazi érde
keihez. Mitzenheimet országos főlelkész címmel választották 
meg a thüringiai egyház vezetőjévé. A püspöki címet 1945. dec, 
12-én vehette fel.

54 EVES korában került egyházi vezetői tisztébe. Hosszú 
évtizedek hűséges szolgálata állt már ekkor mögötte. De most 
kezdődött élete főfeladata: a belsőleg és külsőleg összerombolt 
thüringiai egyház újjáépítése. „A barna egyház”, a német ke
resztyének propagandája által meghamisított egyház, belső 
megtisztítása volt a feladat egyik része. Másik terület a háború 
következtében rombadőlt templomok, lelkészlakok újjáépítésp 
volt. A lelkészi állások ötven százaléka volt üres. Gondolható, 
mennyi fáradságra, hitre, türelemre volt szükség.

FÁRADHATATLAN IGEHIRDÉTÖKENT járta egyházkerü
letét. Csaknem minden vasárnap gyülekezeti szolgálatban találja 
őt. Nagy gyülekezet hallgatja igehirdetéseit, előadásait. Szolgála
tához tartozik, hogy keresi a helyi községi vagy városi tanácsok- 
kai a kapcsolatot, hogy a templom és a tanácsháza emberei as 
emberekért való jó szolgálatok jegyében fogjanak össze és mun
kálkodjanak közösen.

A POLITIKAI DIAKÖN1A, vagy másképpen a közügyekben 
való segítés szolgálata, Mitzenheim egyik fö célkitűzése. Ezt 
1964-ben a thüringiai zsinaton így fejtette ki: „Ha az egyház 
a közélet aktuális kérdéseiben segít, nem szükséges bibliai idé
zetekkel alátámasztania szolgálatát, mert az egyház társadalmi 
és politikai szolgálata máris a Bibliában gyökerezik, amint a 
felebaráti szeretet jegyében cselekszik, amint a város javát és 
jólétét szolgálja. A konkrét szolgálatokban az emberi ész és a 
felebaráti szeretet a keresztyén ember útmutatója.”

A NÉMET KÉRDÉS nehéz emberi problémáinak megoldá
sában ennek a felebaráti szeretetnek a jegyében szállt síkra. 
1964. aug. 18-án Wartburg várában zajlott le a nevezetes 
beszélgetés Walter Ulbricht államelnök és Mitzenheim püspök 
között. Ennek, a beszélgetésnek nagy szerepe volt abban, hogy 
a két Németország közötti tárgyalások eredményeként létre
jött a nyugdíjkorhatárt elért személyek kölcsönös látogatási 
lehetősége.

A FALUSI EMBER SZERETETE tükröződött Mitzenheimnek 
abban az útmutatásában, amellyel 1960-ban segítette a tisztán
látást a mezőgazdaság kollektivizálása idején. Jó tanácsa elő
remutatott a jövőbe. Akkor még sokan nem értették meg a kol
lektív mezőgazdaságban rejlő előnyöket, de Mitzenheim pász
tori szava jó irányba mutatta az utat, amikor kifejtette, hogy 
az egyház minden társadalmi rendben és minden gazdasági 
helyzetben megtalálja a maga szolgálatát, s az emberekét 
segíti új helyzetben, új körülmények közöt saját éléiförmájúk 
kialakításában. K 1

AZ EGYHÁZ ÉS ÁLLAM jó viszonyának kialakítása terén 
jelentős érdemei vannak Mitzenheim püspöknek. 1961-ben, 70- 
dik születésnapján, erre való tekintettel kapta meg a „Hazáért” 
érdemrend aranyfokozatát. Akiknek nem tetszett, hogy az NDK 
jó viszonyt alakít ki az egyházzal, ebben az esetben Mitzen
heim püspökkel, azok nyugatról sokat támadták Mitzenheimet, 
igyekeztek megzavarni saját közvéleményüket. Mindez azonban 
nem zavarta meg Mitzenheim püspököt a felismert helyes út 
követésében.

EGYHÁZI NEMZETKÖZI TÉREN is azt a koncepciót képvi
selte Mitzenheim püspök, hogyan találja meg helyét az egyház 
a szocializmusban. Ennek jegyében szerepelt a nagy egyházi 
világgyűléseken Minneapolisban 1957-ben, Üj-Delhiben 1961- 
ben, Helsinkiben 1963-ban. Jelentős lépése volt, hogy 1959-ben 
először vezetett német egyházi delegációt a Szovjetunióba, hogy 
látogatást tegyen Moszkva és egész Oroszország pátriárkájánál, 
Alexijnál. Hazunkban is többször járt Mitzenheim püspök, úgy
szintén Észt-, Lett-, Lengyelországban, valamint Romániában, 
A Keresztyén. Békekonferencia résztvevőjeként sokszor utazott 
Csehszlovákiába. 1962-ben a szlovák evangélikus egyház pozso
nyi teológiai akadémiája díszdoktorrá avatta a béke és az 
egyházak közötti jó kapcsolatok munkálása terén elért érde
meiért.

NYUGÁLLOMÁNYBA VONUL Mitzenheim püspök ez év 
júniusában. Isten iránti hálával emlékszem arra, hogy május
ban Mitzenheim püspöknek és a thüringiai egyháznak vendége 
lehettem, s ott igehirdetésekkel, előadásokkal szolgálhattam. 
A magyar evangélikus egyház is tisztelettel és megbecsüléssel 
tekint Mitzenheim püspök negyedszázados szolgálatára, s az 
abban rejlő koncepcióra, amely azonos a mi egyházunkéval: 
megtaláljuk és kiépítjük az egyház útját az új társadalomban, 
a szocializmusban, összefűz minket az evangélium, amely hitet 
teremt és szeretetet az emberért való fáradozások javára.

D. dr. Ottlyk Ernő

Kántorainknak új pr
Sajtóosztályunk a napokban 

kezdte el árusítani Koráliskola 
II. címén új kiadványát. A pre
lúdium gyűjtem ény hatvanhá
rom előjátékot tartalm az, m e
lyet pedál nélkül lehet já tsza
ni, tehát harm ónium on is elő
adhatók. Az előjátékok egy ré 
sze olyan könnyű, hogy a négy
hónapos tanfolyam ot elvégzett 
segédkántorok is játszhatják, 
m inden különösebb nehézség 
nélkül.

Az előjáték-gyűjtem ény hé
zagpótló jellegű. Gyülekeze
teink á ltal a leggyakrabban 
használt Korálkönyv I. kötet
beli dallamokhoz ta lálunk ben
ne ötvenhárom  előjátékot. A 
m űveket mind a régi mesterek 
alkotásaiból, m ind pedig a  ma 
élő zeneszerzőink műveiből v á 
logatták ki. Így stílus szem
pontjából is változatos anya
got nyújt: a korai barokktól 
a több hangnem ű (politonális) 
m odern hangvételig, a  XVL

eludium gyűjtemény
századtól nap jaink  stílusáig 
mindenféle alkotás m egtalál
ható benne. A tartalom jegyzék 
u ta lást nyú jt a rra  is, hogy hol 
ta lálhatunk  még könnyű ko- 
rálelőjátékokat a Kótálkönyv 
I. kötetének további dallam ai
hoz.

A Koráliskola II. utolsó tíz 
darab ja koráldallam okhoz nem  
kötött, szabad előjáték, tem p
lomi használatban a tíz leg
gyakrabban előforduló hang
nemben. Ezeket a  prelúdium o
k at akkor használhatják kán
toraink, ha a kijelölt koráldal- 
Iamhoz megfelelő korálelőjáté- 
kot nem  találnak.

A gyűjtem ény hiteleként áll
jon itt  a  kötet darab ja it író ne
vesebb zeneszerzők sora: Fres- 
cobaldi, Pachelbel, Dandrieu, 
Telemann, Bach, Händel, 
Brahms, Gárdonyi Zoltán, Ka- 
pi-K rálik  Jenő, Sulyok Imre.

T. S.



A  p r é d ik á ló  J é z u s
Jn  7, 40—53

Jézus a nagy ünnep utolsó napján — mikor az ünnep a szer
tartások sokaságában és kultikus áhítatában eléri a csúcspon
tot — feláll és prédikálni kezd. Miről prédikál? Azoti a napon 
a Siloah forrásából merített víz áldozatát mutathatták be. 
Ehhez kapcsolja Jézus beszédét az élő vízről. Hívja a szomja- 
zókat magához, mert ennek a víznek ő a forrása. Ez a prédi
káció a kinyilatkoztatás igényével lép fel minden hallgató 
számára. Ennek az az értelme, hogy annak idején a víz-áldozat 
bemutatásának eszkatológikus értelme volt. Ézs 12 szerint az 
áldozat emlékeztet arra az időre, amikor m a j d  beteljesedik 
minden. A prédikáló Jézus viszont félreérthetetlenül fejti ki. 
hogy m á r  itt van az élő viz forrása.

Kristálytisztán csendül fel a kultikus zűrzavarban Jézus 
tiszta igéje, s ez a hallgatóságot részben hitre, részben tanács
talanságra készteti. Érdekes látni az igehallgatók táborát, azt, 
hogy kiből mit vált ki a beszéd?

A Jézust hallgatók két részre oszlanak:
1. A TAGADÓK TÁBORA. Akik hitetőnek tartják Jézust. 

Gyűlölt ellenségek, akiknek egyetlen céljuk elveszteni őt. 
Minden elképzelhető érvet felsorakoztatnak ellene. Igehallga- 
tásuk teljes passzivitásban történik. A belőlük lángoló harag 
kiolt minden emberséget. Felettük a legnagyobb dolgok is el
siklanak. Hűvösek, távol állók. Égni kellene Jézusért, lángolni 
és emésztődni igéje után, belőlük gyűlölet sugárzik. Az érdek 
beszél belőlük. Saját maguk hatalmát, kényelmét nem tudják 
és nem is akarják feladni. El akarják fogatni, el akarják hall
gattatni — de senki nem veti rá kezét. Szolgákat küldenek 
elfogatására — azok sem fogják el, megérinti őket Jézus prédi
kációja.

A tagadók, a Krisztus beszédét elutasítók minden mulasztott 
igehallgatással a nagy alkalmak egyikét szalasztják el. Őskép 
ez a Jézust hallgatók táborában: „Hasonlás lön azért őmiatta 
a sokaságban”. Hallgatni Jézust, jól hallani szavát. Ez az egyet
len, mely az iránta szított gyűlöletet feloldhatja.

2. A BIZONYS ÁGTEVŐK TÁBORA. Akiket megériníett 
Jézus beszéde. Akik megértették beszédéből: itt beteljesedett 
mindaz, amit Isten oly régen ígért. Jézusban eljött az a Mes
siás, Aki Isten küldötte. Jézus az ószövetségben megígért 
Próféta, Jézus a Krisztus. Soha ember úgy nem beszélt még, 
mint Ő. Akiket megérint Jézus igehirdetése, azok nem kétel
kednek többé, egyetlen vágyuk: vele lenni, hallani Őt.

3. LÁTHATATLANUL JELEN VAN ISTEN. Isten teszi ezt 
az alkalmat ítéletté, illetve áldássá. Neki van szava hozzánk is 
Jézuson keresztül. Az embert kereső Isten az, aki itt Krisztus
ban megnyilatkozik és az élő víz forrásához vezet minket.

Minden igehallgatás találkozás Jézussal. Minden prédikáció 
„nagy alkalom” a döntésre: hová tartozom? A nekem, szóló 
Jézusban kit ismerek fel? Az alkalmakat áron is meg kell ven
nünk, a Krisztusról bizonyságtevőkben Jézus szavát, Isten 
Lelke megszólalását kell éreznünk. Minden bizonyságtételben 
Jézus szól! Solymár Péter

I M Á D K O Z Z U N K
M indenható Iste«! Köszönjük, hogy van szavad hozzánk. 

Jézus Krisztusban te magad mutatod meg, m it kívánsz tőlünk. 
Add a I/élek m unkáját, hogy olyan hitet gyújtson bennünk, 
mely szomjúhozza igédet. Légy áldott, hogy igédet hirdethetjük, 
de adj erőt ehhez. Igéd tereljen bennünket, nehogy meghami
sítsuk akaratodat. Köszönjük, hogy szolgálhatunk az evangé
lium mal. T arts meg bennünket az általad  m egm utatott úton. 
Tartsd meg egyházadat, népünket, gyülekezeteinket a  mások
nak szolgáló életben. Az élő Krisztus bűnbocsátó kegyelmével 
szenteld meg m inden m unkánkat és igchallgatásunkat. Ámen,

Az evangélikus költő a Vatikáni Rádió 
jezsuita munkatársával beszélget

A „Vigilia” e. katolikus fo
lyóirat m ájusi száma közli a 
Vatikáni rádió m unkatársá
nak, P. Szabó Ferencnek feb
ru á r  28-án a  Római Magyar 
A kadém ia fogadóterm ében 
Veöres Sándor és Károlyi Amy 
költő házaspárral folytatott in
te r jú já t

Veöres Sándor az in te rjú  ke
retében elmondta, hogy evan
gélikus-lutheránus keresztyén, 
de édesanyja katolikus volt és 
ezért mindig a  katolikus val
lásban is élt. M ajd hozzáte
szi: „A katolicizm usból m in
dig igyekeztem sokat tanulni, 
sokat meríteni. Hogy ez m eny
nyire sikerült, az megint más 
kérdés.”

P. Szabó hivatkozott az 
Evangélikus É let Veöres Sán- 
dor-in terjú jára . így szólt a 
költőhöz: „A m últ évben Győr 
Sándor fiatal evangélikus teo
lógus barátom m al beszélgetett 
rózsadombi lakásán. E beszél
getés során jelentette ki: .köl
tészetem  alapjában véve val
lásos költészet’. És sajátos Is
ten-élm ényéről beszélt. Ké
rem, röviden magyarázza meg, 
hallgatóinak, hogyan érte tte  
ezt?”

Veöres Sándor verseire h i
vatkozott Isten-élm ényeivel 
kapcsolatban. „Azt hiszem, 
hogy ezek verseim ben konkré
ten megnyilatkoznak.” M ajd a 
Bibliáról így nyilatkozott,: „Ál
landó élményforrásom. A

szentírás nem  egy könyv, és 
nem  egy korszaknak, hanem  
legalábbis kétezer esztendő
nek az irodalm a. Ügyhogy az 
az élményforrás, am it a Dá- 
vid-zsoltárok jelentenek, az 
Énekek éneke vagy a sokkal 
későbbi prófétikus könyvek, 
vagy a még későbbi evangéliu
mok és Apostolok Cselekede
tei, állandó élm ényt jelente
nek és nagyon sokfélék.”

Nyilatkozott egy Londonban 
folytatott régebbi in terjú  alap
ján  Jézus személyével kapcso
latban is. „Szerintem csak 
egyetlen Em ber létezik, és ez 
Jézus. A többi em ber annyi
ban van, vagy annyiban nincs, 
am ennyiben Jézussal azonos, 
vagy nem  azonos.” Erről a  jé- 
zusi azonosságról most így 
szólt: „Úgy érzem, hogy m ind
az, ami bennünk individuális, 
ami velünk született, am it ta 
nultunk, am it megszereztünk, 
nagyon is halandó, múlandó. 
— így  gondolom, hogy ami 
m egm arad belőlünk, az nem 
az individuális, nem  a szer
zett és nem  a velünk szüle
tett, hanem  az örök emberi. 
És Jézust érzem az örök Em
bernek.”

ö rü lünk , hogy az evangéli
kus költőnek Volt m ondaniva
lója az „örök városban” az 
örök emberiről, am it Jézusban 
ism er fel, a Bibliáról és a 
maga evangélikusságáról.

b. 1.

ŰJBÓL SVÁJCI LESZ
A REFORMÁTUS VILÁGSZÖVETSÉG FŐTITKÁRA

E dmont P erret svájci gyüle
kezeti lelkész lesz november 
1-től a Református Világszö
vetség új főtitkára. Dr. M. 
Pradervand 22 évig töltötte be 
tisztét a Világszövetség élén.

Utóda, aki a  genfi egyház 
végrehajtó bizottságának és 
konzisztórium ának a tag
ja,- szociológus és régóta részt 
vesz a  Világszövetség m unká
jában.

Istentiszteleti rend
B u d a p e s te n , 1970. jú n iu s  7 -én

D eák  té r  de. 9 (ű rv .) d r .  K é k én  
A n d rá s ,  de . 11 (ú rv .) d r . H a íe n -  
s c h e r  K á ro ly , d u . 6 d r . K ék én  
A n d rá s .  F a s o r  de . fé l 10 S z irm a i 
Z o ltán , de . 11 S z irm a i Z o ltán , du . 
6 S z irm a i Z o ltán . D ó zsa  G y ö rg y  
ú t  de . fé l 10 D. K o re n  E m il. Ü llő i 
ú t  24. d e . fé l  11. K a rá c s o n y  S á n 
d o r  u .  de . 9 R ák ó cz i ú t  57/b. de.
10 (sz lovák ) A ra d i A n d rá s ,  de . 12 
(m a g y a r) . T h a ly  K á lm á n  u . 28. de .
11 (ú rv .) d r .  R éd e y  P á l,  de . 11 
F ra n c is c i  G u ido , d u . 6 F ra c is c i 
G u id o . K ő b á n y a  de. 10 (ú rv .) V eö- 
re ö s  Im re . U tász  u . de . 9 (ú rv .) 
V eö reö s  Im re . V a jd a  P é te r  u .  de. 
fé l 12 (ú rv .) V eö reö s  Im re . Z ugló  
de. 11 (ú rv .) B íz ik  L ászló . R ák o s 
fa lv a  de. 8 B o ro s  K á ro ly . G y a rm a t 
u . de. fé l 10 B íz ik  L ászló . F ó ti ú t  
de. 11 B a ra n y a i  T a m á s . V áci ú t  
de. 8 B e n c z ú r  L ászló . F ra n g e p á n  
u . de . fé l 10 B e n c z ú r  L ászló . Ú j
p e s t  d e . 10 B lázy  L a jo s . P e s te r 
z sé b e t de . 10 d r . S e lm eczi J á n o s . 
S o ro k s á r  Ú jte le p  de. fé l 9 d r . 
S e lm eczi J á n o s . P e s tlő r in c  de. 11 
M at.uz L ászló . K is p es t de . 10. K is- / 
p e s t-W e k e r le te le p  d e . 8. P e s tú j 
h e ly  de. 10. S c h re in e r  V ilm os. R á
k o s p a lo ta  M Á V -te lep  de. 8. R á-

—  S z e n th á r o m s á g  ü n n e p e  
u t á n  a  2. v a s á r n a p o n  a z  o l t á r -  
t é r í tő  s z ín e :  z ö ld . A  d é le lő t t i  
i s t e n t i s z t e l e t  o L tá ri ig é je :  1 J n  
3, (13) 14—18; a z  ig e h i r d e té s  
a l a p ig é je :  J n  7, 40— 53.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÖBAN. 
Június 14-én, vasárnap reggel 
7 órakor az evangélikus egy
ház félóráját közvetíti a Petőfi 
Rádió és az URH adó. Igét hir
det NAGY ISTVÁN tatai lel
kész, a Fejér-Komáromi Egy
házmegye esperese.

— HELYREIGAZÍTÁS. A 
lapunk m ájus 31-i számában 
közölt „A Délmagyarország c. 
lapban olvastuk” című közle
ményben sajnálatos elírás tör
tént: A megyei V. B. elnök- 
helyettesének neve helyesen: 
Hantos Mihály.

— ÉRTESÍTÉS. A püspöki 
hivatalok értesítik  a gyüleke
zeteket, hogy a nyugdíjas lel
készek részére tartandó offer- 
tórium ot későbbi időpontban 
kell m egtartani.

— A FEJÉR-KOMAROMI 
EGYHÁZMEGYE lelkészi 
munkaközössége m ájus 20—
21-én ta rto tta  ülését. Kezdő 
áhítato t Ka jós János, befejező 
áhítato t Csonka Albert, elő
adást Molnár Gyula, Milán Já
nos, Danhauser László, Jakab 
Miklós, Lábossá Lajos és Zász- 
kaliczky Péter tarto tt. Az ú r
vacsorái istentiszteleten, vala
m int a gyülekezeti istentiszte
leten  Nagy István esperes szol
gált. M eglátogatta az ülést és 
tájékoztatóval szolgált D. dr. 
Ottlyk Ernő püspök, az Északi 
Egyházkerület püspöke.

k o s p a lo ta  n a g y te m p lo m  de. 10. R á 
k o s p a lo ta  k is te m p lo m  d u . 3. R á 
k o s sz e n tm ih á ly  de. l é l  11 if j .  G ö
rö g  T ib o r. S a sh a lo m  d e . 9 K a rn e r  
Á g o sto n . M á ty á s fö ld  de. fé l 11. 
C in k o ta  de . fé l 11, d u . fé l 3. K is- 
ta r c s a  de. 9. R á k o s c sa b a  de. 9 B é
k é s  Jó zse f. R ák o sh e g y  de. 9. R á- 
k o s lig e t de. 10. R á k o s k e re s z tú r  de. 
fé l 11, d u . 3.

B é c s ik a p u  té r  de . 9 (ú rv .) S z ita  
I s tv á n n é , de . 11 (ú rv .) if). D ed in - 
szk y  G y u la , d u . 6 (ú rv .) S z ita  I s t 
v á n n é . T o ro c k ó  té r  de . fé l 9 (ú rv .) 
if j .  D e d in sz k y  G y u la . C b u d a  de. 9 
F ii lö p  D ezső , d e . 10 (ú rv .) F ü lö p  
D ezső. X II. T a r ts a y  V ilm os u . de . 
9 C sen g ő d y  L ász ló , de . 11 C sen g ő - 
d y  L ászló , d u . fé l 7 R u ttk a y  E le 
m é r .  P e s th id e g k ú t  de . fé l 11. R u tt
k a y  E lem é r. K e len fö ld  de. 8 B en - 
cze  Im re . d e . fé l 10 B en cze  Im re . 
d e . 11 (ú rv .) B en c z e  Im re . d u . 6 
d r .  R ezessy  Z o ltán . N ém etv ö lg y i 
ú t  de . 9 d r .  R ez e ssy  Z o ltán . A l
b e r tfa lv a  d e . 7 V iso n ta i R ó b ert. 
N a g y té té n y  d e . fé l 9. K e len v ö lg y  
de. 9 V iso n ta i R ó b e r t. B u d a fo k  de. 
11 V iso n ta i R ó b e r t . C sillag h eg y  de. 
fé l 10. C sepel de . fé l  U .

—  A  B O R S O D -H E V E S I  E G Y 
H Á Z M E G Y E  lelkészi m unka- 
közössége m ájus 26-án Diós
győrben ta rto tta  ü lését Á hí
ta to t Tarjáni Gyula, igehirde
tési előkészítőt Scholz László, 
előadást, Nvkodémusz János, 
Szebik Imre, Péter Jenő és 
Pintér Károly tarto tt. Pásztor 
Pál esperes az időszerű kérdé
sekről tá jékoztatta a  lelkésze
ket. A záró imádságot Völgyes 
Pál mondta.

— ANGYALFÖLD. Június 
7-én, vasárnap délután 5 óra
kor szeretetvendégséget ta r
tanak a gyülekezetben.

—  H A L Á L O Z Á S . Kontár í 
Imréné, sz. Szabados Jolán, a 
csepeli gyülekezet buzgó m un
kás tagja 58 esztendős korá
ban elhunyt. A temetési szer
ta rtást Mezősi György lelkész 
végezte. „Az igaznak em léke
zete áldott”.

— Bankó András ny. városi 
főmérnök, a  békéscsabai gyü
lekezet felügyelője, 79 éves 
korában rövid szenvedés után 
csendeden elhunyt. Békéscsa
bán, az alsóvégi tem etőben te 
m ették el nagy részvét mellett. 
„Ha megszomorít az Ür, meg 
is könyörül, m ert nagy az Ő 
szeretete”. (Jer sir 3, 31)

M egjelent
a KORÄLISKOLA H,

K ántorok részére 
preludium gyújtem ény 

Á ra: 50,— Pt.
K apható 

a  Sajtóosztályon

„Jöjjetek énhozzám mind
nyájain, akik m egfáradtatok és 
meg vagytok terhelve, és én 
nyugodalmat adok nektek.” 
(Mt 11, 28)

VASÁRNAP. — „Avagy nem 
kedves fiam nekem Efraim ? 
Avagy nem kényeztetett gyer
m ek? Hiszen valahányszor el
lene szóltam, ú jra  megemlé
keztem róla. Azért az én ben
sőm m egindult ra jta , bizony 
könyörülök rajta. Azt m ondja 
az Ür.” (Jer 31, 20) Isten ke
gyelme nagyobb bűneinknél. 
Élénkbe jövő kegyelem. Gyor
sabban és nagyobb m értékben 
kész gyarlóságainkat, engedet
lenségünket és lázadásunkat 
elfelejteni, m intsem  rem él
nénk. — De k izárjuk m agun
kat ebből a  kegyelemből, ha 
nem ragadjuk  meg akkor, 
am ikor Ö felkínálja nékünk.

HÉTFŐ. — „Atyám vagy te, 
én Istenem és szabadításom 
kősziklája.” (Zsolt 89, 27) Isten 
a legbensőbb kapcsolatba ho
zott bennünket önmagával, 
am ikor gyerm ekeiül terem 
tett. Gondja van arra , hogy 
asztalunk m indig terítve le 
gyen testi és lelki javakkal. 
Bűneinkben és bajainkban is 
az ő atyai szeretete a  legna
gyobb segítség. Ezért nőjön 
meg irán ta  való bizalmunk.

KEDD. — „Uram, egyengesd 
előttem a  te  utadat.” (Zsolt 5, 
9) É letünk célravezető ú tjá t 
Isten megszabta törvényében. 
Ü ttévesztéseinkből a Krisztust 
ad ta kivezető útnak. Az ő nyo
m ában já rva  érhetünk el a 
mennyei otthonba, am it Isten 
örökségképpen készített el 
gyermekeinek. A Krisztust h ir
dető ige megvilágosítja u tunk 
következő szakaszát, hogy lé
pésről lépésre közelebb ju t
hassunk a célhoz.

SZERDA. — „Uram, jó reg
gel hallgasd m eg az én szó
mat. Jó reggel készülök hoz
zád és vigyázok.” (Zsolt 5, 4) 
Az imádság drága erővétel a  
mennyei A tyával való közös
ségben. Jó így megerősödve 
indulni a reánk váró feladatok 
felé, könnyebben viseljük a 
feladatok és gondok terhét, ha 
tudjuk, hogy ő osztozik ve
lünk, sőt nagyobb felét ő vise
li. Jó  az ú t végén is bűnöket 
és terheket az ő lábai elé le
tenni.

C S Ü T Ö R T Ö K . — „Bitakar 
engem sátrának  rejtekében, 
sziklára em el fe l engem.” 
(Zsolt 27, 5) M int az áradásból 
kiemelkedő szikla, vagy az 
időjárás viszontagságaival 
szemben oltalm at adó épület,

olyan szám unkra Isten bűn
bocsátó szeretete a bűn, halál 
és kárhozat áradatával szem
ben. Életet, biztonságot és re
ménységet jelent számunkra. 
M entő szeretetét a  Krisztus 
vérében pecsételte meg örökre. 
Az ö  szeretete ind ít bennün
ket arra, hogy mi is felvegyük 
a kicsik, szegények, betegek és 
elnyom ottak ügyét

PÉNTEK. — „Ha igaz vagy, 
m it adsz néki, avagy m it kap 
a te  kezedből?” (Jób 35, 7) É r
telmünk, erőnk és m inden ja 
vunk Isten ajándéka. Mi sem
m it nem  adhatunk néki, csak 
adósai lehetünk. Vétkes adós
ságunkat a Krisztus áldozatá
nak  gazdagsága fedezi el. — 
A szüntelen adakozó isteni sze
re te t a rra  indít, hogy mi se fá
rad junk  el szüntelenül és m ér
legelés nélkül segíteni azokat, 
akik rászorulnak.

S Z O M B A T . — „Parancsola
ta im at adtam  nekik és törvé
nyeim et kijelentettem  nekik, 
m elyeket az em ber ha cselek
szik, él azok által.” (Ez 20, 11) 
Isten törvénye és evangéliuma 
az életet szolgálják. M egtartá
suk, illetve elfogadásuk jelen 
és örökkévaló életünk boldog
ságát biztosítja. Ugyanakkor 
a rra  is alkalm assá tesz, hogy 
boldogítsuk em bertársainkat. 
Isten igéje segít helyesen ál
lást foglalni a társadalm i igaz
ságosság tekintetében és bátor
ságot ad az igazság érvényre 
ju tta tásáé rt v ívott küzdel
m ünkben a szegények, elnyo
m ottak, kizsákm ányoltak és 
jogtalanul m egtám adottak ol
dalán. Mezősi György

EVANGÉLIKUS ELET
A M agyarországi 
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Lelkészeink emrékesnek

A D u n a - T i s z a  k ö z e
Az aranyhom ok — a Duna— 

Tisza köze megzabolázott ho
mokbuckái — éppen érlelték a 
szőlőt. Az em berek siettek a 
szürettel, a betakarítással a so
kasodó rém hírek és különbö
ző rendeletek útvesztőiben. 
Október 15-én fellélegzett 
mindenki. A kormányzó kü
lönbékét, fegyverszünetet 
proklam ált. A lebénult idegek 
felengedtek egy p illanatra  s az 
áttelepülésre felkészült csalá
dok kifogtak a kocsikból s azt 
m ondták: „m aradunk”.

Szeged, a  T isza-parti város 
néhány nappal a proklamáció 
előtt fogadta a szovjet had
sereget. Cserháti Sándor lel
kész így rekonstruálja a gyü
lekezet naplójából az esemé
nyeket: „Október 11-én a szov
je t katonák bevonultak Sze
gedre. A következő napokon 
többnyire temetésekről ad h írt 
a napló. A lelkész — id. Ben- 
kóczy Dániel — a felszabadu
lás második napján m ár láto
gatja a gyülekezetét. A be
vonulás szerdai napra  esett, 
vasárnap m ár istentiszteleten 
hangzik Isten igéje: íme. négy 
férfiút látok szabadon járni a 
tűz közepében, és semmi sé
relem nincs bennük éis a ne
gyediknek ábrázata olyan, m int 
valam i istenek fiáé, — Dán. 3, 
25 alapján —.”

B aja a  Duna m ellett fek
szik. Híd köti össze a Dunán
túllal. Kulcsfontosságú stra té
giai pont. Ezt érezte a város 
apraja-nagyja. A gyülekezet 
lélekszám a is m ajdnem  egy- 
harm adára apadt. Az em berek 
m enekültek a háború poklá
ból. „A felszabadulás nap ját 
követő vasárnapon — ír ja  Ke

mény Gábor lelkész — nem 
ta rtha ttunk  istentiszteletet, 
m iután a Dunán á t a ném etek 
védelmi harcot vettek fel. De 
a  további vasárnapok m ind
egyikén zavartalanul ta rth a t
tuk istentiszteleteinket és adott 
esetekben a funkcióinkat.”

A nagy folyamok közötti vá
rosok, falvak felszabadítása 
lassúbb tem póban folyt. Nyil
vánvaló, hogy a külön tárgya
lások is befolyásolták a  had
műveletek menetét. M ert csak 
akkor, am ikor a sötét emlékű 
nyilas uralom  kezdődött, 
gyorsultak meg ism ét a harci 
események. Október végén 
Harta. Soltvadkert, Petőfi szü
lőfaluja, Kiskőrös, Csengőd, 
Dunaegyháza, Kecskem ét sza
badult fel, hogy csak néhányat 
em lítsünk azokból a helysé
gekből, ahol számottevőbb az 
evangélikusság. Dr. M urányi 
György kiskőrösi lelkész em 
lékezik: „Október 31-én még 
m egtarthattuk  reform ációi is
tentiszteletünket . . .  Állandó-, 
sü lt közelünkben az ágyútűz, 
de a lövedékek átsüvítettek 
felettünk, s így még egy te
metést. is elvégezhettünk. Ez 
a tem etési m enet találkozott 
az utolsó menekülő csapat
résszel . . .  Az ú t egy szaka
szán alig volt hely m indkét 
csoport számára, szorosan egy 
irányban vonultunk. Váratlan 
m eglepetést jelentett, hogy a 
katonák egyike, am ikor m el-. 
lém ért, ennyit m ondott: Ne 
m enjetek sehová! Bizony, el
kelt ez a  biztatás. M ásnap . . .  
megkezdődtek a .beszéd- és 
értelem gyakorlatok’ a fiatal, 
fáradt, de jókedvű szovjet h a r
cosokkal. Nem voltunk hősök,

s így félelm eink több akadályt 
jelentettek, m int a háborús kö
rülm ények ..

A Duna—Tisza köze fővá
rosa, Kecskemét, az 1944. de
cem ber 16-án ta rto tt presbi
teri ülés jegyzőkönyvét küld
te  be emlékeztetőül. Evangé
likus templomban, evangéli
kus presbiterek, reform átus 
lelkésszel ta rto tták  első ülé
süket. Bárm ily szomorú han
gú is azonban ez a jegy
zőkönyv, mégis az ökuméni- 
kus szellem első lépéseivel ta 
lálkozunk benne. Nézzük azon
ban, milyen megható és sö
té t kép tá ru l elénk belőle: 
„Amikor Kecskemét thj. vá
ros hatósága és a katonai pa
rancsnoksága által a  polgári 
lakosság kiürítése 1944. októ
ber 25-tel elrendeltetett, a 
kecskeméti evangélikus egy
ház két lelkipásztora, kántora 
és gondnoka is elmenekült. 
Október 30-án az orosz kato
naság Kecskem ét városát el
foglalta. Az idő óta istentisz
teletek nincsenek, a  gyerm e
kek hitoktatásban nem része
sülnek és a hivők serege el
hagyottan, tájékozatlan bi
zonytalanságban, a legválsá
gosabb időben teljesen magá
ra  m a ra d t. . . ” Ilyen körülm é
nyek között kérték meg a pres
biterek a reform átus lelkészt 
az evangélikus gyülekezet 
szolgálatainak elvégzésére.

Talán nem kellett volna er
ről szólnunk. Tettük azonban 
azért, hogy ism ételten végig
gondoljuk, milyen szörnyű 
rom bolást végzett a  lelkekben 
a propaganda és hogy szolga
társaink is em berek voltak, 
akik  megtévedtek e súlyos és

zavaros időkben. Az persL- 
nem  helytálló, am it Balogh 
István dr. budapesti katolikus 
templomigazgató 1945. január 
2-án, Moszkvában nyugati tu
dósítóknak ta rto tt sajtókonfe
rencián mondott, hogy ti. 
a  háború végén a katolikus 
papoknak 96 százaléka a  he
lyén m aradt, a protestáns pa
pok 50 százaléka elm enekült 
volna. Több adatunk rácáfol 
erre, — elég volna Botyánsz- 
ky János korabeli feljegyzé
seit idéznünk, aki Mezőtúr 
összes papjai közül egyedül 
m aradt posztján.

Isten nem hagyta m agára a 
kecskeméti gyülekezetei sem. 
Valóban példás volt az a tö
rekvés. ahogyan újraszüle
te tt és az ige utáni sóvárgás 
összegyűjtötte és te ttre  kész
te tte  a gyülekezet legjobb
jait. És nem m aradhat szó 
nélkül az sem, hogy a refor
m átus testvéregyház segítségül 
sietett. Tudunk arra  is példát 
felhozni, hogy m ásutt meg 
evangélikus lelkészek elégítet
ték ki reform átus hittestvérek 
lelki igényét. A két egyház kö
zötti ökumenikus kapcsolat az 
életben, vagyis a gyakorlat
ban nem mai keletű. Mélyen 
visszanyúlik ennek tradíciója 
a magyar reform áció korára. 
Igaz az, hogy súlyos megpró
báltatásokkal terhes időkben 
ism erjük meg egymást és azt, 
hogy ki az igazi bará t és test
vér.

M ire a sárguló falevelek le
hullottak, a Duna—Tisza kö
ze nagy része is felszabadult 
és az ittlévő evangélikusság 
is elindíthatta új életét.

R . P.



Az elmúlt íélév mérlege ( I .)
— A világkeresstyénség fontosabb eseményei —

1970. a felekezeti világszervezetek nagygyűléseinek az éve. 
Hét világgyűlésre kerül sor júniustól októberig s ezek között 
bennünket elsősorban a Lutheránus Világszövetség Porto Aleg- 
re-i ötödik nagygyűlése érdekel és érint. A megelőző nagygyű
lés 1963-ban volt Helsinkiben és most először kerül sor ilyen 
nagy jelentőségű összejövetelre az ún. harm adik világ egy or
szágában. K ét szempontból is tanulságos lesz a világ evangéli- 
kusságának ez az összejövetele. Bennünket keresztyéneket sok
szor és talán  nem is mindig ok nélkül szoktak megvádolni az
zal, hogy a világkeresztyénség nagy családjában hajlam osak 
vagyunk csak az egyéni üdvösséggel törődni.

Szerintem ezen a kísértésen túl van m ár a világ evangélikus- 
sága. Nemcsak mi, magyarországi evangélikusok nem  vagyunk 
„lépéshátrányban”, de a nyugati evangélikusság körében is egy
re nő a keresztyén felelősség a világot foglalkoztató problém ák 
iránt. Minden bizonnyal ezt kellett érzékelnie a Lutheránus 
Világszövetség vezetőségének is, am ikor az ötödik világgyűlés 
főkérdésévé ezt te tte: Mi a feladatunk abban a világban, ahová 
bennünket Isten napról napra elküld az evangélium hirdetői
ként és bizonyságtevőiként? Erre a nagy kérdésre egy olyan 
környezetben kell választ adnia a  Lutheránus Világszövetség
nek, amellyel kapcsolatban az elm últ hetekben igen komoly k i
fogások hangzottak el. Olyan m értékű volt a várható  „környe
zetnek” a  b írálata  az egyházi és világi sajtóban, hogy a genfi 
központban újból foglalkoznia kellett a  szűkebb elnökségnek 
azzal a kérdéssel, hogy ajánlatos-e a világgyűlést Brazíliában 
tartani. A döntés az lett, hogy m egtartható, tehát a világgyű
lésnek a megadott főtém ával kapcsolatban konfrontálnia kell 
magát mindazokkal az egyházi és társadalm i, politikai és gaz
dasági kérdésekkel, am iket a világgyűlés színhelye autom ati
kusan a felszínre dob. A világ evangélikusságának a hitele is 
múlik azon, hogy ezt a feladatot hogyan és milyen m értékben 
végzi el a nagygyűlés.

A m ásik problém a — és ez vonatkozik a többi felekezeti vi
lágszövetségek vállalkozásaira is! —, hogy van-e egyáltalában 
értelm e és haszna az ilyen világgyűléseknek, ahol több száz kül
dött, megfigyelő és tanácsadó gyűlik egybe és a  világgyűléseket 
jellemző program -m asinéria lehetetlenné teszi az elmélyült 
m unkát?! Szerintem a világgyűléseknek nem az a feladatuk, 
hogy nagylétszámú bizottságokban és albizottságokban egy hét 
a latt m egoldják az evangélikusság problém áit, m ert erre eleve 
nem is alkalm asak, hanem  csupán a rra  hivatottak, hogy a több 
éven át munkabizottságokban — de minden tagegyház bevoná
sával! — kidolgozott eredményeit proklamálják és végrehaj
tására az akcióprogramot megadják. Reméljük, hogy a  Luthe
ránus Világszövetség erre az ú tra  lép a jövőben.

Nagy vállalkozásba fogott az év kezdetén az Egyházak Világ
tanácsa. Jan u ár utolsó hetében mintegy 100 résztvevővel meg
tarto tta  a svájci M ontreuxben az ökumenikus fejlesztési prog
ram m al kapcsolatos világkonferenciáját. Ennek javaslata it a 
február 16—20. napjain Genfben ta rto tt végrehajtó bizottsági 
ülésen elfogadta és a következő határozatokat hozta. Megala
pította az Egyházi Fejlesztési Bizottságot. Feladata, hogy fog
lalkozzék az EVT keretében a világ fejlődésének a követel
ményeivel, kidolgozza az egyházak és az Egyházak V ilágtaná
csának a fejlesztési program m al kapcsolatos stratégiáját, koor
dinálja az e téren végzendő m unkát, biztosítsa az együttm űkö
dést azokkal az egyházakkal is, am elyek nem tagjai az Egyhá
zak Világtanácsának, beleértve a római katolikus egyházat is 
és szorgalmazza az együttm űködést kormányokkal, államközi 
szervekkel és segélyszervekkel, am elyek a fejlesztési program 
mal foglalkoznak.

Ezenkívül felhívást intézett a  Végrehajtó Bizottság a tagegy
házakhoz, hogy évi bevételük 2 százalékát fektessék a fejlesz
tési segélybe és létrehozott egy Fejlesztési Alapot is, am elynek 
ez évi bevételét 10 millió dollárban szabták meg.

Köztudott tény, hogy 1969-ben ért véget az ENSZ első 10 
éves fejlesztési program ja, am elynek az lett volna a célja, hogy 
hathatós segítséget nyújtson a harm adik világ gazdaságilag 
fejletlen országainak a  gazdasági önállósulásra, az éhínség 
megszüntetésére, az ipari fejlődésre s általában az életszínvo
nalnak emberi szintre emelésére. Az ENSZ-nek ez a program ja 
azonban nem érte el célját. Talán csak Indiában tud felm utat
ni bizonyos eredményeket, de m ásutt nem csökkent, hanem 
nőtt a szegények és gazdagok közti távolság. A m ontreuxi kon
ferencián éles bírálatban részesült éppen ezért a fejlesztési se
gélyprogram és elsősorban a harm adik  világ jelenlevő küldöttei 
rám utattak  arra, hogy az ilyen jellegű segélyek csak akkor le
hetnek célravezetők, ha alapvető szerkezeti változáson mennek 
á t a társadalm i, gazdasági és ezekkel együtt a politikai és ku l
turális struk túrák  a megsegítendő országokban. Ez pedig csak 
úgy képzelhető el, ha az adakozó országok is alapvető változá
son mennek át a fenti vonatkozásokban és nem a kapitalista 
profit növelését ta rtják  szem előtt a „segíteni akarók”.

Legutóbb pl. dr. Illich mexikói professzor tám adta élesen a 
jelenlegi fejlesztési gyakorlatot és kijelentette, hogy a fejlesz
tés jelenlegi célkitűzései „sem nem kívánatosak, sem nem ész- 
szerűek”. Ha meg akarjuk  szüntetni a világon a szegények és 
gazdagok közti különbséget és ellentétet, akkor világosan tisz
tázni kell a  fejlődés fogalm át és a politikai forradalom  kérdé
sét — jelentette ki dr. Illich. Hasonló szellemben nyilatkozik 
Camara brazíliai katolikus érsek is.

M ár az uppsalai világgyűlésen megfigyelhető volt 1968-ban, 
hogy az Egyházak Világtanácsa — egyetértésben a róm ai ka
tolikus elgondolásokkal — törölte szótárából ezt a szót: fo rra
dalom. A genfi Egyház és Társadalom  világkonferencián még 
mindegyik előadó arról beszélt, hogy a világon az éhség és em 
bertelenség problém ája csak úgy oldható meg, ha az érdekelt 
országokban radikális változás következik be a gazdasági és 
társadalm i .berendezettségekben. Egyszóval, ha megvalósul a 
társadalmi igazság ezekben az országokban. Uppsala óta — a 
vatikáni jelszónak megfelelően — Genfben is azonosult a béke 
kérdése a fejlődéssel, ami viszont szabad prédát jelenthet a 
tőkés országok gazdasági és politikai befolyásának, tehát a neo- 
kolonializmus új form ája m egterem tésének a biztosítására. Mi 
nem tartjuk alapvetően elhibázottnak a fejlesztési terveket, ha 
azok a társadalmi igazság és az igazi emberség megteremtését 
szolgálják, de ez nem jelentheti a forradalmi átalakulásnak a 
kikapcsolását a harmadik világban.

(Folytatjukfj Dr. PáTfy Miklós

Püspökiktatás a Tátra alján
A szlovákiai evangélikus 

egyházat az elm últ hónapok
ban igen nagy személyi vesz
teségek érték. Egymás után 
halt meg három  püspöke: Kat- 
lovsky, Katina és Chabada. A 
nagy veszteség nem csak a szlo
vák evangélikus egyházat ráz
ta  meg, hanem  a mi egyhá
zunkat is, hiszen éppen az el
hunyt három  püspök volt az, 
aki az 1950-es évek elejétől 
kezdve sokat fáradozott a szlo
vákiai és a magyarországi 
evangélikus egyházak jó kap
csolatainak kiépítéséért.

K atina püspök u tód já t Ru
dolf Kostial-1 pár hónappal 
ezelőtt ik ta tták  be püspöki 
tisztébe. Ö a nyugati egyház- 
kerület püspöke lett. A keleti 
egyházkerületben — ahol S te
fan Katlovsky volt a püspök 
— Julius Filo-1 a tá tra i egy
házmegye társesperesét, a 
Poprad-Velka-i gyülekezet lel
készét választották püspökké. 
Beiktatása m ájus 31-én volt 
Poprad-Velka-n. M agyaror
szági evangélikus egyházunkat 
a beiktatáson D. Káldy Zoltán 
püspök és Mekis Ádám espe
res képviselte, akiket elkísért 
ifj. Kendeh György kerületi h. 
lelkész.

Az új püspök
Julius Filo püspök 1921-ben 

született Liptószentjánoson. 
Középiskolai tanulm ányait a 
liptószentmiklósi gimnázium
ban végezte. A 4. osztály el
végzése u tán  az iglói tan ító 

képzőben folytatta tanu lm á
nyait. I tt  h itoktató ja dr. Jan  
Michalko, jelenlegi teológiai 
professzor volt. A tanítóképző 
elvégzése u tán  beiratkozott az 
eperjesi Teológiára. Teológiai 
tanulm ányai befejezése u tán
1947. június 29-én Cobrda püs
pök ava tta  lelkésszé. Előbb 
Turócszentm ártonban szolgált 
m int segédlelkész, m ajd Felső 
Boc-ra került, ahol a gyüleke
zet m egválasztott lelkészeként 
4 esztendőt töltött. 1952-től a 
Poprád m elletti Velkán szol
gált. E tisztségéből h ív ta el 
püspökké a keleti egyházkerü
le t gyülekezeteinek bizalma. 
Rövidesen elhagyja Velkát és 
Kassára költözik, amely a ke
leti egyházkerület püspöki 
székhelye.

A beiktatás
Filo püspök bekitatása ün 

nepélyes körülm ények között 
történt. Az ünnepélyen a vel- 
kai tem plom ban jelen volt 
Andrej Ziak, a  szlovákiai 
evangélikus egyház egyetemes 
felügyelője, Rudolf Kostial, a 
nyugati egyházkerület püspö
ke, Jan Michalko, a  pozsonyi 
Teológia prodékánja, Bartho 
főtitkár, az esperesek és sok 
lelkész. A pozsonyi Állami 
Egyházügyi H ivatal képvisele
tében Homola elnök és Kmet 
osztályvezető volt jelen. A ju 
goszláviai evangélikus egyhá
zakat dr. Juraj Struharik püs
pök, a csehországi lengyel 
evangélikus egyházat Cymorek 
püspök képviselte.

BRAECKLEIN JÉNAI TISZTELETBELI DOKTOR
A jénai teológiai fakultás 

tiszteletbeli teológiai doktorává 
avatta Mitzenheim türingiai 
evangélikus püspök utódját, 
Ingo Braecklein egyházfőtaná
csost. Braecklein sokat te tt az

NDK Evangélikus Egyházszö
vetségének a m egalapításáért 
és július 1-én foglalja el hiva
ta lát m int a Türingiai Evangé
likus Egyház püspöke.

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ZSINATA 
OLASZORSZÁGBAN

Az Olaszországi Evangélikus 
(lutheránus) Egyház Bozenben 
ta rto tta  ez évi zsinatát, am ely
nek keretében dr. Dantine pro
fesszor, a bécsi evangélikus 
Teológiai Fakultás dékánja és 
dr. Camberoni róm ai katolikus 
professzor ta rto ttak  előadást 
erről a tém áról: „A szentségek 
az ökum enében”. Első esetben

vett részt katolikus teológiai 
professzor evangélikus egyházi 
zsinaton Olaszországbán. Dan
tine szerint akkor tud juk  k i
alakítani a szentségeknek új 
ökumenikus értelmezését, ha 
tekintetbe vesszük a  keresz
tyén élet világi vonatkozásait 
és történelm i felelősségét.

I  p o  l  y s z ö g

Ma m ár a község is Balassa
gyarmathoz tartozik. A kétszáz 
lelkes evangélikus gyülekezet 
az ötvenes évek elejétől filiája 
a balassagyarm ati anyaegy
házközségnek.

Temploma 1949-ben épült. 
170 000 forintba került, je len
tős részben a kis gyülekezet 
adományaiból. A  presbiterek

kettesével végigjárták a nóg
rádi egyházmegye szinte m in
den gyülekezetét, olyan ered
ménnyel, hogy az ipolyszögi 
templomban Nógrád egész 
evangélikusságának a szíve 
benne van. Közegyházi segélyt 
is kapott a lelkes építő gyüle
kezet. Sokat je len tett az épí
tésnél az önkéntes egyháztár
sadalm i m unka is.

M ájusban letették  az alapkö
vet s ugyanannak az évnek no
vem berében, 20-án m ár fel is 
szentelte a rekordidő alatt 
épült templomot Szabó József 
püspök, aki ma egyben a gyü
lekezet lelkésze.

A templom belső berendezé
se évről évre gazdagodott. Leg
utóbb orgonája épült meg, 
am iről h írt adtunk.

A balassagyarm ati lelkészek 
ta rtanak  benne m inden vasár
nap szépen-látogatott istentisz
teletet.

A velkai templomot sok ez
res gyülekezet töltötte meg. 
Igen sokan k in t rekedtek a 
templomból, akiknek szám ára 
hangszórón közvetítették az is
tentiszteletet és a beiktatást. 
Előbb a rendes vasárnapi is
tentiszteleti rend szerint folyt 
le az oltári szolgálat. Ezt kö
vetően úrvacsorái istentisztelet 
volt, melyet Jan Michalko pro- 
dékán végzett. Az úrvacsorán 
az Országos Presbitérium  tag
jai vettek részt. Csak ezt kö
vetően került sor a tu lajdon
képpeni püspök-iktatásra. Az 
igehirdetést Rudolf Kostial 
püspök végezte. Igehirdetésé
ben elemezte az egyház hely
zetét a világban. Szólt arról, 
hogy „az egyház a világban 
egyre inkább szórvány-egyház 
lesz”. A statisztika arró l be
szél, hogy a  világ népességé
nek óriási növekedése közben 
a K risztusban hivők száma 
egyre kisebb lesz. Ezt az egy
háznak reálisan lá tn ia  kell. 
Ugyanakkor az egyház, ezt lá t
va, nem já rh a t a csüggedés ú t
ján. Az egyháznak el kell vé
geznie szolgálatát az em berek 
között és bíznia kell abban, 
hogy Isten ígéretei valóra vál
nak. Az igehirdetést követően 
Filo püspök letette a  püspöki 
esküt, elm ondotta az Apostoli 
Hitvallást, m ajd Kostial püs
pök átad ta neki a püspöki ke
resztet. Ezt követően, Struha
rik, Cymorek és Káldy püspö
kök egy-egy igével áldották 
meg az új püspököt.

Filó püspök beköszöntő ige
hirdetésében a kereszt hata l
m áról és kötelezéséről szólt. 
Elemezte, hogy a  „kereszt füg
gőleges része összeköti az egy
házat Istennel és a földdel, a 
vízszintes része az emberekkel, 
az egész világgal. Az egyház 
soha sem feledkezhetik meg 
ezekről a dimenziókról, m ert 
bárm elyikről elfeledkezik, nem 
tud ja betölteni azt a szolgála
tot, am ire az Isten elhívta”.

Testvéri köszöntések
Az új püspököt többen kö

szöntötték. A szlovákiai evan
gélikus egyetemes egyház ne
vében 2iaíc felügyelő, az Ál
lami Egyházügyi H ivatal kép
viseletében Homola elnök, a 
pozsonyi Teológia nevében Mi
chalko prodékán szólt. Struha
rik és Cymorek püspökök után 
D. Káldy Zoltán püspök üdvö
zölte Fik) püspököt. Köszönté

sében többek között ezeket 
m ondotta:

„A Magyarországi Evangéli
kus Egyház nevében testvéri 
szívvel köszöntöm Filo püspök 
urat. Egyházunk az elm últ hó
napokban együttérzett a szlo
vákiai evangélikus egyházzal, 
am ikor egym ást követően 3 
püspökét veszítette el. A mi 
egyházunk is m egsiratta Cha
bada, Katina és Katlovsky 
püspököket. N ekünk ők jó ba
ráta ink  voltak és nagyrabe- 
csültük őket. A  gyász u tán  
most együtt vagyunk szlovák 
evangélikus testvéreinkkel örö
meikben is. Egyházunk képvi
selője ott volt Kostial püspök 
úr beiktatásán, itt vagyunk 
Filo püspök ú r beiktatásán is 
és szeretnénk ott lenni m ajd 
az új egyetemes püspök beik
tatásán is, ha azt megválasz
tották.

Szeretném magamhoz ölelni 
Filo püspök u ra t és úgy mon
dani neki azt az igét, am it Pál 
apostol m ondott Timotheus- 
nak : „Isten nekünk az erőnek, 
a szeretetnek és a józanságnak 
Lelkét adta.” Kívánom, hogy 
püspök ú r a  Lélek eszközeként 
m indig erőt tudjon adni azok
nak, akikhez szól, akiknek a 
szemébe néz, akikkel kezet fog. 
Azt is kívánom, hogy „nagy- 
szívű” em ber legyen, akinek a 
szívébe beleférnek hivők és 
nem -hivők, gyülekezeti tagok 
és gyülekezeten kívüliek. A 
„józanság” az adott körülm é
nyek között azt jelenti, hogy 
tudjon mindig realitások kö
zött gondolkodni és a realitá
sok alapján hozott döntéseivel 
mások előtt járni. A két világ
háború között inkább a „kö
nyöke” é r t össze a szlovák és 
magyar népnek. Ez volt a so- 
vonizmus kora. Hála Istennek, 
hogy ennek a korszaknak vé
ge. Akkor kezdtünk igazán ba
rátkozni, am ikor a szocializ
mus építését kezdte meg m ind
két nép. Csak a szocializmus
ban tudunk igazán testvérek 
lenni szlovákok és magyarok. 
Ezen felül van Krisztusban 
való testvériségünk, de még ez 
is meglazul, ha a két nép nem 
tud igazán egymással b ará t
ságban élni. A világ nagy kér
déseket ad m a egyházainknak: 
mi a szolgálatunk lényege, mi 
a szolgálatunk a világban, és 
mi a szolgálatunk a társada
lomban? Ezekre a kérdésekre 
kell egyházainknak egyértel
m ű feleleteket adni. Segítsük 
egymást, hogy jó feleleteket 
tudjunk adni”.

a  jö l é t i  Ál l a m  é s  a  t á r s a d a l m i  ig a z s á g

A jóléti állam eszméje el
lentmond a társadalmi igazság 
elvének. Ezért nem alkalm as 
a harm adik világ problém ái
nak a megoldására sem. Dr. 
Parmar indiai professzor nyi
latkozott így az „Evangélikus 
Kom m entárok” című nyugat
ném et lapban.

P arm ar szerint csak akkor 
lesz eredményes a  „Harm adik 
Világ” fejlődése és fejlesztése, 
ha a széles néptömegeket is 
érdekeltté teszik a fejlődés fo
lyam atában. Ezért fontos gon
doskodni arról, hogy „kive
gyék részüket a gazdasági és 
politikai hatalom ból”. Ha nem 
hoznak létre a társadalm i igaz. 
ságnak megfelelő társadalm i 
berendezettséget a fejlesztendő 
országokban, akkor — Parm ar 
szerint — a nyugati és szocia

lista országok segítsége nem 
viszi előbbre a gazdasági fej
lődést, hanem  éppen azt fogja 
eredményezni, hogy a gazda
ságilag erősebb társadalm i ré
teg még erősebb, a gyengék 
még gyengébbek lesznek.

A nyugateurópai jóléti állam 
modellje mögött viszont „ma 
is az uralkodó tőke sa ját ér
deke húzódik meg” szerinte. 
Szószerint ezt m ondja Parm ar: 
„Ha tehát im portáljuk a jóléti 
állam  eszméjét, akkor ezzel 
nem teszünk jószolgálatot a 
szociális igazság koncepciójá
nak. Hiszen a társadalm i igaz
ságon nem azt értjük  mi, hogy 
figyelembe kell venni a b irto
kon belül levőknek az érde
keit. sőt ellenkezőleg éppen a 
birtokon kívül levőket kell 
szem előtt tartanunk .”

MARTIN LUTHER KING SZÜLETÉSNAPJA 
ÜNNEPNAP LESZ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN?

Az 1968 áprilisában meg
gyilkolt am erikai lelkész és 
négervezető, dr. M artin Luther 
King születésnapját nemzeti 
ünneppé akarják  nyilvánítani 
az Egyesült Államokban. Eddig

6 millió em ber ír ta  a lá  az t a 
kérvényt, m elyet ebben az 
ügyben Conyers dem okrata
párti kongresszusi képviselő 
készített és nyújto tt be a  tör
vényhozó testületnek.



Isten halálos szolidaritása
Zsolt 116, 15 Mt. 27, 46

„Halálodra magad maradszr” — m ondja Hans Fallada egyik 
regényének címe. S tényleg nincs koporsó, csak egyszemélyes. 
Ezen a  végső úton em ber nem  foghatja m ár a kezünket.

Ez persze nem tartozik a közkedvelt beszédtárgyak közé. Ko
runkban mind általánosabbá válik  az a görcsös erőfeszítés, hogy 
erről ne kelljen tudom ást venni. H áttal a szakadéknak! — ez 
az ösztönös töm egm agatartás. Végletes m egnyilatkozásainak 
egyikéről Evelyn Waugh ír „A megboldogult” című regényé
ben: A m erikában vannak m ár kirakatszerű sírboltok, ahol a 
hullát tartósítva és kikozm etikázva helyezik el, szinte „szebb, 
m int életben” jelszóval, s persze iszonyú drágán. De vannak, 
akiknek m inden pénzt megér ez a halálosan ízléstelen illúzió. 
„M indennapos kiadásban” sokkal egyszerűbb ez az önkábító 
elzárkózás. A „Rozsdatemető”-ben az öreg Zentay m éltatlan
kodva szögezi le ism ételten: „Ez nem téma. Egyszer m ajd az 
em ber összeesik. Utcán, akárhol. Nem gondolok ilyenre . . . ”

öncélúan kár lenne ezzel a  fekete lobogóval hadonászni. Vala
ki „a papok trom fjának” nevezte a halált, egy megdöbbentő 
szilveszteri haláleset kapcsán, mely éppen templomban tö r
tént. Ha ez csupán „klerikális ijesztgetés”, akkor csak ártunk  
vele. De mi az isteni megoldás felöl közelítjük meg az egyéb
ként m egoldhatatlan kérdést. S nem  azért, hogy az egészséges 
életösztönt bénítsuk (egy kis „vallásos” hasznot rem élve ettől), 
hanem, hogy a halállal az örök élet hitében szembenéző em ber 
felszabaduljon a halálfélelem gátló-romboló hatásaiból, melyek 
annál zavarosabbak s annál nehezebben oldódnak, minél két
ségbeesettebben próbálná az em ber száműzni tudatából azt, ami 
úgyis „holtbiztos”. Ez különben a legrosszabb „megoldás”, me
lyet elfojtásnak nevez a lélektan. Lényege az, hogy az em ber 
k itér a tú l nehéznek látszó problém a elől, s úgy próbál mene
külni, hogy gondolataiból kiszorítja a m egoldhatatlannak tűnő 
kérdést, ám ezzel csak „letapossa” azt lelkének mély, tuda tta 
lan rétegeibe. O tt az elfojtott tartalom  ellenőrizhetetlenné vá
lik, s a legkülönbözőbb szorongásokat okozhatja, melyek nem 
egyszer járnak  együtt testi zavarokkal. Lepp pszichiátriai igaz
gató szerint „megállapítható, hogy a magas anyagi életszínvo
nalú országokban az alkohollal és más zsongító szerekkel való 
visszaélés, valam int a gátlástalan élvezet- és szórakozás-hajsza 
a halálfélelem  elkerülésére irányuló kísérletek”.

Hogy Isten mennyire életpárti, az Krisztus keresztjéről ol
vasható le igazán. Jézus a kereszt testi k ín jai m ellett vállalta 
a társadalm i, vallási és lelki kitaszítottságot („átokká lévén ér
tünk”), hogy mi ne legyünk a magányosság és szorongás prédá
jává. Életpártisága azonban abszolút hosszú távú: szeretetétől 
a halál sem választ el, o tt sem vagyunk egyedül. A m inden em 
beri képzelőerőt m eghaladó örök élet pedig alapot adhat e földi 
életfolytatásunk minőségéhez, hogy meglássák rajtunk, mi s 
főleg Ki felé tartunk.

„Isten néha sötétben fekteti le gyermekeit” — m ondta egyszer 
Sámuel K eller igehirdető, am ikor arró l volt szó, hogy nem 
minden hivő em ber hal meg szinte megdicsőült nyugalomban, 
sőt némelyek súlyos kísértéseken m ennek á t utolsó ú tjuk  előtt. 
(Knox, Ruotsalainen stb.) Úgy, akkor m ásoknak egészen rend
kívüli boldogságot ad éppen utolsó óráikra (Am dt, Francke, 
Moody, W rede M atild és mások). A talán  legkülönösebb és leg- 
megragadóbb esetet Le Seur professzor írja  le a treysai Hephata 
szeretetintézm ény igazgatójának közlése alapján.

„Egy Käthe nevű leányt olyan húsz éven á t ápoltunk intéze
tünkben. Születésétől fogva teljesen értelem  nélküli volt, s 
egyetlen szót sem volt képes m egtanulni kiejteni. Tompa ten- 
gődés volt az élete. Ami környezetében történt, arró l a legcse
kélyebb m értékben sem látszott tudom ást venni. Testileg is 
m ind nyom orultabb lett. Egyik lábát am putálni kellett, s a  sor
vadás egyre jobban elhatalm asodott rajta . Egyszer aztán egy 
reggel az orvosunk hívott és a rra  kért, hogy rögtön m enjek 
vele K át héhez, aki haldoklik. Amikor a  haldokló szobájának 
közelébe értünk, azt kérdeztük egymástól, hogy ugyan ki éne
kelhet ott K áthé-nek halotti éneket. Amikor aztán beléptünk, 
nem akartunk  hinni a sa já t szemünknek és fülünknek. A szü
letésétől fogva teljesen idióta Käthe, aki soha egy szót tci nem 
ejtett, maga énekelt magának halállal kapcsolatos énekeket. Fő
ként a „Hol várja  a lelket örök nyugalom” kezdetűt énekelte 
ismételten. Mintegy fél óráig énekelt boldogon megdicsőült 
arccal, s aztán szelíden és csöndesen hazaköltözött. Csak a leg
mélyebb m egindultsággal lehettünk tanúi, hogyan halt meg ez 
a leány.”

Az ism ételt agyhártyagyulladáson átm ent teljes testi-lelki 
nyomorék „esetét” nem próbáljuk m agyarázni (erre orvosa sem 
vállalkozott), de itt  valami megrázó és mélységes példával 
állunk szemben, bárm ily egyedülálló is az a  maga nemében. 
Üzenje ez m indennél m élyrehatóbban, hogy a feltámadott Jézus 
Krisztusba gyökerezve a halálban sem vagyunk egyedül. Mi
csoda életerőt, belső felszabadulást, szeretetfolyam ot jelenthet 
ez m indennapi életünkben is!

Bodrog Miklós

A XT. Miskolci Rövidfilm Fesztivál
A XX. század művészete: a 

film. Soha nem gondolt m ére
tekben hóditotta meg a legszé
lesebb néprétegeket. Korunk 
dinam ikus életstílusához jól 
kapcsolódik a mély gondolato
kat hordozó vagy éppen nevet
tetni akaró „mozgó” cselek
ménysorozat.

Az évtizedes m últtal dicsek
vő hazai rövidfilm  fesztivál, 
am elynek m inden esztendőben 
az Avas árnyékában Miskolc 
városa ad helyet, nem hason
lítható ugyan a  nagy fesztivál- 
városok ilyen jellegű esemé
nyeihez, de Kelet-M agyaror- 
szág kulturális életében érde
kes színfoltot jelent. Nemcsak 
Miskolcon, de Borsod megye 
más nagyobb városaiban is ve
títe tték  a legsikeresebb kisfil- 
meket.

M it tükröztek a vetíte tt rö
vidfilm ek ?

1. A távoli múlt megbecsülé
sében az elévülhetetlen eszté
tikum keresését.

Az egyik filmen reform átus 
templomok kazettás m ennye
zetei, művészi faragású szószé
kei voltak láthatók, m ajd az 
500 éves ráckevei ortodox 
templom freskóiban gyönyör
ködhettek a nézők: — Andrej

Rubljovról készült kisfilm  pe
dig a középkori orosz templo
mok ikonalkotásait m utatta be 
páratlan  színpompában. A kí
sérő zenét a keleti egyház gaz
dag liturgiájából állították ösz- 
sze. A maya és azték ku ltú ra 
em lékeit örökítette meg a 
Három évezred című film. 
Igazi élm ényt jelentettek.

2. A jelen feszültségeinek 
felmérésében a realitás és az 
igazság megalkuvás nélküli 
hirdetését.

Az orvosok hazánk megbe
csült állam polgárai. M indnyá
jan  tiszteljük őket, hiszen 
egészségünkre vigyáznak. Se
bet kötözni, beteget gyógyítani 
fáradhatatlanságot kívánó fel
adat. De csak borravalóért? — 
kérdezi Fehéri Tam ás kis
film  je: Valam it tenni kell! — 
Amíg a kubikos gyermekéből 
diplomás lesz, hosszú u ta t kell 
megtennie. Egy lakodalom vi
dám hangulata jó keret arra, 
hogy az egy faluból származó 
kubikos gyerekek: orvos, m ér
nök, tanár és színész elm ond
ják életú tjukat a régi barátok
nak, hogy válaszfalak dőljenek 
falu és város, fizikai m unkás 
és értelmiségi em ber között. —

Háromszázezer öreg él csekély 
öregségi járadékból hazánk
ban. Mit tehetünk értük? — 
kérdezi a film, m elynek címe: 
Falusi öregek. A pótolható m u
lasztás időben való m egtételére 
sürget m indnyájunkat. Tarto
zunk nekik jó szóval, m egértés
sel s anyagiakkal is. — Soha nem 
tapasztalt m értékben terjed a 
ku ltú ra és művelődés hazánk
ban, mégis „az ország küszö
bén” — Szabolcsban sok még 
a petróleum lám pa, de még 
több a tennivaló, hogy legyen 
világosság a szobában is, a 
szívben is. — Döbbenetes volt 
az a kisfilm, amely bem utatta 
a fóti gyermekváros szomorkás 
fiait és lányait, akik kará
csonyról nem tud ták  — m ert 
m eghitt gyertyafénynél családi 
közösség melegében sohasem 
tapasztalhatták  —, hogy k ará 
csony a szeretet ünnepe. Meg- 
becsüljük-e mi, értünk élő szü
leinket? — Kétm illió nő dol
gozik hazánkban házon kívül, 
első műszakban, aztán otthon 
a másodikban. Hogyan segít
hetünk helyzetükön, m erre 
ta r t a jövő családjának élete? 
Jó diagnózis u tán  m indenkinek 
magának kell a leghatásosabb 
teráp iát kidolgoznia, hogy a 
személyiségformáló szociológiai 
közösség, a család tovább éljen

Mennyi aktuális kérdés: bel
ső szorongással gondolok arra, 
hogy mi, keresztyének vajon 
észrevesszük a segítés alkal
m ait társadalm unkban? Nem 
vagyunk néha restek  és ké
nyelmesek?

3. A távoli jövő ismeretlen
ségének félelmét és ugyanak
kor tudatos formálásának el
odázhatatlan feladatát.

Gyertyafény közelről és tá
volról. Végtelenből közeledő, 
előttünk elégő kanócvég a kez
det és a vég gondolatát éb
reszti. Honnan és hová? Meg 
kell válaszolnunk! — Balczó 
A ndrásról — akivel lapunkban 
nem rég beszélgettünk — ké
szült kisfilm  a sport és a ver
seny „m egpróbáltatásait” és a 
tudatos felkészülés titkait mu
ta tja  be izgalmasan, érdekesen. 
— Nemcsak a sport, a m inden
napi élet is elénk állítja a  tu 
datos jövőformálás követelm é
nyét. Megbirkózni paragrafu
sokkal és bürokratákkal csak 
„Emberséggel” lehet, m ondja a 
hasonló című kisfilm. — Mi ke
resztyének szívesen gondolunk 
arra, hogy ebbe mi is belese
gíthetünk.

Csak arról akartam  szólni, 
ami a keresztyén em bert a  film  
m űvészetének élet- és em ber
közelségéből megragadta.

Szebik Im re

NÉZEM A KÓRHÁZABLAKOT
Orgona, s a szárnyaló dal
„Ünnepre jö ttünk zengő énekszóval 
Hadd szóljon orgona s a  szárnyaló dal” —

Reggeli nagy lágy sugarak 
Fényében ring a háztető 
Fehéren csörgő tiszta lakk 
S puhán tágulva egyre nő . . .
C irógatja a  ház falát,
M int szívemet a  sz e re te t.—
S a sötét kórház ablakát,
Mely hetek óta re jte g e t. . .
S m it még e kórházi ablak?
Napsugaras betegszobád?
Szorongó szemű kutaknak 
Könnyeit vagy mosolyát?
Én idelenn s te odafönt 
Mosolyra gyógyulni vágyunk 
Aggódva m erre-hova dönt 
Reményben hordott találkozásunk.
Hogy m agunk sose bízzuk el,
Mindig csak ez van kim érve:
Búcsúzni s egymást lelni fel 
M agasban s len t a  mélyben.

Sárkány András

„A Madách-gyűjtő püspök”
Az Élet és Irodalom  c. heti

lap érdekes beszámolót közöl 
Szabó József ny. püspökünk 
balassagyarm ati, m ind ism er
tebbé váló és egyedülálló Ma- 
dách-gyűjtem ényéről.

A, nyugalm azott püspök, aki 
a balassagyarm ati gyülekezet 
lelkésze most, elm ondja az ú j
ságíró kérdésére, hogy főként 
az utóbbi tíz évben bővült a 
gyűjtemény, hazai an tikváriu
mok szorgalmas ku tatása és a 
külföldi irodalm árokkal való 
levelezőhálózat kiépítése révén.

„Legnagyobb örömöm — mon
dotta — am ikor alkalm i érdek
lődőknek, szakértőknek m uta t
hatom  be gyűjtőm unkám  gyü
mölcseit. Az a szándékom, 
hogy halálom  u tán  az egészet 
a Széchényi K önyvtár birto
kolja.”

„Aki kulturális igénnyel
megfordul Balassagyarm aton, 
az ne mulassza el fölkeresni a 
Kossuth utcai M adách-emlék- 
sziobát. Szíves kalauz fogadja” 
— fejezi be ripo rtjá t az irodal
mi lap m unkatársa. b. L

Hans Leo Hassler ünnepélyes 
énekkari művének ezekkel a 
soraival csendült fel a fasori 
tem plom ban a m ájus utolsó 
vasárnapján ta rto tt egyházze
nei áh ita t kezdő éneke, s ha 
nem csak a  két énekkar s az or
gonista szolgálatát nézem, h a
nem  a jelen volt gyülekezetei 
is bekapcsolom, az ének utol
só sorával teszem: „a lélek 
véle szárnyal”.

A Bécsi-kapu téri templom 
kórusának, s a fasori gyüleke
zet fiatalokból álló, majdnem  
gyerm ekkórusának kedves ta 
lálkozása volt ez az alkalom. A 
Csorba István lelkes vezetésé
vel sok éves gyakorlatban ösz- 
szeforrott és komoly egyház
zenei kompozíciók ére tt elő
adására is vállalkozott kó
rus (Schütz Passio stb.), k a r
öltve énekelt a  fasori fiatalok 
kis karával, akiket Valtinyi 
Gábor szervezett összeszokott, 
lelkes kis gárdává, s bizonyí
to tt is velük: lehet kevesekkel, 
különösebb előképzettség nél
kül, igen nívós és igényes m ű
vek előadására is vállalkozni, 
ha tiszta hang és szolgálni kész 
szív tud az ének örömében ta 
lálkozni. Az előadott Albrecht-, 
Staden-, K íause-darabok erről 
tanúskodtak.

Orgonaszámokat Valtinyi 
Gábor előadásában hallottunk. 
Pachelbel-, Lübeck-, Bach-, 
Mendelssohn-, Gárdonyi-dara
bokat játszott kim unkált, m a
gabiztos erővel. Valtinyi Gá
bornak, aki fasori kántorként, 
az orgonapadról indult a teo
lógiára, a  zárószigorlat lázas 
ütem e m ellett volt energiája és 
szíve karvezetőként és orgonis
taként is készülni erre az est
re, s átlagon felüli eredm ényt 
nyújtani.

Az igehirdetés szolgálatával 
kétrészessé vált zenés áh ítat 
első felében külföldi zeneszer
zők műveiből hallottunk. A 
m ár em lítetteken kívül Pa- 
lesztrina-, Schütz-, V iád ana- 
darabokat. A második felében 
magyar művek szerepeltek: 
Sulyok, Harmat, Gárdonyi, 
Kodály.

Külön ki kell emelnünk 
Csorba István érett, szép szer
zeményét, énekeskönyvünk 744. 
énekének változatos, bőven 
áradó énekkari feldolgozását: 
„A pünkösdnek jeles napján” 
— s a hatalm as zárókórust, 
Kodály 114. genfi zsoltárát, 
amelyben a  két énekkar, s az 
ének- és orgonaszó együttesen 
szólt, s „a lélek véle szárnyalt”.

K. E.

Udvariasság ? Lelkészeink emlékesnek

Torony, keresztben a betonútonA kis falusi vasútállom ás 
pénztárablaka elő tt nyolc asz- 
szony áll sorban. A távolabb 
levő padokon, az ablak mellett, 
ahova odatűz a nap, legalább 
húsz fiatalem ber ül. A pénztár- 
ablak előtt sorban álló asszo
nyok keze tele papírpénzzel. 
Az egyikre éppen rákerü l a 
sor, bekiált a jegykiadónak:

— Három té rtit Szentesre, 
egy m enetet Szoboszlóra, egyet 
Kisújszállásra.

A jegykiadó keze nyomán 
durrog a bélyegző a jegyeken. 
Mikor az asszonyka ellép az 
ablaktól, öt fiatalem ber áll fel 
egyszerre a  pádról, s megy 
elébe, hogy átvegyék a jegye
ket és a visszajáró pénzt.

Nyílik az ajtó, ú jabb  utasok 
érkeznek, négy fiú. Az egyik 
felism eri a pénztárablaktól alig 
harm adik helyen álló lányt, s 
megrohamozza. A többi u tána:

— Piroskám, légy szíves 
E G Y Ú T T A L  váltani Ken
deresre egy menetet.

— Nekem Törökszentmik- 
lósra. Nekem Debrecenbe. — 
Nekem Szajolba.

Piroska beleegyezően bólint, 
az ú jonnan érkezett négy fiú 
pedig letelepszik az ablak 
mellé, a jó meleg napocskához.

Igaz, hogy a nők érzékenyeb
bek a  betegségekkel szemben, 
ham arabb felfáznak, és hogy 
éppen a  fiúknak kellene udva
riasaknak lenni, nekik kellene 
az asszonyok jegyét m egvál
tani. Dehát sok fiú és fiatal
ember úgy hiszi, hogy az udva
riasság nem  is illik, éppen ma, 
m ert női és férfi egyenjogúság 
van.

A jegyüket nőkkel megvál
tató  és m inden udvariatlan 
férfi szívlelje meg végre, hogy 
igenis van udvariasság a nők
kel, lányokkal, vagy idős asszo
nyokkal szemben. Csak nem az 
a régi, gesztusos, hajlongásos, 
áludvariasság a kegyek meg
nyerése érdekében, hanem  
szívből jövő. a nők iránti meg
becsülésből fakadó igazi udva
riasság, am ely soha nem té
vesztendő össze a női-férfi 
egyenj ogúsággaL

Dénes Géza

Hidegek lettek  az éjszakák. 
A bágyadt, későőszi nap még 
m egcsillogtatta a  deres ökör
nyálat. Elsárgult falevelek va
cogva hullottak örök pihenő
helyükre, a  ragadós sárba. 
Megeredt a fagyos eső is és 
ólomszürke felhők lógtak az 
égből. K érlelhetetlenül jö tt a 
tél. A té l s vele együtt a bi
zonytalanság. Az ostrom, am e
lyet bejelentettek. Budapest 
ostromváros lesz. Védelmi bás
tya. Aki tudott, m enekült, aki 
m aradt, élelm et gyűjtött. A sá
padt, m egpróbált arcokra ezer 
kérdés rajzolódott. S az ezer 
kérdés ebben az egyben fogal
mazódott meg: „mi lesz ve
lünk?”

Nos, karácsonyig m ár felsza
badult Pest és környéke. 
A „frontra” villamossal jártak  
a katonák. Hiszen Pest határá
ban m ár szovjet alakulatok 
voltak. A gyűrű fővárosunk kö
rü l éppen karácsonyra zárult 
be. Nem idézzük a fasizmus 
em bertelen tetteit. A parla
m enterek meggyilkolását, az 
em berek elhurcolását, a nyilas 
rém uralom  kegyetlenségeit, a 
város em bertelen odadobását, 
a hídjaink felrobbantását — 6, 
de végtelen skáláját lehetne az 
iszonyatnak és borzalomnak 
felsorolni! — Ismerős előttünk 
vecsési templomunk sorsa. 
Hány, de hány templomunk 
nyögött fel azokban a napok

ban, am ikor hatalm as sebet 
ü tö tt oldalán vagy tetején egy- 
egy akna, vagy ágyúlövedék.

November közepén szaba
dult fel Pilis, Tápiószele, F a r
mos, Tápiószentmárton, Mende, 
stb. E községek lakói, ha sú
lyos m egpróbáltatások árán ju 
to ttak  is a szabadságukhoz, 
korántsem  élték m indazt a 
szenvedést át, am elyet Buda
pest népe.

Keveházi László, pilisi le l
kész így idéz azokból az idők
ből: „1944. novem ber 9-én h a j
nalban falunk népe iszonyú 
robbanásra ébredt. A kivonuló 
fasiszta ném et katonaság 
tem plom unk tornyát robban
totta fel. A robbanás következ
tében teljesen leomlott szép, 
magas, karcsú tem plom tor
nyunk, leszakadt a templom 
első bolthajtása és a torony 
felőli karzat. Az ablakok k ire
pültek, a templom berendezése 
és orgonája megsérült. A to
rony teljes hosszában végig
nyúlt, keresztben az előtte el
haladó betonúton. Torony
óránk egyik lap ja fennakadt a 
villanyvezetéken, ta lán  ezzel is 
jelezve, hogy vége egy szomorú 
időszaknak és az új idők kö
vetkeznek ezután”. E tragikus 
és a vecsési templomunk sor
sára utaló esemény indítja 
Keveházi László lelkészünket 
olyan kijelentésre, hogy „ez az 
utolsó 25 év történetünkben

legalább olyan súlyos és döntő, 
m int a kezdeti, 1722-ben meg
indult építkezés”.

És valóban, ha valaki ma 
azon az országúton, amely a 
pilisi evangélikus templom 
előtt elvezet, végighalad, nem 
is gondol arra, milyen állapot
ban volt ez az istenháza és m i
lyen csodálatra méltó dolog, 
hogy most legalább olyan szép, 
m int valaha volt.

Tápiószele gyorsan és puska
lövés nélkül szabadult fel. De 
a közelben levő fegyverropo
gás m iatt novem ber 12-én nem 
tarto ttak  istentiszteletet.

M endén egyszerű em berek 
emlékeznek. November 14-én 
szabadultak fel. Ettől kezdve a 
község Budapest felszabadu
lásáig szovjet és rom án csapa
tok pihenőhelye, özv. Benyo- 
vits Pálné meséli el, hogy „ak
kor nem volt se pap, se kán
to r” és néhányan a hívek közül 
összegyűlve indították meg az 
istentiszteleti életet. Harangoz
tak, hogy mindenki tudjon 
róla: kinyitották m ár a temp
lomajtót, „s azt énekeltük: 
Hagyjad a jó Istenre m inden te 
u tadat — s imádkoztunk, s 
sírva énekeltünk” — emlékezik 
vissza a nyilván m ár idős h it
testvérünk. Ugyancsak Mendé- 
ről van egy m ásik élményünk 
is. Glózik Lajosné emlékezik 
meg arról, hogyan végezték a

hívek lelkész nélkül a temetést, 
ahol meghatóan imádkoztak, 
m int virrasztáskor szokás. Ha 
nem is m aradt nyoma azoknak 
az im ádságoknak itt  miközöt- 
tünk, az biztos, hogy célba ért 
és Isten m eghallotta az egy
szerű lelkek kérését.

Nagytarcsa m ár Pest ha tárá
ban van. Győry János lelkész 
arról számol be, hogy „templo
m unk m ajdnem  a pilisi, ill. 
vecsési tem plom unk sorsára 
jutott. Egy vasárnapon isten- 
tiszteletre menet, néhány SS- 
katonát ta láltunk a templomi 
sekrestyeajtó előtt. Fejszecsa
pásokkal akarták  felnyitni. Ma 
is ott vannak nyomai. K érdé
semre azt felelték, parancsunk 
van a jó célpontul szolgáló to
rony fe lrobban tására . . . ” A lel
kész azonnal intézkedett s a r
ról szól ezután „ha itt  áll gaz
dátlanul ^a templom”, vagyis 
ha ő elm enekült volna, „egy 
elham arkodott robbantás áldo
zata le tt volna szép templo
m unk”.

Ma m ár rózsaszínű ködfátyol 
borítja a lázasan lüktető, izgal
maktól terhes napokat. Pedig 
akkor m inden rosszul megtett 
lépés beláthatatlan  következ
ményekkel járt. Isten azonban, 
aki végignézte szolgái küzdel
mét, áldó szeretettel tek in t rá 
juk  és áldását k iterjesztette a 
hívek nyájára is gazdagon.

R. P.

BESTE PÜSPÖK MEGBETEGEDETT
üigyesuit ijumeranus .c,gynaza- 
nak is vezetője és ebben a m i
nőségében nem  tudott részt 
venni a fenti egyesülés m ájus
8-i berlini ülésén. Távollété- 
ben az új türingiai püspök, D. 
Ingo Braecklein helyettesítette.

A mecklenburgi evangélikus 
egyház (NDK) püspöke, D. 
Niklot Beste, aki nem rég Ma
gyarországon já r t egyházunk 
m eghívott vendégeként, meg
betegedett. Beste püspök a Né
m et Demokratikus Köztársaság



A kiengesztelődés szolgálata Európában
— Az Európai Egyházak konferenciája tanácskozása Hollandiában —

Európa békéjének és bizton
ságának „lelki és em beri vo
natkozásai is vannak. Ezekben 
nekünk, európai egyházaknak, 
erőteljesebben kell részt ven
nünk, m in t a  m últban tettük. 
Mi, akikre a kiengesztelődés 
szolgálata van rábízva, nem 
tagadhatjuk  meg elhivatásun- 
k a t” — állapíto tta meg a fő
titkári jelentés az európai egy
házak vezetőinek tanácskozá
sán. Mind a jelentésben, mind 
az ötnapos tanácskozás során 
világosan megm utatkozott: 
Európa egyházait m a elsősor
ban két kérdés foglalkoztatja. 
Egyrészt az egyházak közti 
együttműködés, közeledésük 
egymáshoz. M ásrészt közös 
szolgálatuk lehetőségei és idő
szerű feladatai Európa mai 
társadalm i és nemzetközi kér
déseiben.

Az EEK (Európai Egyházak 
Konferenciája) nevével sok
szor találkozhatunk lapunk 
hasábjain, a nemzetközi egy
házi élet híreiben. Ez a szer
vezet jelenleg m ár száznál több 
európai egyházat foglal m agá
ban, köztük protestáns, angli
kán és ortodox egyházakat is 
nagy számban. K ét éve vált el 
az Egyházak Világtanácsától, 
és le tt külön egyházi, nem zet
közi szervezetté. A magyar 
protestáns egyházak m egala
kulása óta a tagjai, és elis
m ert m unkát végeznek benne. 
Irányító testületé a héttagú el
nökség és a huszonegy tagból 
álló tanácsadó bizottság. Ez a 
két vezető testület évenként 
egyszer együttes ülést tart, 
hogy meghallgassa a jelenté
seket a végzett m unkáról és 
kijelölje a jövő feladatokat. 
Ez évben a hollandiai reform á
tus egyház egyik központja, a 
festői szépségű Oud-Poelgeest 
kastély, adott helyet ennek a 
tanácskozásnak, m ájus 25—29 
között.

A szocialista országok egy
házaiból Alexij tallini ortodox 
m etropolita és Tooming észt 
evangélikus érsek, Jusztin ro
mán metropolita, Varga Imre 
szlovákiai reform átus püspök, 
Coman nagyszebeni, Soucek 
prágai és Zabolockij leningrá- 
di teológiai professzorok, 
Brück egyházfőtanácsos Drez
dából és Szokolovszkij moszk
vai főlelkész jelentek meg. A 
magyar egyházakat D. dr. Ott- 
lyk Ernő püspök és. dr. Nagy 
Gyula professzor, valam int 
Kovách Attila reform átus kül
ügyi osztályvezető képviselték. 
A nyugati és a semleges o r
szágok egyházaiból Wilm és 
Wischmann nyugatném et egy
házi elnökök, Sansbury és 
Wilson anglikán püspökök, 
Santi olasz diakóniai vezető, 
Maury párizsi reform átus egy
házi elnök, Emilianos görög 
ortodox metropolita és sokan 
mások voltak jelen.

Az európai egyházak együtt
működése — ez alkotta az el
ső napirendi kérdést. Érdekes 
beszámolók hangzottak el az 
európai egyházak közt jelenleg

folytatott dialógusokról. A vi
tában ism ételten elhangzott, 
hogy nem  az elvi viták, h a
nem  a közös szolgálat a köze
ledés legjobb útja. Wilm elnök 
kiemelte, hogy baj van az egy
házak és a keresztyének h it

zik, a fenti tém ákról. A mos
tan i ülésszak jóváhagyta azt 
a három  NDK-beli teológus ál
tal készített tanulm ányi irato t 
a főtémáról, am elyet a siófoki 
előkészítő ülés öntött nem rég 
végleges formába.

beli egységével, ha nem tudnak 
egyek lenni a m ásokért vég
zendő, közös szolgálatban.

Az európai egyházak közös 
feladatai a társadalmi és nem
zetközi kérdésekben — ez volt 
a tanácskozások m ásik köz
pontja, Maga a konferenciai 
v ita  is azzal indult, hogy Otf- 
lyk püspök javaslato t te tt a 
Budapesti Felhívásra adandó 
válasz ügyében. Részletes meg
v ita tásra  került az európai 
egyházak szolgálata a társada
lomban és Európa békéjéért a 
2. m unkabizottság jelentésé
ben, am elyet Nagy Gyula, a 
bizottság elnöke, terjesztett az 
ülés elé. Alexij m etropolita in 
d ítványára az ülésszak az 
európai tagegyházaknak be
ható tanulm ányozásra a ján 
lotta a m unkabizottság őszi, 
gw atti tanácskozása anyagát, 
am ely nem sokára könyvalak
ban is megjelenik.

Harm adik, nagyon jelentős 
tém ája volt a m ostani ülés
szaknak a jövő tavaszi euró
pai egyházi nagygyűlés D ániá
ban (Nyborg VI. — 1971. áp ri
lis 26—m ájus 3.). Csaknem száz 
egyház küldöttei tanácskoznak 
ott m ajd erről a főtém áról: 
„Isten szolgái — em berek szol
gái”. A közelebbi öt részletté
m a: 1. A teológia szolgálata. 
2. Mit jelent m a az istentiszte
let? 3. Egyházak és keresztyé
nek szolgálnak a társadalom 
ban. 4. Egyházak és keresz
tyének szolgálnak a békéért. 
5. Az egyház jövője Európá
ban. A három  bevezető elő
adást Krusche püspök (NDK), 
Crespy m ontpellieri teológiai 
professzor (Franciaország) és 
Nagy Gyula professzor tartják . 
Ezután a nagygyűlés m ajd öt 
m unkacsoportban tanácsko-

Hálaadás és elkötelezés
Személyes szolgálati élm é

nyéből kiindulva szólt dr. Vá
mos József teológiai tanár a r 
ról, hogy a 25 évvel ezelőtt be
fejeződött háború néni m ere
vedik m últtá, hanem  napjaink
ban is ú jra  és ú jra  elénk áll. 
Felidézi előttünk a személye
sen és együtt á télt szörnyűsé
geket, kérdéseket tesz fel és 
döntésre, cselekvésre hív fel.

Az előadás azon az ünnepi 
együttléten hangzott el, am it 
a csepeli protestáns gyülekeze
tek közösen ta rto ttak  az evan
gélikus templomban a második 
világháború európai befejezé
sére emlékezve.

Dr. Vámos József a  továb
biakban arró l szólt, hogy a 
személyes élmények és elhatá
rozások a gondolatok kölcsö
nös kicserélésében, hogyan ért 
közös tettekké a békéért; a jó 
akaratú  em berek összefogásá
ban.

Ezen belül az európai egyhá
zakban élő hivő em berek az

imádság, az egymással való 
beszélgetés és a közös bizony
ságtétel ú tján  járu lhatnak  
hozzá Európa békéjéhez és biz
tonságához, hogy a negyedszá
zaddal ezelőtt befejeződött h á 
ború eseményei többé ne is
m étlődhessenek meg.

Mezősi György lelkész az 
együttlét bevezetésében és zá
rószavaiban ezt a közös ü n 
nepséget és az elhangzott elő
adást belehelyezte az egyhá
zaknak a m ásodik világhábo
rú t követően felébredő és egy- 
ra erősödő béketörekvésébe, 
am elyekről a  gyülekezetek fo
lyam atosan kaptak  tájékozta
tást az elm últ években is.

Az ünnepséget a belsővárosi 
reform átus és a baptista gyü
lekezet énekkarának szolgála
ta, valam int Lukács József k i
rályerdei reform átus lelkipász
tor igem agyarázata gazdagí
totta.

M . G y .

A SKÓT REFORMÁTUSOK ÉS A PAPA

A szocialista országokban
élő egyházak tevékenységéről 
nagy elismeréssel szólt a fő tit
kári jelentés. „Nem lehet k é t
ség, s ezt m indannyiunknak 
üdvözölnünk kell — m ondta dr.

Williams genfi fő titkár — hogy 
az EEK keleteurópai tagegyhá
zai azon fáradoznak, hogy egy
re  növekvő, aktív és felelős 
szerepet vigyenek a m unká
ban, és ezt is cselekszik. Más
felől érdeklődéssel követik, 
hogy az EEK hogyan lehet még 
aktívabbá az össz-európai 
helyzetben, annak sokoldalú 
kérdéseiben.”

Hollandia, ez a tengertől lé
pésről lépésre, hallatlan em be
ri erőfeszítéssel és szorgalom
mal elhódított kis ország, 
amely egyúttal Földünk legsű
rűbben lakott terü lete is, v i
rágzó tulipánm ezőinek és har- 
sogóan zöld, bársonyos ré tje i
nek tavaszi pom pájában foga
dott bennünket. A királynő 
külön fogadásán, Haarlem  vá
rosa vendéglátásán az esti 
órákban külön megnyitott, v i
lághírű Frans Hals-m úzeum - 
ban, a holland egyházak veze
tőinek és lelkészeinek vendég
szeretetében egyformán érez
hettük, hogy Európa egysége a 
történelem  elkötelezése és ko
runk  nagy feladata. Európa 
egyházai pedig Isten kezében 
nagy eszközei lehetnek annak, 
hogy ne legyen többé háború, 
vérontás és milliók pusztulása 
ezen a sokat szenvedett konti
nensen; hanem  a keresztyének 
is hozzájáruljanak szolgálatuk
kal ahhoz, am it így hívunk: 
Európa békés jövendője.

D r. N a g y  G y u la

Lermontov (1814—1841):

I M Á D S Á G
H a  s o r s o m  n é h a  m e g ta p o s  
s b ú  f o g ja  s z ív e m  á t ,  
e lm o n d o k  e g y  c s o d á la to s  
e r e j ű  m é ly  i m á t . . .

M e g n y u g ta tó  á l d o t t  v a r á z s  
á r a d t  b e lő le  r á m , 
s g y ó g y ít  a  s z e n t  v ig a s z ta lá s  
m íg  m o n d o g a t ja  s z á m .

S  e g y s z e r r e  n e m  f á j  s e m m is e m , 
gond é s  b ú  n e m  se b e z , 
h is z e k , s í r o k ,  s n e h é z  s z ív e m  
o ly  k ö n n y ű ,  k ö n n y ű  le s z !

F o r d í t o t t a :  Á p r i l y  L a jo s

A  fü g e fa  fá jd a lm a
Fázékony neoncsövek hu

nyorgó felvillanásai közt — 
munkatermek, süket hivatalok 
dossziés jelrendszerei köze
pette mondta el nap mint nap 
mondókáját a holnap szeszé
lyeiről. Biztosítási ügynök volt, 
kötelességtudó és fantáziát
lan — mint a terebélyes csalá
dok kenyéradói általában.

A nyelvkönyvek gyakorló ol
vasmányainak boszantó kézzel- 
foghatóságával számolt be sze
rencsétlenségekről, halálese
tekről — ellenszenvet és ellen
állást keltve azokban is, akik 
eredendő bizonytalanságuk 
folytán hajlamosak lettek vol
na elgondolkodni sorsuk for- 
gandóságán. Az együgyű pél
dák záradékaként elszavalt 
összegezés volt buzdító tevé
kenységének visszája — látvá
nyos öngyilkossága mindannak, 
ami mellett ágált, fontoskodott 
és hitet tett mindazok előtt, 
akik hittek napjaik változha- 
tatlanságában. Ilyeneket mon
dott: „ . . .  senki sem tudhatja 
tehát, mikor éri kár önmagát 
és szorgos munkával megszer
zett javait. Teremtsünk hát 
biztonságot szeretteink számá
ra — kössünk életbiztosítást, 
mely megóvja hozzátartozóin
kat a váratlan. . .”

A szónoklatok utáni kínos, 
gyümölcstelen csendben színes 
blankettáit rendezgette — a 
haláleset és a temetés közti idő 
jutott mindég eszébe ezekről a 
várakozásokról — a semmi, 
amelyről meg kell győződni, 
bármennyire is nyilvánvaló a 
pusztulás. — Aztán elkövetke
zett a csődöt mondók, a meg
vertek, az elvonulok örök, ön- 
fékentartó mosolya — alulma
radt versenyzők, kotródó 
szarvasbikák, elbocsátott sze
relmesek könyörtelen meghát
rálása. És a gyöngék termé
szetellenes fellélegzése — 
hogy ha bukással is, de túl 
vannak a képességeiket meg
haladó próbán. Eszébe jutottak 
a gyűlöletesen egyforma 
szállodák keskeny futószönye- 
gei, lepattogzott lavórjai, ame

lyek közt kisírja magát és erőt 
gyűjt a másnapi megaláztatás
hoz.

Csak itt, a szállószobák át
menetre szabott, szedett-vedett 
takarossága közepette, csapok, 
vízöblítők hörgését hallgatva 
tudott igazán egyedül maradni 
és kétségbeesni. Látta az asz- 
szonyt, amint ormótlan orto
pédcipőjét emelve átlép a ki
lazult parkettákon és megnézi 
a maradék pénzt a szivardo
bozban. Hetven forintja lehet 
ilyentájt — a szivardoboz szé
lén az agg Ferenc József lát
ható, elfakult aranyérmek kö
zepette.

És kettőjük rejtélyes össze
gezéseként a gyerekek, akik 
túléretten megértettek min
dent — neheztelés nélkül le
mondva a kamaszkor anyagi 
igényeiről — szánakozva, elvá
gyódva közülük. Ö volt a min
denkori közösségek meddő ága
— a kielemezhetetlen, virágba 
boríthatatlan meddőség, melyet 
a hentesrendszerű társadalmak 
likvidálnak — a bizakodók 
élesztgetnek, vagy ostoroznak,
— de amely letörik, vagy el
szárad bárhol, mert valami 
miatt így kell lennie. Az, hogy 
holnap is ügyetlenkedhet, egy 
rutinszerűen könyörületes köz
élet nagyvonalú gyakorlatának 
köszönhető csupán, amely 
mindennapi közelharcai elle
nére sem vesztette el irgal- 
mazó jellegét.

Tudta, hogy a központban 
negyedévenként megismétlő
dik a vincellér és a szőlősgaz
da küzdelme miatta — a ter
méketlen fáért, aki csak helyei 
foglal, akit hiába való körül
kapálni, akinek tévedés min
den haladék. Ilyenkor vágyat 
érzett rég elhalt szülei atlasz
szerű képes bibliája után, a 
fájó, de nem vigasztalan pél
dázat után — vergődő, virágot 
váró önmaga után, akinek 
meddő, mit sem termő törzsé
től ismét tovatűnt a fejszeél, 
egy könyörületesen hitelezett 
holnapi napért.

Turchányi Sándor

A Lutheránus Világszövetség tudatosan nagy súlyt helyez 
arra, hogy a soron következő Nagygyűlés ne csak a „beavatot- 
tak” találkozóhelye legyen, hanem a lelkészek és teológiai 
professzorok, illetve az őket delegáló tagegyházak állásfogla
lása magába foglalja a nem-lelkész, „világi” foglalkozású 
egyháztagok véleményét is. Ennek megfelelően vett részt a ha
zai felkészülésben SZENT-IVÁNY ÖDÖN, a Déli Egyházkerü
let másodfelügyelője, aki egyrészt mint az LVSZ Magyar Nem
zeti Bizottsága, másrészt pedig mint a 111. Munkacsoport tagja 
dolgozott együtt a lelkészekkel.

—  S z a b a d n a  tu d n u n k  v a l a m i t  f o g la lk o z á s á r ó l?

— Napjaim  egy több tízezer em bert foglalkoztató iparág 
közgazdasági kérdéseivel való foglalkozás közben telnek. Im 
m ár húsz éve. Nem kis felelősséggel ugyan, de szám talan jó 
lehetőséggel. . .  m árm int a term elés pénzügyi finanszírozása, 
jövedelmezősége és az iparág számvitele tekintetében.

—  M ily e n  é r z é s  v o l t  a  k ü lö n b ö z ő  ü lé s e k e n  e g y ü t t  d o lg o z n i 
e g y h á z i  s z a k e m b e r e k k e l?

— Az egyházban történő szolgálat m inden változatában; 
öröm. Nem könnyű azonban „szakértők” : teológiai tanárok s 
lelkészek között a tudományos szintnek megfelelően közrem ű
ködni. Hivatásom és napi m unkám  egészen más jellegéből 
adódóan óhatatlanul gátlások is környékeztek volna, ha nem 
le tt volna annyira életközeli a Porto A legre-i téma. Hogy 
nem csak „díszelegni” tudtam  a gyűléseken, hanem  aktívan 
m unkát vállalni, annak oka éppen az, hogy a felvetett kérdé
sek egyébként is közvetlenül érin tik  korunk m inden em berét, 
így engem is m indennap foglalkozhatnak.

—  E z a z  e ls ő  e s e t  i ly e n  je l l e g ű  k ö z r e m ű k ö d é s r e ?

— M iután két évvel ezelőtt m ár részt vettem  az LVSZ „Sá- 
fárság és evangélizáció” kérdésével foglalkozó magyar bizott
ság m unkájában, bizonyos tapasztalattal m ár rendelkezem. 
Egyébként ennek a Káldy püspök által irányíto tt csoportnak 
a felismerései közül igen sokat tudtam  hasznosítani Porto 
Alegre-i tém ám  kidolgozásában.

—  M e ly ik  v o l t  e z  a  k id o lg o z o t t  t é m a ?

— „Tényezők, melyek az em beri jogok megtagadásához ve
zetnek” s „Az em beri jogok teljességének tiszteletben tartása 
milyen m értékben igényli a tömegnevelés új form áit?” A cím 
s a tém a csak látszólag elvont, valójában igen gyakorlati, 
m indnyájunk életéhez és gondolkodásához közelálló problé
m ák megfogalmazását teszi szükségessé.

—  A z  e g y h á z  r é s z é rő l  i s ?

— Természetesen, hiszen meggyőződésem, hogy Isten m in
den em berre felelősséget ruházott, hogy gyötrődjék és küzd
jön em bertársainak javáért. Akár az egyházban ta lá lta  meg 
helyét hitével, akár az egyházon kívül, hum anista meggyőző
désével. De talán  nem  is helyes, ha ilyen általánosan „egy
házról” beszélek, hiszen az em beri jogokért érzett felelősség- 
vállalás nem csak az egyháznak, m int szervezetnek jelent el- 
kötelezést, hanem  annak tagjainak is a m indennapi élet te rü 
letén. O tt csapódjon le és váljék ezerszálú szolgálattá az, am it 
az egyház egésze felismert.

—  M e ly e k  e z e k  a  t e r ü l e t e k  a z  e m b e r i  jo g o k  t e k in t e t é b e n ?

— Végeredményben ezzel foglalkozom hozzászólásom egyik 
részében. Az em beri jogok gyakorlásának elengedhetetlen fel
tétele m indenekelőtt a békés, háború nélküli élethez való jog. 
De éppen ennyire az élelmezésbeli ellátottsághoz, a munká
hoz, a  tanuláshoz, a kulturális és szociális vívmányokhoz való 
jog, m int például a pihenés, emberséges munkaidő, egészséges 
munkafeltétel, civilizált lakásviszony, női egyenjogúság és te r
mészetesen a lelkiismereti szabadság. S még valam it hadd te
gyek hozzá: am ikor em beri jogokról szólunk, m indig azok tel
jességét kell érteni, sohasem elégedhetünk meg ezek valam i
féle korlátozott, vagy beszűkített értelmezésével.

—  M it t e h e tn e k  t e h á t  a z  e g y h á z  t a g j a i ?

— Bizalommal kell fogadniuk az egyház képviselőin keresz
tü l Jézus K risztus eligazító szavát az élet m inden területére 
érvényesen. Az egyház nem igényli és nem  is igényelheti m a
gának a kizárólagosság és m egfellebbezhetetlenség jogát, am i
kor ezekben a kérdésekben állást foglal, hanem  együtt kell 
működnie m inden em berrel és m inden em berért megkülön
böztetés nélkül, továbbá m inden szervezettel, legyen az vallá
si, politikai, vagy társadalm i.

—  M it  v á r  t e h á t  m i n t  e g y h á z ta g  a  V ilá g g y ű lé s tő l  e b b e n  a  
v o n a tk o z á s b a n  ?

— Olyan értelm ű határozatokat kell hozni, amelyekből k i
tűnik, hogy a gyülekezetek híveit úgy kell Jézus Krisztus 
evangélium ával tan ítan i és nevelni, hogy abból ne csak a tú l
világ!, hanem  az egész földi világra kiterjedő mondanivaló is 
hangsúlyt kapjon.

—  íg y  v é g ü l  is  i t t  v a g y u n k  a z  ú g y n e v e z e t t  „ l a ik u s ” - k é rd é s -  
n éL

— Természetes, hiszen az egyház a „tömegnevelést" legha
tékonyabban a gyülekezetekben, magán az istentiszteleten 
hangzó, a ma em berének szóló és az em beriség nagy kérdéseit 
bátran  és nyíltan érintő igehirdetések ú tján  végzi. S hogy ez 
visszhangot keltsen az egyház atm oszférájában, az m ár a mi 
dolgunk. A gyülekezeti élet m ind a  lelkészekre, mind a tagokra 
azt a felelősséget hárítja, hogy egyrészt kaput nyissanak a lel
készek a valódi világkérdések felé, hogy ezzel a kapcsolópont
tal telibe ta lálják  a híveket, m ásrészt pedig, hogy a hívek al
kalmazzák a felism eréseket és hallassák szavukat a hagyomá
nyos sémákon tú l is a  gyülekezetben és azon kívül.

______  B íz ik  L á sz ló

Beiratkozás vallásoktatásra
A  h i t t a n b e i r a tk o z á s o k  a z  1970/71. t a n é v r e  a z  á l t a l á n o s  i s k o lá k 

b a n  é s  a z  á l t a l á n o s  g im n á z iu m o k b a n

j ú n iu s  1 7 -é n , s z e r d á n  d é lu t á n  14— 18 ó r á ig  é s  

j ú n iu s  1 8 -á n , c s ü tö r tö k ö n  d é le lő t t  8— 13 ó rá ig

le s z n e k . A  t a n u l ó k a t  a  v a l l á s o k ta tá s r a  a b b a n  a z  is k o lá b a n  k e l l  
b e í r a tn i ,  a m e ly b e n  a  r e n d e s  b e í r a t á s t  v é g e z té k .  A  b e í r a t á s t  a z  
e g y ik  sz ü lő , i l l e tv e  a  g y á m  a z  is k o la  ig a z g a tó ja ,  v a g y  a  b e í r a t á s t  
v é g z ő  p e d a g ó g u s  e lő t t  s z ó b a n ,  v a g y  —  m e g  n e m  j e le n é s  e s e té n  
—  í r á s b a n  k é r h e t i .

A z „ O u d - P o e lg e e s t” - k a s té ly ,  a z  e u r ó p a i  e g y h á z a k  ta n á c s k o z á s á 
n a k  s z ín h e ly e  H o l la n d iá b a n

zetoje Ví. Nicolaos alexandriai 
pátriárka  ellen irányult, akit 
az ortodoxok „pápájának” ta r 
tanak, m ert a  tüntetők szerint 
a  „görög ortodox egyház, 
am elynek feje az alexandriai 
pápa, sok a róm ai katolikus
hoz hasonló tan t képvisel.”

„Isten m entse meg Skóciát a 
pápától” szólammal tüntettek  
skót reform átus ifjak  Edin
burghban a Református Egy
ház közgyűlésének a megnyi
tása előtt. A tüntetés a köz
gyűlésen részt vevő görög-or
todox egyházi küldöttség ve-



Van bűnbocsánat Istennél!
Lk 15, 11—32

K im eríth ete tlen ü l gazdag tarta lm ú példázat. A  tékozló  fiú  
az em beri é le t kudarcának klasszikus példája: rem énnyel te l
ve  indul, egészen nagynak lá tja  önmagát. Bukásakor — a d isz
nók vá lyú jánál — u tá la tta l néz önm agára és é le té t sem m ire  
sem  tu d ja  értékelni.

A  szülői szere te t, a gyerm eknek  való m egbocsátás sajá t é le
tünkben is m egtapasztalható ténye a fiú a ty jának magatartása. 
Szülő és gyerm ek  sokszor elh idegült v iszonyának hatásos 
„gyógyszere” lehet a példáza t igazi m egism erése. A  hálátlan  
gyerm ek, a m egbocsátó szülő, a m eg nem  é r te tt gyerm ek, a 
„m últ században élő szülő” kérdései — m ind-m ind  benne van 
nak a példázatban.

Jézusnak ez a példáza ta  arra is ékes b izonyíték , hogy Isten
nek m ilyen  nagy érték  egyetlen  elsodródott é le t visszatérése. 
M indezekről m ár nagyon sokszor hallottunk. M ost az ige m on
dan iva ló jakén t kérdezzük  m eg önm agunkat: M it je len t nekünk  
az, hogy Isten  bűnbocsátó A tyánk?

1. ISTEN A  MI A T Y Á N K . A  példáza tbeli em bernek két fia  
volt. Igazán azonban egyik  sem  vo lt gyerm ek a szó igazi érte l
m ében. A z  egyiknek  az a tya i szere te t csupán „ráeső rész”. A  
m ásik önzésében nem  tud a ty já va l együ tt örülni. E gyiknek  
sem  je len te tt sem m it az a tya i szeretet.

Jézus példázatából m indannyian  boldogan érth etjü k  m eg a 
nekünk hangzó ü zenetet: Isten  a m i A tyán k! Bele ke ll v é s 
nünk szívünkbe ezt az evangélium ot. Űj felism erés, gyógyulás 
ez m indenkinek, ak i e lve sz te tte  gyerm eksége hitét, ak i azt 
gondolja, hogy sorsát k ím életlen , rideg erők irán yítják  és vak  
sors az, m ely  parancsolja életét. Jézus m ég akar győzni ben 
nünket arról, hogy Isten m indennek ellenére  — tékozló é le
tünk ellenére  — hűséges A tyánk. É letünk legm élyebb p illana
tában is határozott h itte l és m egggyözödéssel szám olhatunk az 
evangélium m al: Isten  a m i A tyán k, aki soha nem  hagy el ben- 
71Ü71ÍC6Í

2. ISTENHEZ VISSZATÉRHETÜNK. A  lerongyolódott fiú  
szem ei e lő tt m egjelen t az elhagyott otthon. Legnagyobb nyo
morúságában, bűnei te ljében  haza kívánkozik  a tyjához. H atal
m as le lk i v ívódás m eh ete tt végbe a fiúban, m íg elhatározta  
m agát: v issza tér a szülői házhoz. De tudja, a ty ja  m egbocsát 
neki. N ehéz tusa m indannyionknak az igazi bűnbánat, az e l
ron to tt é le t beism erése. De azzal a tu da tta l győzhetjük  le ön
m agunkat, hogy A tyán kh oz visszatérhetünk. V an aki vár ránk.

3. V A N  BŰN BOCSÁNAT ISTENNÉL. Bátran vissza térh e
tünk A tyánkhoz, m ert nála van  m egbocsátás m inden m egsira
to tt, m egbánt bűnre. V an ú j ruha, am it Isten  ránk te r ít a ron
gyok helyett. V an ú j é letkezdés, m ert m inden  előző v é tk e t e l
fedez, e lfe le jt, ha hazatérünk. V an te ljes  bűnbocsánat a haza
váró Istennél. A z  evangélium , a példáza t igéje  bá torít m in 
denkit, aki nehéz belső kü zdelm et v ív  önm agával. A tya i sze
re te tte l h irdeti m indenkinek, aki az önvizsgálat tükrében  
m egutálta  m agát: V A N  BŰNBOCSÁNATI Van irgalm as Iste
nünk, aki m indenét nekünk adja. N em  tudunk olyan m élyre  
zuhanni hitünkben, hogy ő  ne várna vissza  bennünket féltő  
szeretette l. Isten  a m i A tyán k, m i gyerm ekei — ez a legna
gyobb kegyelem .

Solymár Péter

I M Á D K O Z Z U N K
Jóságos Isten, m ennyei Atyánk! M egtapasztalhatjuk nagy 

szeretetedet, am ellyel gyermekeiddé fogadsz bennünket. Gond
viselő kegyelmed életünk legfőbb ajándéka. Köszönjük, hogy 
tékozló életünk ellenére nem fordulsz el tőlünk, hanem hívsz 
vissza m inket az atyai házhoz. Ügy térhetünk Hozzád, m int 
gyermekek, teljes bizalommal és a megbocsátás biztos rem ény
ségében. Köszönjük, hogy elfedezel m inden vétket és megbo
csátó kegyelmed feloldoz minden terhelő bűn alól.

Add, hogy Krisztus evangéliumát, a hívó szót m eghalljuk. 
Hála néked, hogy atyánk vagy, m i pedig fiaid lehetünk. Ámen.

Énekeskönyvvel jött
Sokfelé, Makó térségében is 

veszély szorongat sok szívet.
Rettenetes érzés a szorongás.
Emberileg m indent meg kell 

tennünk az é le té r t

Egy évig a Maros közelében 
kerestem  meg a m indennapit. 
Pontosan ott, ahol a Rác út 
(Hadak ú tjának  nevezte Sze- 
remlei) betorkollik az egyik 
M akóról Királyhegyes felé ve
zető útba. Sokat dolgoztam ott. 
Sem azelőtt, sem azóta nem  
tapasztaltam  m unkáért o l y a n  
megbecsülést.

Van ott „tanyaközpont”, 
templom, víztorony; ottfelejteti 
szélmalom, kocsma. M unkahe
lyem et egy, éjszakai szálláso
m at két f a l  választotta el a 
kocsma ivójától.

Ezekben a napokban annyi 
szépség, a végzett m unka annyi 
öröme m erült fel lelki szemem 
előtt.

A m últ vasárnap betoppant 
közénk egy makói ember.

M ár elénekeltük a kezdő 
éneket, elhangzott az oltári ige, 
elkezdtük a főéneket. Ekkor 
egy élete delén m ár tú l levő 
férfi lépett be. Leült. Nem lá t
tam  még. Zsebébe nyúlt, ki
vette énekeskönyvét. Aztán ve
lünk  együtt énekelt. A m i
atyánknál velünk m ondta: 
„legyen meg a  Te akaratod”.

Később m egtudtam : Makóról 
telepítették ide V ásárhelyre a  
csütörtökről péntekre forduló 
éjszaka.

Ez a férfi magával hozta az 
É n e k e s k ö n y v é t  is .

M ikor m indent megtettünk, 
am i tőlünk telt, t e k i n t -  
t l ü n k  f e l  é s  g o n d o l j a k ?

Irgalmasság, békesség és sze
rete t adassák bőségesen (Júdás 
levele 2. v.).

Ha adatik , megold minden 
szorongást.

Segítsünk gyorsan, hogy két
szer segítsünk; adjunk gyor
san, hogy kétszer adjunk. 
ISTEN, aki cselekszi m indezt 
mindenkiben.

f. y.

M egjelent
a  KORÄLISKOLA IL

K ántorok részére 
preludium gyújtem ény 

Á ra: 50,— F t
K apható 

a  Sajtóosztályon

e v a n g é l i k u s  El e t

A  M agyarországi 
E van gélik u s O rszágos E gyház  

S ajtó o sz tá ly á n a k  lapja

S zerk esz ti: a  szerk esztőb izo ttság  
F ele lő s  szerk esz tő  és kiadó-:

D . K oren Emil

S zerk esz tő ség  é s  k iad óh iva ta l:  
B u d ap est, V E . ,  P u sk in  u. 12.

T elefo n : 142—074 

C sek k szám laszám : 20.412—VIII. 
E lő fize tési ár: eg y -é v re  90,— Ft 

Á ru sítja  a M agyar P osta  

In d ex  25 Ml

70.0974

A thenaeum  N yom da B udap est  
R otációs m agasn yom ás

Felelős vezető: 
Soproni Béla igazgató

Istentiszteleti rend
B udapesten , 1970. jú n iu s  14-én

D eák  tér de. 9 (űrv.) dr. H afen -
sch er  K ároly , de. 11 (úrv.) dr. 
K ékén  A ndrás, du. 5 T rajtler G á
bor, du . 6 sze r e te tv en d ég ség : dr. 
K ék én  A ndrás. F asor de. fé l 10 
V ető B éla , de. 11 V ető  B éla, du. 6 
Szirm ai Z oltán. D ózsa  G yörgy  ú t  
de. fé l 10 Szirm ai Zoltán. Ü llő i út 
24. de. fé l 11. K arácsony  Sándor  
u. de. 9. R ákóczi ú t 57/b. de. 10 
(szlovák) Aradi A ndrás, de. 12 
(m agyar). T haly  K álm án u. 28. de. 
11 F ran cisc i G uido, du. 6 F rancis-  
ci G uido. K őbán ya  de. 10 S ü lé  K á
roly. U tász u . de. 9 V eöreös Im re. 
V ajda P éter  u . de. fé l 12 S ü lé  K á
roly . Z ugló  de. 11 (úrv.) Boros  
K ároly , du. 4 szeretetven d égség . 
R ák osfa lva  de. 8 B íz ik  László. 
G yarm at u . de. fé l 10 (úrv.) B o
ros K ároly . F óti ú t de. 11 B enczúr  
László. V áci ú t de. 8 B aranyai 
T am ás. F rangepán  u . de. fé l 10 
B aran yai T am ás. Ü jp est de. 10 
B lázy  L ajos. P esterzséb et de. 10 
dr. S e lm ecz i János. Sorok sár-Ü j- 
te lep  de. fé l 9 dr. S e lm eczi János. 
P estlőr in c  de. 11 M atuz László. 
K isp est de. 10. K ispest-W ekerlete-  
lep de. 8. P estú jh e ly  de. 10 S ch rei
n er  V ilm os. R ákospalota-M A V -te-

lep  de. 8. R á k osp a lo ta -N agytem p 
lo m  de. 10. R ák osp alota-K istem p - 
lom  du. 3. R ák osszen tm ih á ly  de. 
fé l 11 K a m er  Á goston . S ashalom  
de. 9 ifj. G örög T ibor. M átyás
fö ld  de. fé l 11. C inkota  de. fé l 11, 
du. fé l 3. K istarcsa  de. 9. R ák os
csab a  de. 9 B ék és  József. R ák os
h eg y  de. 9. R ák osliget de. 10. R á
k osk eresztú r  de. fé l 11, du. 3.

B écsik a p u  té r  de. 9 (úrv.) V á- 
rady L ajos, de. 11 (úrv.) V árady  
L ajos, du. 6 M adocsai M iklós. 
T orockó  tér de. fé l 9 M adocsai 
M iklós. Ó buda de. 9 F ü löp  D ezső, 
de. 10 (úrv.) F ü löp  D ezső . XII. 
T artsay V ilm os u. de. 9 R u ttk ay  
E lem ér, de. 11 R uttkay  Elem ér, 
du. fé l 7. B u d ak esz i de. 8 C sen- 
gő d y  L ászló. P esth id eg k ú t de. fé l 
11 C sengőd y  L ászló . K elen fö ld  de.
8 (úrv.) dr. R ezessy  holtán, de. 
11 (úrv.) dr. R ezessy  Z oltán, du. 
6 B en cze  Im re. N ém etv ö lg y i út de.
9 B en cze  Im re. N a g y té tén y  de. fé l 
9 V ison ta i R óbert. K e len vö lgy  de. 
9. B udafok  de. 11 V ison ta i Róbert. 
B udaörs du. 3 V ison ta i Róbert. 
C sillagh egy  de. fé l  10. C sepel de. 
fé l 11.

Benedek Marcel, az ember
Ennek az arcképsom ak egy részletét az el

m últ esztendő második felében közöltük. Most, 
Benedek Marcel halálának egyéves évforduló
ján  emlékezzünk.

Igényes aszkéta
Hetvenötödbe születésnapjá

ról az egész ország tudom ást 
vett. M éltatták, ünnepelték. 
In te rjúka t készítettek vele, 
cikkeket, tanulm ányokat írtak  
róla. A szép és igaz méltatások 
m ellett m egjelentek a lírai 
áradozások is aszkétikus — 
sőt: éteri! — lényéről.

Nos, szerintem  nem  volt 
éteri, és nem  volt aszkéta sem. 
Szépen m egm unkált koponyája 
nem sok kétséget hagyott afe
lől, hogy „sokat érzett és gon
dolkozott”, de az önsanyarga
tással, a szenvedélyek te rv 
szerű, és állandó fékentartásá- 
val tökéletességre törekvő asz
kétákra még csak nem  is ha
sonlított. A ku ltúrának azon a 
fokán, am in ő állt, azt hiszem, 
m ár nem okoznak gondot a 
szenvedélyek. Az ízlése bizto
sabban védte, m int kezdő asz
kétákat a legelszántabb önura
lom. Aztán, — ő nem is volt 
„törekvő”. Nyugodt biztonság
gal haladt a maga útján. K i te
het róla, hogy ez az ú t az elér
hető erkölcsi tökéletesség ú tja  
volt?

Nem, egyáltalán nem  volt 
aszkétikus. Semmi erőszakolt- 
ság nem volt benne. Szép, 
hosszú végtagjai voltak, a keze 
különösen szép volt, és ezért 
éppen úgy nem kellett sanyar
gatnia magát, m int azért, hogy 
bölcs volt és jó. Néha úgy érez
tem, egy kicsit m ár a bölcső
ben is az volt. Ügy látszik, így 
szü le te tt. . .

Akik ragaszkodnak hozzá, 
hogy volt benne valam i aszké
tikus, megfeledkeznek az igé
nyességéről. Félek, hogy nagyon 
is igényes aszkéta lett volna, 
akinek szolgálattevők egész 
kara leste még a gondolatát is. 
És ezeket a gondolatokat — 
értelem mel! — még hallgatni 
sem volt könnyű; aki pedig 
szólt, annak mondania is kel
lett valamit.

Senkit sem ismerek, aki nyu- 
godtabban, de véglegesebben 
el tudott u tasítani egy helyte
len szót vagy hangot. De azért 
a „bűnös” nyögve nyelte!

Az otthonában m indenki és 
minden hozzá igazodott. Ez te r
mészetes is volt. Olyan term é
szetes, hogy észre sem vette. 
Lehet, hogy éppen ez volt ben
ne az aszkétikus?

Stella
író  akartam  lenni, és nem 

éreztem  magam hivatva arra, 
hogy mások m űveit bíráljam . 
Nem akartam  én vélem ényt 
mondani Stelláról sem: Bene
dek M arcelnak ju to tt eszébe, 
hogy olvassam el ezt a régi 
kisregényét, s m ikor visszaad
tam, udvariasan megkérdezte: 
— hogy tetszett?

Ha egy kicsit ügyesebb va
gyok — de világéletem ben 
ügyetlen voltam  — szem rebbe
nés nélkül rávágom, hogy te t
szett, s valószínűleg elengedte 
volna a részleteket.

Bevallottam, hogy nem te t
szett. Stella! M ár a név sem 
tetszett. Hogy lehet egy nőt 
Stellának hívni! Nyilván azért 
adta ezt a fellengzős nevet 
hősnőjének, hogy ezzel is hang
súlyozza rendkívüliségét. De 
szerintem  semmi rendkívüli 
nem  volt a  nőben. A világon 
semmi. Benedek M arcel derű
sen hallgatott. Azt hiszem, k i
tűnően m ulatott magában.

— Mondja, csak mondja. 
Egész érdekes!

Mondtam. Megmondtam, 
hogy utálom  a nő „kamaszos” 
járását, és sorban utáltam  
m indenért, am iről úgy érez
tem, hogy az írónak tetszik. És 
aztán évekig bosszantott, hogy 
nevetségessé tettem  magam. 
De legalább okultam  a lecké
ből. Tizenkilenc évig még vé
letlenül sem m ondtam  véle
ményt. A huszadik évben je 
lent meg Benedek M arcel no- 
vellás kötete: Először é le tem 
ben. Mikor elolvastam, úgy 
éreztem, m intha egy pohár 
friss vizet ittam  volna. Jól 
esett, vfelüdített, meg kellett 
köszönnöm. E rre a húsz éven
ként mondott vélem ényre cé
loz epigram m ája, mellyel kö
vetkező könyvét dedikálta, és 
am it úgy őrzök, m int egy ék
szert:

„Húsz évben egyszer mond csak véleményt?
Jó  — belenyugszom abba is, ha kell,
Hogy a következőt — ép ily szerényét —
Fejfám  fölé hajolva m ondja el.”

Kopácsy M argit

— CSENGŐD. M ájus 24-én 
Görög Tibor esperes ik ta tta  be 
istentisztelet keretében a gyü
lekezet új presbitérium át és 
tisztikarát. A délutáni szere- 
tetvendégségen az esperes elő
adással, Ponicsán Im re  egy
házmegyei sajtólelkész igehir
detéssel, a konfirm andusok pe
dig gazdag m űsorral szolgál
tak.

— KECSKEMÉT. Május 31- 
én T ra jtler G ábor lelkész-or- 
gonamúvész templomi hang
versenyen Bach-m űveket és 
ma élő m agyar zeneszerzők or
gonadarabjait ad ta elő.

— HALÄLOZÄS. K irály La
jos a miskolci gyülekezet tisz
teletbeli presbitere, korábban 
12 éven á t volt felügyelője, éle
tének 77. esztendejében rövid 
szenvedés u tán  elhunyt. Bú
csúztatása m ájus 25-én volt, 
ham vait a pestlőrinci családi 
sírboltban helyezik örök nyu

galomra. Jézus m ondja: „Ha 
valaki énutánam  akar jönni, 
tagadja meg m agát és vegye 
fel az ő keresztjét m inden nap 
és kövessen engem.”

— Fodor K ároly, a  bakony- 
tam ási-i gyülekezet felügyelő
je, a Veszprémi Egyházmegye 
presbitérium ának és bíróságá
nak tagja, életének 72-ik évé
ben június 1-én elhunyt. A ba- 
konytam ási-i tem plom ban ra 
vatalozták, s tem etésén június
4-én Ruttkay Levente lelkész 
h irdette a feltám adás evangé
lium át. „Aki győz, az fehér ru 
hába ö ltözik ..

— KÖZPONTI FÜTÉSES lak áso -  
m at m egosztanám  fő isk o lá s  leá n y -  
nyál- Cím a k iad óh ivatalban .

— VIDÉKEN LAKÖ evan gélik u s  
le lk ész , B u d ap esten  dolgozó, m ost 
végzett d ip lom ás, szo lid  leán ya in ak  
a lb ér leti szob át k eres , leh e tő leg  
különbejáratút. Cím a kiadóhivatal
ban.

. .  azért jö tt az Em ber Fia, 
hogy megkeresse és m egtartsa, 
ami elveszett.” (Lk 19, 10.)

VASÁRNAP, — „Te nagy 
irgalmasságod szerint nem 
em észtetted meg őket, se el 
nem  hagytad őket, m ert te  kö
nyörülő és irgalm as Isten 
vagy.” (Neh 9, 31). Istennek 
kedves m inden ember. Igaz és 
jogos harag ja és ítélete nem 
szünteti meg benne az atyai 
szeretetet engedetlen gyerme
kei irán t sem. Kész m inden ál
dozatra, kész m indegyikért az 
áldozatra. Ez a nagy szeretet 
megszégyenít és őszinte bűn
bánatot kelt. Ez a nagy szere
te t kívánatossá teszi a vissza
térést hozzá. Ez a nagy szere
te t felelőssé tesz m indenkiért.

HÉTFŐ. — „Te Uram, kö
nyörülő és irgalm as Isten vagy, 
nagy kegyelmű.” (Zsolt 86, 15). 
A visszafogadott vallom ása ez, 
aki felm érte a távolságot az 
igaz Isten és a bűnös ember 
között, ak i tu d ja  m it je lent el
veszettnek lenni és Istennel 
közösségben élni. Az Isten ke
gyelme valóban nagy. Az ér
téktelennek íté lt emberi élet 
benne és általa  visszanyeri va
lóságos értékét és hasznossá 
lesz kezében a  többi em berért.

KEDD. — „Ha nyomorúság
ban vergődöm, m egelevení
tesz.” (Zsolt 138, 7). Sokféle 
em beri bajunkból kaphatunk 
Istentől szabadulást, de a  leg
nagyobb segítség, ha bűneink 
kötelékéből oldoz fel és még
ajándékoz az új élet erejével. 
A Lélek ereje még testi szen
vedéseink idején is nagy segít
ség azok elhordozására. A testi 
és lelki szenvedéseinket meg
enyhítő Isten megértővé és se
gítségre késszé tesz m inden 
nyom orúságban levő em bertár
sunk iránt.

SZERDA. — „Szívembe re j
tettem  a te beszédedet, hogy 
ne Vétkezzem ellened.” (Zsolt 
119, 11). A kegyelmet m egta
pasztalt és bűneivel szembe
forduló em bernek küzdelm é
ben Isten igéje a legkomolyabb 
fegyver. Felfrissíti benne a 
bűnbocsánat örömét, felfedi a

jó t és a rosszat, az igazat és a  
ham isat, alkalm assá tesz a jó
nak cselekvésére. Isten beszé
de valóban az élet beszéde. Ha 
ta la jt ta lá lt a szívünkben, Is
tennek kedves és em bereknek 
hasznos cselekedetekké érik.

CSÜTÖRTÖK. — „Az igaz 
virágzik, m int a  pálm afa, nö
vekszik, m int a  cédrus a  L i
banonon. P lán ta ő az Ü rnak 
házában.” (Zsolt 92, 13—14). A 
kegyelemből viruló élet fakad. 
Növekedés, virágzás, gyümölcs- 
termés. A h it m indig tenni 
ösztönöz. A betokosodás zsák
utcába fu to tt önhittségről vall, 
a  szolgálatra való készség a  
kegyelem igaz ism eretéről ta 
núskodik.

PÉNTEK. — „Isten bölcs 
szívű és hatalm as erejű: ki sze
gülhetne ellene?” (Jób 9, 4). 
A kegyelembe vetett h it békes
séggel ajándékoz meg. Az a 
tudat, hogy ő F iát ad ta azért, 
hogy velünk megbékéljen meg
győz jóakaratáról. Isten alap
állása a jó t akarás. H atalm a is 
megvan hozzá, hogy ezt a cél
já t értünk  és az egész világért 
elérje. Ez nagy reménységgel 
ruházza fel a benne hívőket, 
sa ját sorsuk és a  világ jövőjé
nek alakulására nézve. /  r J s -  
ten jóakaratába és hätalrrJäba 
vetett h it segit a jóért és bé
kéért folytatott küzdelm ünk
ben.

SZOMBAT. — „Szívem u tá
nad vágyott éjszaka, az én lel
kem is téged keresett.” (Ézs. 
26, 9). Isten kegyelme, atyai 
szeretete, m egismert jóakarata, 
m egújító ereje m int a  jóízű 
forrás ú jra  és ú jra  visszahív. 
Vágyat ébreszt, hogy közelébe 
lehessünk, hogy ú jra  ízleljük, 
ú jra  felfrissüljünk. Im ádsá
gainkban k itá rhatjuk  előtte 
szívünket. V ihetjük eléje bű
neinket és m egpróbáltatásunk 
terheit, elfáradásunkat és két
ségeinket, nyugtalanságunkat 
és kudarcainkat éppen úgy 
m int örömünket, hálánkat. Ke
gyelme meg-m egújul rajtunk. 
Választ ad, felold, megújít, 
ta lpraállít. Mindig és m inde
nü tt szólíthatom, ő a m inden- 
ség Istene. Mezősi György

—  Szentháromság ünnepe 
után a 3. vasárnapon az o ltá r
terítő színe: zöld. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: 1 P t 
5, 6—11; az igehirdetés alap
igéje: Lk 15, 11—32.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN.
Június 14-én, vasárnap reggel 
7 órakor az evangélikus egyház 
fé lórá já t k ö zve títi a P etőfi 
Rádió és az URH adó. Igét h ir
det N A G Y  ISTVÁN  ta ta i le l
kész, a F ejér-K om árom i Egy
házm egye esperese.

— A HA JDÜ-SZABOLCSI 
EGYHÁZMEGYE lelkészi 
mnkaközössége június 16-án 
Nyíregyházán ta rtja  ülését. Ú r
vacsorát oszt C sizm azia Sán
dor, előadást ta rt B enkóczy  
D ániel esperes, Gáncs A ladár  
és Sm id Lehel.

— MISKOLC. M ájus 10-én 
Szabó József ny. püspök, ba
lassagyarm ati lelkész szolgált 
a gyülekezetben. A délelőtti 
istentiszteleten igét h irdetett, 
a délutáni szeretetvendégségen 
előadást ta rto tt „Miért hat ma 
i§ elevenen Az ember tragé
d iá ja?” címmel.

— FANCSAL. M ájus 24-én 
Szebik  Im re miskolci lelkész 
végzett egésznapos szolgálatot 
a gyülekezetben.

— DUNAKESZI-ALAG. Jú 
nius 7-én egésznapos szolgála
tot végzett a  gyülekezetben D. 
K oren Em il esperes. A délutá
ni szeretetvenségség keretében 
érdekes vetélkedő volt az idei 
Evangélikus N aptár anyaga 
alapján. A gyülekezeti napon 
többen vettek részt a fasori 
gyülekezetből is.

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus egyházunk lelkészeinek kiképzése a budapesti 

Teológiai Akadém ián történik.
Akik a Teológiai A kadém iára felvételüket óhajtják, felvételi 

kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához címezve — 
legkésőbb július 31-ig küldjék be a Dékáni Hivatalhoz (Buda
pest, VIII., Üllői út 24. II.).

A felvételi kérvényhez a következő okmányokat kell m ellé
kelni: a) születési bizonyítvány, b) a legmagasabb iskolai vég
zettség bizonyítványa, c) helyhatósági, vagy más bizonyítvány, 
amely a  kérvényező lakását, szociális helyzetét, szüleinek fog
lalkozását és kereseti, ill. szociális viszonyait feltünteti, d) or
vosi bizonyítvány (részletes), e) keresztelési bizonyítvány, f) 
konfirmációi bizonyítvány, g) részletes önéletrajz, mely feltárja 
a kérvényező családi és társadalm i körülményeit, valam int a  
lelkészi szolgálatra indulás okait, h) esetleges egyházi műkö
désről szóló bizonyítvány. A felvételhez szükséges továbbá az 
illetékes lelkésznek és esetleg még a vallástanító lelkésznek 
részletes bizonyítványa, m indenesetre annak a lelkésznek a je
lentkezőt részletesen jellemző bizonyítványa a lelkészi pályára 
való alkalm asságáról, aki a  folyamodónak a legutóbbi években 
lelkipásztora volt. Ezt a lelkészi bizonyítványt a lelkészi hiva
tal a  kérvénnyel egyidejűleg levélben, közvetlenül az Akadémia 
dékánja címére küldje meg. Az okm ányokat eredetiben kell 
beküldeni, de indokolt esetben hiteles m ásolatban is lehet m el
lékelni. A másolatot „egyházi használatra” megjelöléssel egy
házközségi lelkész is hitelesítheti. Az akadém iai tanulm ányi 
idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egyidőben a jelentkezők kérjék  felvé
telüket a Teológus O tthonba is, ahol az Akadémia hallgatói la
kást és ellátást kapnak. Ez a kérvény is a  dékáni hivatalba! kül
dendő részletes önéletrajz kíséretében.



A z « I m á i t  f é l é v  m é r l e g e  ( 2 )
— A világkeresstyénség fontosabb eseményei —

A Református Világszövetség augusztus 20. és 30. között a 
kenyai Nairobiban ta rtja  20. nagygyűlését. Tém ája rendkívül 
érdekes és figyelemre méltó: „Isten kiengesztel és szabaddá 
tesz.” A mi mai világunkban rendkívül eltérő módon tudnak 
és akarnak beszélni a szabadságról. Nyugat és Kelet nem egy
értelm űen értelmezi a szabadságot, m ert a környezet — akár 
akarjuk, akár nem — módosítja a keresztyének és egyházak 
szabadságértelmezését is. Egyetlen egyházi gyűlés sincs fölvér
tezve az ellen, hogy a politikai és ideológiai programokat 
kijátsszák egymás ellen, s ezért a nagygyűlésre kibocsátott elő
készítő füzet így fogalmazza meg a vita irányát: „Lehetséges-e 
a mi világunk struk túrái közepette a kiengesztelés alaptételei
nek megfelelően eljárnunk?” Képes-e tehát a szív békességénél 
valamivel többet mondani a  keresztyénség annak a világnak, 
amelyet állandóan veszélyeztet a háború, vagy éppen háború
ban él? Aa. új társadalm i berendezettségek megajándékoznak-e 
bennünket azzal a szabadsággal és igazsággal, am ikről a Bib
lia beszél? Hogyan tudja és hogyan kell az egyháznak bizony
ságot tennie egy olyan világban, ahol régi hamis tekintélyét 
m ár régen elveszítette? Minek kell bekövetkeznie az egyhá
zakban, hogy életükkel és létükkel az igazságot és szabadságot 
példázzák meg a világban?

A lecke föl van adva! V árjuk a Református Világszövetség 
válaszát.

A Baptista Világkongresszus Tokióban lesz július 12—18 kö
zött. Első eset, hogy Ázsiában ta rtják  ezt a fontos baptista v i
lágtalálkozót. Főtémája ez lesz: „Megbékélés Krisztus által.” 
A téma kettős lehetőséget re jt magában. Le lehet szűkíteni ve
le a béke m unkálásának lépéseit a  'belső megbékélés hatásfo
kára, de ki is lehet tágítani a békem unka egész területére. El 
lehet jutni vele a keresztyén önteltség végletébe és akkor azt a 
nem biblikus szempontot képviseljük, hogy béke csak akkor 
lesz az egész világon, ha az egész emberiség m egtér Krisz
tus á ltal Istenhez, de 2. Kor 5, 18—19 a rra  is módot ad, hogy 
m int keresztyének együttm unkálkodjunk a neon keresztyének
kel is az igazi béke m egterem téséért, A kongresszus m ajd vá
laszt ád ezekre az alternatívákra.

Csak megemlítem, hogy világgyűlést tartanak  az adventis
ták is június 11-től 20-áig Atlantic Cityben (USA), a kvékerek 
a svédországi Sigtunában jönnek össze augusztus 1-től 8-'ig, s 
végül október 20. és 25-e között az ausztráliai Adelaide-ben 
ülésezik a „Krisztus Tanítványainak” világKonventje.

Év végén, am ikor összegezni tudjuk m ajd az egyes világgyű
lések eredményeit, tájékoztatni fogjuk olvasóinkat arról, hogy 
a világkeresztyénség egyes felekezetei és csoportjai hol ta rta 
nak a teológiai, etikai és a társadalm i felelősség terén.

Rendkívül fontos események zajlottak le a keletném et és nyu
gatnémet evangélikusság életében. Mint ismeretes, m ár a m últ 
évben létre jött a Német Demokratikus Köztársaságban az 
Evangélikus Egyházszövetség, amely egyesíti m agában az ösz- 
szes keletnémet, evangélikus tartom ányi egyházakat, valam int 
néhány más egyházi csoportosulást is. Ez a  tény hatály tala
nította annak a szervezetnek illetékességét a Német Demokra
tikus Köztársaság egyházaira vonatkozóan, am ely röviddel a 
második világháború után Németországi Evangélikus Egyház 
(EKD) néven 1969-ig egy egységes egyházi szervezetbe fogta 
össze a két Németország evangélikusságát.

Az NDK egyházainak ez a lépése azt a feladatot ró tta a Né
met Szövetségi Köztársaság evangélikus egyházaira, hogy a 
maguk részéről respektálják a keletieknek ezt a döntését, és az 
EKD illetékességét az NSZK és Nyugat-Berlln terü letére kor
látozzák. Május közepén S tuttgartban tarto tták  meg a nyugat
ném et evangélikusok zsinatukat, amelyen a tübingeni Raiser 
professzor személyében világi em bert (jogtudós) állíto ttak  az 
EKD élére és lépéseket próbáltak tenni a külön evangélikus 
egyházi szövetség m egterem tésének irányában. A vezetőség
ben azonban még m indig elég sokan gondolkodnak és élnek 
a nyugatnémetek egyedüli képviseletének a képletében, s ezért 
új nevet nem tudtak  találni. Bár m ár fölvetődött az a gondo
lat, hogy a közösség új elnevezésében is jelezzék különállásu
kat és valamilyen „Szövetségi Egyházra” gondolnak. Sok illú
ziótól, egyházi és politikai téves látástól kell még a nyugat
német evangélikusságnak m egszabadulnia ahhoz, hogy a bonni 
korm ánnyal együtt a politikai realitások ta lajára tudjon lépni. 
A két német állam keresztyénéinek az igazi közössége érdeké
ben a nyugatnémet egyházi szervezetnek meg kellene szaba
dulnia a revizionizmusnak még a gyanújától is.

Dr. Pálfy Miklós

NIKODIM METROPOLIT A 
A TEOLÓGIA MAGISZTERE

Nikodim leningrádi és nov- 
gorodi mefcropolita, az Orosz 
Ortodox Egyház moszkvai pat- 
riarkátusa külügyi hivatalának 
a vezetője, a moszkvai Teoló
giai Akadémián védte meg teo
lógiai értekezését, amelynek

címe: „XXIII. János, római 
pápa”. A hivatalos vitaveze
tők A. Sergejenko és Ogickij 
professzorok voltak. Titkos 
szavazással a teológia magisz
tere címét adományozták a 
metropolitának.

LENGYEL EGYHÁZI KÜLDÖTTSÉG 
AZ NDK-BAN

A Lengyelországi ökum eni
kus Tanács küldöttsége egyhe
tes hivatalos látogatást te tt a 
Német Demokratikus Köztár
saságban. A küldöttséget D. 
Jan Niewieczerzal reform átus 
püspök, az ökum enikus Ta
nács elnöke vezette és tagjai: 
a Tanács fő titkára Trenkler 
lelkész, varsói evangélikus es

peres, dr. Benedyktowicz m e
todista szuperintendens, dr. 
Narsinski varsói teológiai pro
fesszor és Adam Piasecki, a 
baptista egyház alelnöke.

A küldöttség az Evangélikus 
Egyházszövetség vendége, 
melynek elnöke D. Schönherr 
püspök fogadást adott a ven
dégek tiszteletére Berlinben.

ELSŐ A GYÜLEKEZET...“
— Ülést tartott az Országos Esperesi Értekezlet —

Tizenhat egyházmegyénk esperesei évente többször is értekez
letre gyűlnek össze. Az évek során törvényes testületté for
málódott esperesi kar (E. T. II. 110 §) ilyenkor a püspökök ve
zetésével értékeli az egyházi élet eseményeit, megbeszéli az 
egyház előtt álló időszerű feladatokat, s javaslatokat dolgoz 
ki a gyülekezeteket érintő kérdésekben. Ez utóbbiakra nézve 
hangzott el D. Káldy Zoltán püspök részéről egy vitás kérdés
ben a perdöntő m ondat: „első a gyülekezet....”, s ez mintegy 
jellemzője is volt az egész napos értekezletnek, am it június 
9-én tarto ttak  az Országos Egyház Üllői úti székházában.

Az értekezleten D. Káldy 
Zoltán püspök elnökölt. Meg
nyitójában köszöntötte az ér
tekezlet egy részén részt vett 
dr. Pozsonyi Lászlót, az Álla
mi Egyházügyi H ivatal főelő
adóját, aki á tad ta a Hivatal 
tisztviselőinek üdvözletét. A 
püspök megemlékezett az es
peresi kar k itün tete tt tag jai
ról. Weltler Rezső esperes, 
soproni lelkész, az Északi Egy
házkerület püspökhelyettese a 
Munka Érdem rend ezüst foko
zatát kapta, Mekis Ádám bé
késcsabai, Koszorús Oszkár 
orosházi, Pásztor Pál diósgyőr- 
vasgyári gyülekezetek lelké
szeit, espereseket pedig a Fel- 
szabadulás Emlékéremmel 
tüntették  ki, — am int erről 
annak idején m ár h írt adtunk. 
Köszöntötte az esperesi kar 
legfiatalabb tagjait, az espe
resi tisztségükbe nemrég beik
tato tt Nagy István tatai, és 
Dubovay Géza kaposvári lel
készeket.

Bizonyára nem lesz érdek
telen. ha felsoroljuk egyszer 
egyházunk espereseit, hogy 
olvasóink együtt lássák azok
nak neveit, akikről többször 
h írt adunk. A fent em lítette
ken kívül részt vettek az ér
tekezleten D. Koren Emil es
peres, a Déli Egyházkerület 
püspökhelyettese, Várady La
jos, Benkóczy Dániel, Gartai 
István, Szabó Lajos, Síkos La
jos, Görög Tibor, Bártfai La
jos, Detre László esperesek, 
valam int a betegen fekvő 
K rähling Dániel esperes tá 
volléte m iatt helyettese: Só

lyom Károly paksi lelkész. 
Vendégként részt vettek az é r
tekezleten dr. Groó Gyula dé
kán, Karner Ágoston országos 
főtitkár és Szemerei Zoltán, 
az Országos Egyház pénztáro
sa.

Az értekezlet első tém ája
ként D. dr. Ottlyk Ernő püs
pök foglalkozott a Lelkészi 
Munkaközösségek elm últ évi 
m unkájával, s annak eredm é
nyeivel. „A Lelkészi Munka- 
közösségekben folyó tevékeny
ség, m inden kétséget kizáróan, 
egyházunk szolgálatának egyik 
alappillére — m ondotta a püs
pök. Annak kell mondanunk, 
m ert az ebben a keretben 
folytatott teológiai, egyházpo
litikai, társadalom politikai, po
litikai m unka nemcsak egy
szerűen a kölcsönös tájékozta
tás, a tanulás és a lelkészi 
fraternitás megélésének rend
szeres alkalm a, hanem  első
renden egész egyházi szolgá
latunk egyik jelentős bázisa. 
Olyan alap, amely- nemcsak 
arra  alkalm as, hogy teológiai 
egyházpolitikai, politikai fel
ismeréseink megerősödjenek 
lelkészi karunkban, s így köz
vetve gyülekezeteinkben, ha
nem alkalm as a rra  is, hogy az 
eddig m egtalált u tunknak a 
tudatos, egyre biztosabb léptű 
továbbjárására is helyes ösz
tönzést adjon.”

A továbbiakban értékelte a 
püspök azokat a dolgozatokat, 
am elyeket a lelkészek ezeken 
az átlag havonta ta rto tt ösz- 
szejöveteleken felolvastak,

DR. PÁLFY MIKLÓS GENFBEN ÉS BOSSEYBAN
Dr. Pálfy Miklós p ro fe s 

szor, a  Magyarországi Egyhá
zak ökum enikus Tanácsának 
főtitkára június 18-án Genfbe 
utazott, ahol részt vett az Egy
házak Világtanácsa Nemzetkö
zi Ügyekkel Foglalkozó Bizott
sága Végrehajtó Bizottságának 
ülésén, m ajd azt követően az

Egyházközi Segélybizottság ülé
sén, s végül az Egyházak Vi
lágtanácsa által a  bossey-i 
ökum enikus Intézetben ta r 
tandó konferencián, melyen az 
ökum enikus Intézetek vezetői, 
és az Ökumenikus Tanácsok 
vezetői vesznek részt Európá
ból és Észak-Amerikából.

nk új templomai
S o m o g y  v á m o s

Régi, tömésfalú temploma 
1938-ban dőlt össze. A hábo
rú  után, igen nehéz gazdasági 
körülmények között, fogtak 
templomépítéshez. 1951 feb
ruárjában  szabad ég alatt tar- 

i to tt közgyűlésen döntöttek

emellet, s össze) m ár készen 
is á llt az épület. A 300 lelkes 
gyülekezet rendkívüli lelkese
déssel dolgozott: 3000 m unka
napot és 200 kocsifuvart te l
jesítettek a hívek. Ezen túl 
készpénzkiadás m ár csak 25 000 
Ft volt, amiből csupán 5000 
Ft-ot kaptak a közegyháztól 
és a környező gyülekezetektől.

A kőalapon téglából épült 
templomot Vízvári • Miklós 
helybeli építőm ester tervezte, 
környezetbe illő, nemesen egy
szerű vonalakkal, neoromán 
elemekkel. Tornya 12 m m a
gas. A templomhajóban 250 
ülőhely van. A gyülekezet a 
városba települések m iatt las
san csökken, de buzgóságára 
jellemző, hogy a  templomot 
hetente négyszer használják. 
Jelenlegi lelkésze Madarász 
István.

m egvitattak, s am elyeket az. 
Országos Egyház évente fel
gyújt, beköttet, s dokumen
tum  és forrásanyagként őriz, 
évente több ezer oldalas gyűj
teményben, lelkészeink tudo
mányos m unkálkodásának fo
lyamatos bizonyságául.

Az alapos, főleg elvi részle
tekbe menő püspöki értéke
lést az esperesek bő hozzá
szólásokban elemezték.

D. Káldy Zoltán püspök ez
után  „Visszhang a gyülekeze
tekben elhangzott jubileumi 
előadásokra” címen azokat az 
ünnepi előadásokat értékelte, 
amelyek m inden gyülekezet
ben hangzottak ez év március 
15-én, hazánk felszabadulásá
nak 25 éves fordulója alkal
mából. A lelkészek ezen 
előadásaikat felküldötték az 
Országos Evangélikus Levél
tárba, ünnepléseink történelmi 
dokum entum aként. Káldy püs
pök a kereken három ezer ol
dalas anyagot részletesen fel
dolgozta, elemezte, s értéke
lését pontokba szedve az es
peresi értekezlet elé tárta. Az 
ünnepi előadások túlnyomó 
többségének jellemzését az 
alábbi tételszerű mondatok 
bővebb kifejtésében adta.

Reális értékelést adtak a két 
világháború közötti korszak
ról. A háború értékelése he
lyes : egyetemlegesen elítélik 
a Szovjetunió ellen lezajlott 
hadviselést. A felszabadulás 
tényének pozitív, belső ta rta l
m át helyesen elemzik, őszin te 
a m últért való bűnbánat hang
ja. Az egyház a szocializmus
ban nem csak helyet talált, de 
szolgálatát is megtalálta. Egy
értelm űek az útkeresés fázi
sainak értelmezésében. A dia- 
kóniai útról, m int az egyház 
egyetlen helyes formájáról 
szólnak. Luther kétféle kor
mányzásról szóló tan ítását he
lyesen alkalmazzák. Az egy
ház és állam  közötti Egyez
ményt nagyrabecsüléssel érté 
kelik. Az egyház és állam 
szétválasztását egyértelműen 
pozitívan értékelik. Örömmel 
szólnak az egyháznak az egész 
nép javára végzett szolgálatai
ról. A vallás- és lelkiism eret-

szabadság kiteljesedéséről bi
zonyságtevő erővel szólnak. 
Pozitívan értékelik a hivő em 
berek és a m arxisták együt
tes fáradozásait a társadalom  
építésében. Megbecsüléssel 
szólnak a Népfront jó m unká
járól. A vallási egyenjogúság 
jó eredm ényeit észreveszik. 
Bőven és szépen szólnak a r
ról, am it az állam  és egész 
társadalm unk elért az ország 
felépítésében. Egyéni, szép ér
tékeléseket adnak az egyház
ban elért eredményekről. Az 
ünnepi beszédek általában 
személyes, bizonyságtevő ere
jűek. Rengeteg történeti tényt 
szögeznek le az előadások a jö
vő történetkutatás számára. Va
lamennyi előadás világossá te
szi egyértelm űen és döntéssze- 
rűen, hogy nincs út visszafelé, 
csak előre.

Ezután a püspök rám uta
to tt néhány, elvétve előfordu
ló negatív, vagy tartózkodó 
megnyilatkozásra, s azokat a 
maguk helyén elemezte. Az 
előadást ugyancsak bő hozzá
szólások követték. Á ltalában 
örvendetesnek ta lálták  előadó 
és hozzászólók is az ünnepi 
megemlékezések sodró erejű 
egyértelm űségét és im poná
lóan bizonyságtevő jellegét.

Rövid referátum ok meg
hallgatása nyomán foglalko
zott az értekezlet a gyüleke
zetek birtokában levő m űér
tékek, levéltári anyag és 
könyvtáranyag gondos m egőr
zésének és értéke megbecsülé
sének kérdéseivel, az összegy- 
ház anyagi problém áival, a 
Nyugdíjosztály, a Melioráció 
néven ism ert lelkészi kölcsön- 
alap, és a személyi biztosítá
sok kérdéseivel. Külön foglal
koztak az egyházmegyék által 
lé tesített teológiai ösztöndí
jak kérdésével. Amilyen ör
vendetes a gyülekezetek anya
gi áldozata a teológiai hallga
tók javára adott stipendiu
mokban, annyira várja és fi
gyeli az egyház egésze azt a 
biztató m unkálkodást, amely a 
gyülekezetek ifjúságából hall
gatókat küld Teológiai A ka
dém iánkra, hogy lelkészi u tán
pótlásunk biztosítva legyen.

TANZÁNIA
Tanzánia korm ánya rende

letet hozott, m elynek értelm é
ben állam i vezetés alá helyez 
minden állam ilag tám ogatott 
iskolát és állam i szolgálatba 
veszi á t azokat a tanítókat és 
tanárokat, akik ezekben az is
kolákban tanítanak. A rende
let érin t mintegy 1500 kato
likus és 449 evangélikus isko
lát.

Nyerere elnök . fogadta az  
egyházak vezetőit, közölte velük 
a korm ányrendeletet és u ta lt 
arra, hogy a rendelet nem irá 
nyul az egyházak ellen, m e
lyeknek nagy szerepe lesz az 
országban ezután is. A teoló
giai szem inárium okat és kato
likus rendi iskolákat nem 
érinti a korm ányrendelet.

Alapvető változtatásokat 
szándékoznak végrehajtani a 
konfirmációs gyakorlatban az 
Egyesült Államok evangélikus 
egyházai. A mintegy 9 millió 
lelket m agában foglaló három 
nagy evangélikus egyház hat 
évvel ezelőtt bizottságot kül
dött ki a problém a tanulm á

nyozására, amely most elké
szült javaslataival. Ezek kö
zött szerepel többek között az 
a javaslat, hogy a gyermekek 
m ár 10—11 éves korukban ve
hessenek úrvacsorát, viszont a 
konfirmációs oktatás csak 15— 
16 éves korban kezdődjék el.

A MIATYÁNK EGYSÉGES SZÖVEGÉÉRT 
FINNORSZÁGBAN

Jelenleg a M iatyánknak 
három különböző szövege 
használatos Finnországban. 
Más szöveget használnak az 
evangélikusok, ismét mást az 
ortodoxok és a római katoliku
sok is.

A fiatalság most azzal a ké

réssel fordult az érsekekhez, 
püspökökhöz és az egyház ve
zető személyeihez, valam int 
magokhoz a gyülekezeti ta 
gokhoz, hogy terem tsék meg 
Finnországban a M iatyánk 
egységes ökumenikus szöve
gét.

WORMS 1971
1971 áprilisában em lékünne

pélyt rendeznek Worms váro
sában, abból az alkalomból, 
hogy 450 évvel ezelőtt jelent

meg Luther Márton a worms! 
birodalmi gyűlés előtt, ahol 
azután emlékezetes bizonyság- 
tétele elhangzott.

s
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Megragadottan
FH 3,12

„Bukj föl az árból hirtelen, ne rántson el a  semmi sodra” — 
hangzik József A ttila rendhagyó fohásza. Ady viszont így vall: 
„Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.” Nem lehet szab
ványba préselni, hogyan részesülhetünk Isten-élményben. Igénk 
azonban a h itre ju tás egyik döntő jellegzetességére h ív ja fel fi
gyelmünket P ál apostol bizonyságtételében: „M egragadott Jé 
zus Krisztus.”

NEM SAJÁT TELJESÍTMÉNYÜNK,  tehát az elkötelező h it
tapasztalat, emberileg 'ki sem kényszeríthető, sőt görcsös erő
feszítések általában  rosszul sülnek el. Ez azonban nem  jelen
ti azt, m in tha Isten egy fadarab sem m ittevését szánná nekünk 
ebben az „ügyben”, ö  egész emberi valónkat akarja megra
gadni, testi, lelki szellemi, akarati, érzelmi teljességünket 
(1 Thess. 5, 23). Nyitottá, hozzáférhetővé, form álhatóvá, sőt 
„bevethetővé” akar tenni. Eközben nem kényszeríti rá  m a
gát senkire, term észetesen e lvárja  azonban bizalom teljes köz
rem űködésünket, valahogy úgy, ahogy egy m űtét teljesen a se
bész műve, mégis komoly köze van hozzá a  páciensnek. Ha te
hát valaki Isten-keresőnek m ondja magát, annak csak örül
hetünk, de jó figyelm eztetnünk arra , hogy ez nem  lehet ön
célú lelki sport, s a L áthata tlan t ott keresse, ahol „bemutatko
zik” : az Igében.

ELLENE IS LEHET ÁLLNI az isteni vonzásnak, hiszen 
U runk nem  bátoszínházigazgató, s nem  lelné örömét valam i 
dróton rángato tt „engedelmességben”. Teheti ezt az ember 
nyíltan, am ikor világosan függetleníti m agát a  Szentírásban 
megszólaló Kijelentéstől. Figyelemre méltó, hogy ez elég sok
szor valam i önkényesen értelm ezett „vallásosság”, vagy ilyen 
színezetű spekuláció jegyében történik. Ennek re jte tt indítóoka 
könnyen lehet az, hogy tetszetős indokolással szeretnénk ön
törvényűén é ln i A burkolt ellenállás legelterjedtebb „mód
szere” a  több-kevesebb gonddal ápolt kegyes külső, a  formális 
egyháziasság, am elynek azonban nincs semmi meggyőző á t-  
sugárzása a  hétköznapi életbe, sőt m intha inkább csak a rra  
szolgálna, hogy az illető fennkölten ítélkezhessek bárki, s  b á r
m i felett. Ügy hat az ilyesmi, m in t egy piszkos ruhára akasz
to tt szappanreklám . Az ilyen „vallásos istentagadásról" m ond
ja  P ál: „Vallják, hogy az Istent ism erik, de cselekedeteikkel ta 
gad ják” (Tit 1, 16).

FOLYAMATOS ez a  „m egragadás”, nem  szorítkozik egy, 
vagy több fellobbanásra. Kétségtelen, hogy a h it és engedel
messég komolysága s feszültsége senkinél sem egyenletesen 
magas, hiszen ebben is adódnak „szűk esztendők”. Vannak 
ugyanakkor olyan keresztyének, akik  félreism erhetetlenül meg 
tudnak különböztetni az életükben egy olyan, lelki robbanás
hoz hasonlító szakaszt, am elytől kezdve tudatos h ittel igye
keztek követni Jézus Krisztust. Ilyen volt — ha bibliai példát 
akarunk  — a damaszkuszi „pálfordulás”. Ezt azonban nem  te
hetjük  követelménysémává.

Krisztus nem látványosan ragadja meg a  legtöbb em bert, 
akik  nem  zárkóznak el előle. Legtöbbjüknél nem  is lehet „stop
polni” az időpontot, ta lán  még hozzávetőlegesen sem — arró l 
nem  is beszélve, hogy a  m egragadó kegyelemről tanúskodó 
folytatás legalább olyan csodája a  hitnek, m in t a  kezdő lendü
let.

Az elmélyülés jellemző felismerését Zinzendorf így fogal
m azta meg: >rA legnemesebb dolog, am it em ber elképzelhet, 
hogy a  Terem tő a  halá lt vállalja terem tm ényeiért. Ez té ríte tt 
meg engem, s nem  valam i teológiai bizonyítás.” A levont kon
zekvenciát pedig ez az ige je len tette szám ára: „Ha valaki cse
lekedni akarja az Ö akaratá t, megismerheti e  tanításról, v a
jon Istentől való-e” (Jn. 7, 17), s a  következőket fűzte még hoz
zá: „Aki komolyan elhatározza, hogy követi a  B ibliát és k i
jelentéseit, az ham ar felism erheti az  Írás isteni voltát.”

VALÓSÁGOS, kézzelfogható, állandó m egragadottság kell, 
ak á r  egy hordozórakéta tolóhatása. A hétköznapok próbái kö
zött válik  el: tényleg akarjuk  és engedjük-e, hogy Jézus Krisz
tus kézbe vegyen és szolgálatba állítson.

_________ ___ ___________ Bodrog Miklós

A FEJLESZTÉSI PROGRAM ÉS AZ ERŐSZAK
Nemzetközi konferenciát 

ta rto ttak  Salzburgban a h ar
madik világ megsegítésével 
kapcsolatban, am elyen dr. I. 
Illich mexikói küldött élesen 
b írá lta  a mostani fejlesztési 
gyakorlatot és m egállapította, 
hogy a fejlesztés jelenlegi cél
kitűzései „sem nem  kívánato
sak, sem nem ésszerűek”. 
Egyre inkább erőszakot ered

ményeznek az egész világon, 
m ert nem  az em ber tényleges 
lehetőségeit és szükségleteit 
veszik figyelembe. Ha meg 
akarjuk  szüntetni a világon a 
szegények és gazdagok közti 
ellentétet, akkor világosan 
tisztázni kell a fejlődés fogal
m át és a politikai forradalom 
kérdését is.

A  „Bori notesz” első lapja

Az abdai öreg halász ho
gyan is sejthette volna, hogy 
azon a 44-es csatakos novem
beri éjszakán, a Rábca árte 
rében, tőle kétszáz m éternyi
re, húsz meggyötört em ber
roncs között, tarkón lőve, egy

európai rangú m agyar költő 
is elzuhan* — Radnóti Mik
lós.

Sőt azt sem tudhatta  az ab
dai öreg halász, hogy am ikor 
huszonegy hónap m úlva elve
zette a hatóság em bereit a tö
megsírhoz, irodalom történeti 
k u ltú rte tte t végzett. Nyomra- 
vezetése nyomán kerültek  elő 
ugyanis Radnóti Miklós utolsó 
költeményei. Versek a sírból.

Az abdai exhumálás utolsó 
élő hivatalos tanúja, dr. Rup- 
pertha l Miklós győri tisztifő
orvos, így ír  kérdésem re 1970. 
április 20-án kelt levelében: 
„ . . .  A feltárások megdöbbentő 
eredm ényt hoztak, m ert 214, 
koporsó nélkül, felületesen el
földelt olyan holttestet ta lál
tunk, amelyeknél a boncolás 
azt állapíto tta meg, hogy a h a 
lál oka mindegyiknél közvet
len közelről, hátu lró l leadott 
tarkólövés v o lt . . .  A sötétség 
leple a la tt kivitték őket a h a 
tárba, lakatlan  helyekre, ott 
egy gödör vagy bombatölcsér 
szélére állították, és tarkón 
lőtték őket. A hideg évszak
ban kevés ruhában és kifoszt
va, terelték  az áldozatokat a

Túrmezei Erzsébet:

SZONETT A GAZDAG 
SZEGÉNYSÉGRŐL

M ahatma Gandhi, milyen szegény voltál! 
Az újdelhi házban reáníkmaradt 
m inden földi kincsed-javad.
K ét pár s a r u d . . .  bennük zarándokoltál

I

m érföldeket és százmérföWeket, 
békekövet a  békétlen világban . .  I 
naplód . . .  írtad  izzó szereteblázban . . .  
fakanalad, órád, szemüveged.

De példád m érhetetlen gazdagsága 
is rám arad t hazádra s a  világra, 
m inden népekre, messze századokra.

M ahatm a Gandhi, milyen gazdag voltál! 
Amikor lobogtál, és világoltál, 
m in t Isten élő, égő csipkebokra!

SZONETT A GAZDAGÍTÓ
SZEGÉNYSÉGRŐL

K eresztje a la tt a Megfeszítettnek 
katonák osztoztak néhány ruhán.
Morogtak, hogy annyi csupán, 
és a  köntösére sorsot vetettek.

Más nem  m arad t utánad semmi, sem m i! 
Krisztus, a  kism adárnak fészke volt, 
s  neked fejed se hol lehajtanod!
Hogyan is tudtál ilyen szegény lenni!

Szent szegénységed csodagazdagsága 
örökülm aradt a  szegény világra: 
szereteted, irgalm ad, életed.

Erről a  gazdagító szegénységről, 
errő l a  m érhetetlen örökségről 

N énekelek dicsérő éneket.

határba, még a lábbelijüket is 
leszedték . . .  Az abdai áldo
zatok nyom ára egy öreg ha
lász vezetett, aki 1944 novem
berében éjszaka a Rábca árte 
rében volt, és mintegy 200 
m éterről hallo tta azt, hogy 
oda egy em bercsoportot vezet
tek, húszán lehettek és a fegy
veres kísérők. Mikor onnan 
egy sorozat lövést hallott, várt 
egy ideig, amíg a környék el
csendesedett, azután haza
ment. Néhány nap m úlva az 
áltála  jól ism ert árté ren  kö
rülnézve, o tt egy frissen, fe
lületesen betem etett bomba
tölcsért ta lá l t . . .

Az itten koporsó nélkül el
földelt húsz férfiholttest kö
zött — valam ennyit tarkólö
véssel irto tták  ki — a kihan- 
tolás során volt egy, akinek 
nadrágja hátsó zsebében ta 
láltam  egy talajvízzel és az 
oszlásban levő holttest ned
veivel átázott, földdel szeny- 
nyezett kis jegyzetfüzetet. Ezt 
napon m egszárítottuk és a ta 
lajtól óvatosan megtisztítot
tuk. A verses szöveggel teleírt 
kis füzet első lapján  Radnóti 
Miklós neve á l lo t t .. .”

A „Bori notesz’’ h á t így ke
rü lt elő. Huszonegy hónap 
múlva, árté ri tömegsírból. 
Radnóti Miklóst a háború leg
utolján a jugoszláviai Bor 
közelében dolgoztatták m un
kaszolgálatosként, rézbányá
ban és útépítésen. I t t  szerzett 
a költő valahogy egy szerb is
kolai szám tanirkát. Ebbe írta  
utolsó verseit. Szám szerint t í 
zet.

A szorongatott fasiszták az
tán  „erőltetett m enetben”

hajtják-hurcolják  magukkal a
költőt elgyötört társaival 
együtt egészen Abdáig. O tt 
sietve, töm egirtással elintéz
ték őket.

Így ju to tt gyászos h írnévre 
a kis Győr melléki falu, s hu
szonegy hónapi ázás után, 
nyirkos árté ri gödörből így 
került legbecsesebb irodalom- 
történeti ereklyéink közé az 
ócska szám tanirka.

A M agyar Helikon nem rég 
kiadta fotóhasonm ásként és 
pontos átírásban.

Gonoszul és végleg eldobta 
akkor m ár a hazája, Radnóti 
Miklós mégis így kezdi a bori 
füzetet: „Ez a jegyzőköny
vecske Radnóti Miklós ma
gyar költő verseit tartalm az
z a . . . ”

Aztán következik ötnyelvű 
— szinte — könyörgés, m a
gyarul, szerbül, németül, fran 
ciául, angolul: „ . . .K é r i  a 
megtalálót, ju ttassa el a füze
te t M agyarországra. . . ” Tud
ta  tehát, hogy ő maga m ár 
nem ju tta th a tja  el — élve.

M intha csak azt mondaná 
a világ - négy tá ja  felé: 
„__ezek az én utolsó, halá
los sikolyaim, végső, döröm
bölő óvásaim felétek, m entsé
tek meg ezeket a v ersek et. . . ! ”

Még köszönetét is mond az 
ism eretlen m egtalálónak: „Es 
w ird höfl. e rsu c h t__, Mer
ci __Thank you . . . ”

Haláltudatban írta tehát 
utolsó verseit, mégis gondos, 
szép betűkkel, nyelvi m ű
gonddal, klasszikus-feszes 
hexam éterekben. Pedig:

Ékezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva, 
úgy írom  itt a hom ályban a verset, m int ahogy élek, 
vaksin, hernyóként araszolgátván a papíron; 
zseblámpát, könyvet, m indent elvettek a láger 
őrei, posta se jön . . .
Rémhírek és férgek közt él itt  francia, lengyel, 
hangos olasz, szakadár szerb, m éla zsidó a hegyekben,

s várja  a v ég e t. . .
Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák 
ostrom a meg-megújul, de a  légysereg elnyugodott m á r . . .

„Erőltetett menet” során sét a kis füzetbe, 1944. októ-
Szentkirályszabadjón írja  — ő, bér 31-én: 
pribékek foglya — utolsó ver-

„M ellézuhantam, átfordult a teste 
s feszes volt már, m int húr, ha pattan. 
Tarkólövés. így végzed hát te is, — 
súgtam  m agamnak . ..
S árra l kevert vér száradt fülemen.”

Ez a rettenetesség Radnóti 
Miklós utolsó írása.

S ezzel le tt a Bori notesz 
szerbiai rézbányán át, Szenl- 
királyszabadján át, erőltetett 
meneten át, abdai tömegsiron 
á t a fasizmus legvádolóbb 
vádirata. S valam ennyiünk 
pirongató mementója!

Madách sorai ju tnak eszünk
be, m ikor az állati sorba süly- 
lyedt eszkimót látva, ezt írja  
Az em ber tragédiájában:

„. . .  ím  nagy Isten,
Tekints le és pirulj, mi 

nyomorult,
Akit remeknek alkotál, az 

em ber!”
Csakhogy nem Istennek kell 

pirulnia, hanem  nekünk. Hogy 
ilyen szörnyűségek eshettek a 
20. század közepén a keresz
tény-keresztyén Európában, — 
M agyarországon!!!

Szabó József

AZ ÁRVÍZ komor Tátogató magyar földön, 
akit messze elkerülnénk, mint hívatlan vendé
get, a tolakodót, akit szívből utálunk. Elönti 
síkságjainkat a belvíz, vagy árvíz. Már kora 
tavasszal belép Petőfi eszményített tájaira. 
Tönkreteszi az őszi vetést, megfojtja gyü
mölcsfáinkat, elrontja útainkat. Február ele
jén Budapest környékén jártam, s úgy rém
iéit, hogy az autóbusz nem szárazon, hanem 
tengeren jár. Már akkor tele volt vízzel a ha
tár. Mindenki tudja, mi történt azóta. Most 
már nyár eleje van, s még nem jöttünk ki a 
vízből. S Szabolcs-Szatmár megyében már vé
gigvonult pusztító árként a Szamos. Félszáz 
községet tett tönkre, az egész határt és az 
egész emberi települést. Most pedig a Tisza 
vízmércéjének adatait lessük Szegeden. Mikor 
e sorokat írom, az újság jelentése szerint a 
Tisza vízmagassága közeledik a tíz méter fe
lé. Megismétlődik-e a szegedi árvíz, a régi, a 
rettenetes? Az erős lelkek akarata, önfelál
dozó munkája, tettrekészsége ment meg az 
árvíztől. Nem a szájhősqk, hanem az igaziak, 
akik éjjel-nappal némán gátakat emelnek. Hír
lapi jelentéseinkből ez a két adatszerűség bon
takozik ki, éles ellentétben egymással: az ár
víz és a magyar szembeszállás az árvízzel. 
Nálunk nem fulladt a szennyes árba senki. 
Minden élő lelket megmentettünk. S ami va
gyonállományt lehetett, azt is. A Tisza most 
olyan, mint Petőfi versében, őrültként, zúgva, 
bömbölve rohan az Alföldön keresztül. El akar
ja nyelni azt a világot, amit fölépítettünk? 
Nem hagyjuk! Az ember szembeszáll a meg
őrült vízzel. Ma a tervszerűség korát éljük. 
A holdrakéták és űrhajók korában időszerűt
len a szabályozatlan folyó, gyönge gátjaival, 
időszerűtlen a függés az időjárás szeszélyeitől. 
A nemzetnek el kell határoznia magát, hogy 
végérvényes akarattal szembeszáll folyók és 
esőzések átkáwl, az árvízzel és a belvizek
kel. Mindennél sürgősebb munka ez. Az idei

Sors és
tavasz igy leckéztet, így mutat rá, hová kell 
fordítani elsősorban a pénzt és a munkaerőt. 
Meg kell szabadítani a magyarok földjét az 
árvíz sorsától! Képességünk megvan hozzá. 
Az árvíz mutatja, hogyan tudunk egymás ke
zére dolgozni, homokzsákot, követ rakni, vé
dőgátat emelni ízibe, s menteni az életet és a 
földet. Erkölcsi lecke az árvíz, s erkölcsi elég
tétel is annak, aki néha sötéten lát a nem
zet jelleme körül.

TV. BÉLA KIRÁLY hétszáz évvel ezelőtt 
halt meg, 1270 májusának végén. Szent Erzsé
bet testvére volt, s Szent Margit atyja, az Ár
pádháziak közül, akik királyként álltak a 
nemzet élén, Szent István után a legnagyobb. 
Az ő uralkodása alatt érte hazánkat az első 
nagy sorscsapás, a tatárjárás. A tatárok be
törése készületlenül érte az országot, akár egy 
tavaszi árvíz. Szervezetük tökéletes katonai 
szervezet volt, a nomád nép félelmetes ütö- 
erejével. Az ország védtelen volt ilyen csapás 
ellen. Mindenki tudja, a tatárok letaroltak az 
országot, kiirtották egész vidékek lakosságát. 
A muhi csatát Béla elvesztette, a tatárok 
győztek. S mentek a levelek nyugatra: a régi, 
híres Magyarország elpusztult, vége! Bélát a 
muhi csatában fiatal lovagjai mentették meg, 
ők fogták fel a királyra irányított dárdát, a 
nyilat és a kardcsapást, ők adták oda lovukat, 
amikor a királyé ellankadt. Mintha sejtették 
volna, érdemes az önfeláldozás ezért az em
berért. Valóban, IV. Béla megfordította a mu
hi sorsot, s varázslóként talpra állította az 
Országot. A tatárjárás után derült ki e férfi 
bátorsága, jellembeli nagysága, akaratereje. 
Mintha özönvíz után újratelepítette volna az 
országot. Joggal hívhatjuk második honalapí-

akarat
tónak. Üj nagy építkezésekbe kezdett. A ta
tárok nem tudták bevenni a várakat, s a jól 
megerősített városokat, várostromhoz nem ér
tettek. Ezen okulva kezdett el Béla várakat 
építeni az ország védelmére. A magyarországi 
várak a 18. század közepéig jó védelemnek 
bizonyultak. Béla király idejében jelentkez
nek a polgárok, a körülkerített városi szabad 
levegő birtokosai, akik függetlenek a főurak
tól, az ösztönző király védencei. S egy új élet
igény hordozói. Tágasan, egységes térformá
kat alakítva építkeznek városi lakosaink. Gon
doljunk Budára, Pozsonyra, Kolozsvárra. S 
száz várra, fblyók felett, szirttetőkön. De az
tán újra csak a városokra figyeljünk. A temp
lom a társadalmi érvényesülés helye, ezért a 
városban ez a legszebb építkezés. A budai 
Nagyboldogasszony templomát IV. Béla épí
tette. A feltörő polgárok mind hallani és lát
ni kívánják az ünnepies létformát, a vasárna
pi istentiszteletet. Ahol a lét legfőbb értel
mét veszi tudtul az ember. S ez mind szembe- 
szegeződés volt a sorssal, amely hol özönvíz 
formájában, hol tatárok formájában próbálja 
megtörni ezt az országot. Reménytelenül.

FABRY ZOLTÁN, aki most, május utolsó 
napján halt meg, a régi szepesi bányaváros
ban, Stószon, amelyet írói munkásságával hí
ressé tett a magyar nyelvterületen, kivételes 
erkölcsű hős volt. Az első világháború rok
kant tisztje Kassa melletti szülővároskájá
ból fölemelkedett, s eltökélt akarattal szem
beszállt minden emberrontó sorssal. Elsőnek 
hadat üzent a háborúnak, s a háború gazdái
nak, akiket hamar külön is megjelölhetett. A 
német fasizmus volt ez, amely ellen Fábry 
Zoltán törékeny testtel, de lankadatlan szóval

és hangos ismétléssel harcolt mindhalálig. 
Tudta, hogy ez a mi sorsunk is, eleve óvta a 
magyarságot Hitlertől, s a német nácizmus ki
szolgálásától. Fábry lett a magyar közbeszóló, 
aki, újságcikkekkel, folyóirat-tanulmányok
kal, néha csak egy rövidke jegyzettel harcolt. 
Aztán harca földijei, egy nemzetiségi kisebb
ség védelmévé és oktatásává alakult át. Lírai 
hangvételű cikkei erkölcsi teljesítmények vol
tak, tehát kiválóan alkalmasak arra, hogy a 
szocializmus tisztaságáért küzdjenek. Igaz
mondó magyar kortárs volt Fábry Zoltán. Ré
gi evangélikus családból származott, apja, 
nagyapja presbiter volt, ezt szívesen említet
te. Maga is hivő lélek volt, mert hitt erkölcsi 
elveiben s hitte, hogy a szocializmust belülről 
kell építeni, a szív és lélek tájékán. Ráütött 
az élősdiekre, akik fejőstehénnek minősítették 
a dolgozók rendszerét. Ostorozta azokat, akik 
bántották az ember szocialista jogát anya
nyelvéhez, kultúrájához, vagyis embersége 
természetes és szabad kibontakozásához. Be
csületet szerzett nekünk. Komolyan vette a 
kéresztyénséget. Április közepén jártam nála 
Stószon. Azt hittem, hamarosan ismét találko
zunk (negyvenéves barátság fűzött hozzá), de 
ez az együttlét volt a búcsú. Akkor mondta, 
hogy járt nála egyszer három református lel
kész. ő k  is úgy jöttek Stószra, mint a többi 
magyar zarándok: kezet fogni Fábry Zoltán
nal. A három lelkész, mondta, azért kereste 
fel, hogy megköszönjék neki léleképítő mun
káját. Távozásukkor megáldották a beteg írót. 
Mikor ezt elmondta, mély csönd lett. Nem 
tett hozzá Fábry egy szó megjegyzést. Éreztet
te, hogy ez valami végleges dolog. Ennél töb
bet nem érhet el ember a földön. Isten áldá
sát kapta jutalmul fél évszázadnyi munkáért 
és harcért. Mindenét, ami anyag volt és pénz, 
végrendeletében elosztogatta. Ezt az egyet, az 
áldást, megtartotta magának.

Szalatnai Rezső

V e r s e k  — a s í r b ó l
— Bori notesz —
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Köztudott, hogy a  Déli Egy
házkerülethez tartozik az Al
föld jelentős része is. Békés
csaba környékén, de egész Bé
kés megyében igen jelentős 
számban élnek evangélikusak. 
Ez a tény indokolja, hogy elég 
gyakran já runk  az Alföldön és 
legtöbb esetben a Tiszántúlra 
vezet utunk. Ebbe az „alföl
di sorozatba” tartozik bele 
m ájus 24-i csorvási ütünk is.

Akárhányszor az Alföldön 
vezet ütünk, elkerülhetetlenül 
eszembe ju t Petőfi, és az a 
lelkesedése, ahogy ő ír t az Al
földről. Ezt a  lelkesedését á l
landóan csodálom. Eszembe 
jutnak azok a  sorok, melyek 
az Alföld szépségét énekelik 
meg: „Szép vagy Alföld, leg
alább nekem szép.” De ezen a 
vasárnapon nem csak ez a  m a
gasztaló vers kavargóit ben
nem, hanem  kicsit félve, egy 
kicsit rettegve, bennem zaka
to lt a  Tisza című vers néhány 
sora is. Hisz azokban a  na
pokban lélegzetvisszafojtva fi
gyelte az egész ország a tiszai 
áradás eseményeit. „Mint 
az őrült, k i letépte láncát, 
V ágtatott a  Tisza a  rónán á t” 
— írta  Petőfi. Hogy az ilyen 
nagy katasztrófa nem  követ
kezett be mégsem, azért hálá
va l kell Istenre gondolnunk és 
azokra az ezrekre, akik  hal
latlan k itartással végezték a  
gátak erősítését, védelmét. A 
k á r  így is óriási. M ájus 24-én 
azonban még nem  tudhattuk, 
hogy valójában mi is lesz.

A súlyos árvízi helyzet csen
dült ki abból a köszöntőből is, 
mellyel K oszorús O szkár es
peres köszöntötte D. K áldy  
Zoltán  püspököt: „Az egyik 
szemünk sír, a  m ásik nevet. 
Vagyis örömünnepünk van ma 
i tt  Csorváson, m ert együtt ün
nepelhet a nyáj a  főpászto

rával, de egyúttal aggódva fi
gyelünk azokra a hírekre, 
am elyeket az árvízi helyzetről 
hallunk. Aggódva tekintünk 
azokra, akiknek elm osta a  fe
jük  felől az áradás a  fedelet 
is.”

A gyülekezet lelkésze, Bre- 
bovszky G yula, aki nem rég 
kerü lt ebbe a gyülekezetbe, 
szintén köszöntőjében u ta lt a  
nap kettősségére.

A csorvási gyülekezet jubi
leum ra készül. 1974-ben lesz 
száz éve annak, hogy önálló 
evangélikus gyülekezet alakult 
Csorváson. Erre az alkalom ra 
tem plom ukat renováltatni 
akarják , és azt szeretné a  
gyülekezet m ai vezetősége, 
hogy a  sok m egpróbáltatáson 
átm ent gyülekezet élete ad
digra rendes kerékvágásba ke
rüljön, hogy jól tud ják  betöl
teni szolgálatukat nemcsak 
fejlődő községükben, hanem  
egész társadalm unkban is. A 
lehetőség erre adva van. Ta
valy kerü lt a gyülekezetbe új 
lelkész, aki úgy került visz- 
sza az Alföldre, m in t aki na
gyon szereti azt, és  az  alföldi 
embereket.

A jubilelum ra való készülés 
első állom ása volt az a  nap, 
m elyre a  gyülekezet első a l
kalom m al hívta meg egyház- 
kerületünk püspökét. A gyü
lekezet életének rendeződésé
ről tanúskodik, hogy m ikor D. 
Káldy Zoltán püspök a szó
székre lépett, a  gyülekezet 
szép számmal töltötte meg a 
templomot.

Igehirdetésében a püspök, 
m elyet az 50. Zsoltár 14—15 
versei alap ján  tarto tt, azt 
hangsúlyozta, hogy milyen 
módon tud az em ber Istennek 
m indazért a  jóért, am it ka
punk, hálával áldozni. Egyet
len egy lehetőség van az em-

Egyházunk útja és teológiája

Hazafiság és közéleti felelősség
A hazafiság szó a felszaba

d u lá s  u táni 25 évben óriási 
tartalm i változáson és gazda
godáson m ent át. A magyar 
történelem  előző évszázadai 
a latt ugyanis a magyar haza
fiság túlnyomóan harcot, ellen
állást, ellenzéki m agata rtást 
önvédelmet jelentett. Hol egy- 
egy nép és birodalom (török, 
osztrák-habsburg), hol egész 
Európa (1919) ellen  kellett a 
m agyar népet és hazát szere
tő hazafinak lenni. A hazafias 
költészet legnagyobb része is 
erről tanúskodik. A sok évszá
zados történelem  ezt a hazafi- 
ságot term elte ki. Nem volt 
alkalom és lehetőség a kon
szolidált, önálló, békés haza
fiság élésére és előrevivő h a
gyományainak m egterem tésé
re. A feudálkapitalista M a
gyarországon sem fejlődhetett 
pozitívabb irányba a hazafias 
öntudat. B átran írhatjuk  az 
igazságtalanságok és az azokat 
kendőző hazug nemzeti ideoló
giák szám lájára a hazafiság 
akkori sovinizmusba torzulá
sát. A nemzetiségi politika 
egymás ellen tüzelte a nem 
zetiségeket és az egymás ellen 
kijátszott tömegek egymás ro
vására lettek „hazafiak”. E po
litika utolsó pokoli stációja a 
nyilas mozgalom s a nép irtá
sig menő antiszemitizmus.

A címben szereplő „közéleti 
felelősség” fogalmát szinte 
még csak most tanulgatjuk. 
Az igazi hazafiság a magyar 
történelem  évszázadai során 
ugyanis hol a ham u alól pis
lákolva, hol az egész konti
nenst perzselöen élt és mele
gített, de a „jognak asztalá
nál” (Petőfi) egyaránt helyet- 
foglalás és vele együtt a fele
lősségben is egyenlő osztozás 
fogalma hiányzott az ezeréves 
Magyarország közéleti szótá
rából. Tagadhatatlan, hogy 
a protestáns egyházak sokat 
te ttek  és áldoztak a hazasze
re te t ébren tartásáért, ápolá
sáért, közéleti felelősségük 
hordozása azonban inkább 
csak a vezető  egyházi férfiak 
közéleti m éltóságáért vívott 
harc volt, m int az egyház 
egyszerű népének közéleti fel
emelése.

Ahol nincsenek emberi jo
gok, ott felelősség sincsen.

Ezzel a — nagyon hézagosán 
vázolt — háttérrel indult el 
népünk és benne egyházunk a 
felszabadulás után. Olyan új 
úton, amelyhez alig voltak 
előzetesen kipróbált saját ta 
pasztalatai, kikristályosodott

hagyományai. A régi gazda
sági, politikai és társadalm i 
alapok és keretek szinte egyik 
pillanatról a m ásikra szűntek 
meg. Isten mégis erőt adott 
és u ta t m utatott. Az ú jjáépí
tésben m egm utatta, mi az iga
zi hazafiság. Amikor nem va
laki, vagy valakik ellen kell 
hazafinak lenni, hanem  való
ban az ország, a  nemzet anya
gi és erkölcsi felemelkedé
séért.

Az új u ta t kereső és talált 
egyház nem  akart és nem akar 
valam i külön keresztyén ha- 
zafiságot és közéleti felelős
séget kitalálni. E rre nincs is 
szükség. Luthernak Isten két
féle korm ányzásáról szóló ta 
n ítását veszi alapúk Ennek 
korszerű, gyakorlati értelm e
zésével éppen a rra  jö tt rá, 
hogy ezekben az ügyekben 
minden em bernek, állam pol
gárnak azonosak a feltételei és 
a feladatai. A rra m utat rá, 
hogy a keresztyén em ber sem 
kivétel. A népünk irán ti hű
ség és szeretet aktiv itását Jé 
zus nem  oltja ki, nem is tere
li csak „lelki sík ra”, hanem  
egész em beri életm űvünkben 
gyümölcsöztetni akarja.

A m últ teológiája sokszor 
egyszerűen csak annyit mon
dott, hogy a keresztyén ember 
az állam hatalom  alávetettje 
és engedelmességgel tartozik. 
A mi teológiánk felismerte, 
hogy itt, a szocialista rendben 
többről van szó. A szocializ
mus nem  vak engedelmessé
get, hanem  felelős részvételt 
igényel mindenkitől a tá rsa
dalmi életben. Tudásunk, te 
hetségünk, pozíciónk m ind fe
lelőssé tesznek a köz javáért. 
Életünk nem  a „szabad ver
seny” nagy kalandja és az 
em beri társadalom  nem  az 
erősek nyílt vadászterülete, 
hanem  az együtt élők, együtt 
fejlődők, egym ásért felelősek 
közössége.

Így lesz a frázishazafiság- 
ból igazi hazaszeretet és így 
kapcsolódik össze a közéleti 
felelősséggel. És ha igazán 
megtelik pozitív tartalom m al, 
akkor tú lterjed  az ország ha
tára in  is és k itárul az egész 
emberiség horizontjára.

Ütőn van egyházunk is, né
pünk is és az egész emberiség 
is. Gazdagítsa Isten u tunkat 
újabb felismerésekkel, te t
teinket és közös szándékain
kat újabb jó tartalm akkal, 
még több felelősséggel, hogy 
betölthessük Istentől rendelt 
feladatunkat. B a r a n y a i  Tamás

bér számára, hogy a  szívét, az 
egész életét áldozza Istennek. 
Az Istennek áldozott szívet 
azután az em ber visszakapja, 
hogy ezzel szolgáljon a m ásik 
embernek. Egy gyülekezet is 
csak úgy tud Istennek szolgál
ni, ha m indenét Istennek á l
dozza. Csak így lesz ereje, hi
te arra , hogy jól töltse be szol
gálatát.

Istentisztelet u tán  a  gyüle
kezet közös ebédjén az elhang
zott köszöntésekre válaszolva, 
a  püspök annak a reménységé
nek adott kifejezést, hogy a 
megoldódott személyi problé
m ák után a  gyülekezet élete 
egyenes sínre jutott.

Délután műsoros együttlétet 
rendeztek a gyülekezetben, 
melyen a püspök közel-kele
ti ú tjáról ta rto tt élménybeszá

molót, m elyben a rra  töreke
dett, hogy a  gyülekezet fele
lősségérzetét még szélesebbre 
tág ítsa  Az együttlét szánvona
lá t orgona-, hegedű- és ének
számok te tték  még hangula
tosabbá.

Késő délutánba nyúlt az a 
beszélgetés, melyet a környe
ző lelkészekkel és a helyi ta 
nács elnökével fo ly tato tt a 
püspök. I tt  szó esett nem csak 
a  község fejlődéséről és te r
veiről, hanem  arró l a jó v i
szonyról is, am ely állam unk és 
egyházunk között fennáll.

Késő este érkeztünk vissza 
Budapestre azzal a  jó érzés
sel, hogy egy olyan gyüleke
zetben jártunk, am ely azon az 
úton van, melyen m a járnunk  
kell.

I f  j .  K e n d e h  G y ö rg y

Kincsesdoboz
V olt édesanyám nak egy szép, 

cifra doboza. Ma bizonyosan  
giccses, vásári holm inak mon
danák. O laszhonból hozta n e
ki va laki ajándékba. A pró, 
gyöngyfényű kagylókkal vo lt 
sűrűn kirakva, élénkpiros se
lyem m el bélelve, aranyszínű  
vo lt a zára, szép  form ájú, ap 
ró kulcs nyitotta . A nyánk m in
dig a fehérnem üs szekrény leg
felső polcán tarto tta  fehér  
csipkekendője alatt.

G yerm ekkorunkban ez a do
boz vo lt a m esebeli kincses
láda, a titkok  titkának r. fek
helye, a m egközelíthetetlen  
csoda, am elyet féle lem m el ve 
gyes kíváncsisággal néztünk, 
ha néha titokban  a kezünkbe  
vehettük. Mi lehet benne? — 
találgattuk. De a doboz zárva  
volt. Néma. Így hát továbbra  
is úgy könyveltük  el magunk
ban, hogy anyánk drága, ér
tékes kincseket tarthat benne.

A m ikor elkerü ltem  a szülői 
háztól, ú j dolgok kelte tték  fel 
kíváncsiságom at. C ifra dobozt 
is lá ttam  eleget, giccseset, ö t
vösrem eket és va lód i ékkövek
kel k irakott k irá lyi ékszertar
tó t is. Ű j titkok  izgattak , új 
szekrények re jte tt k incstartó it 
pillan thattam  m eg és a régi, 
kagylós kincsesdobozról m eg
feledkeztem .

. . .  Már közeledett a szü le
tésem  napja azon a tavaszon, 
am ikor anyám  váratlanul i t t 
hagyott bennünket. A m ikor  
k in yito ttam  szekrényét, m eg
p illan to ttam  a régi dobozt. Le
em eltem  és m agam  elé te ttem . 
Itt is, o tt is lehullott róla egy- 
egy kagyló. A  résekbe az évek  
folyam án vékony porréteg ra
kódott, a zár aranyszíne m eg
faku lt és a doboz sarkainak  
m eglazult eresztékén  át k iv il
lant a bélés foszló, vörös se ly 
me. G yerm ekkorunk kincses 
doboza, a titkok  titkának őr
ző je  o tt vo lt előttem . A  zá r
ban benne vo lt a kulcs, csak 
m eg kell fordítanom  és m eg
tudok m in d e n t__

Kíváncsisággal terhes gyer
m eki áh íta tta l ford íto ttam  meg 
a zárban a kulcsot. Csikorgóit 
a doboz te te je , am ikor fe l
em eltem  és a bélés piros, fé 
nyes selym én o tt feküdt a két 
félig  kész darab: egy fehér 
zsebkendő és egy lóherelevél 
form ájú  zö ld  tűpárna. A z én 
szü letésnapi a jándékaim  le t
tek  volna.

Hát ez vo lt a kincsesdoboz
ban! A z öröm szerzés, az adni-

vágyás tisz ta  ragyogású drá 
gakövei: egy fehér zsebkendő  
és egy kis tűpárna képében, 
fé lig  készen.

Régen is ilyesm i leh e te tt a 
kincsesdobozban, de akkor még 
nem  nézhettünk bele. És ta 
lán jobb is vo lt, m ert a m ese
beli kincsek m eglátására vá 
gyó gyerm eket kiábrándíto tta  
volna ez a k é t fé lig  kész, egy
szerű tárgy.

Ma m ár tudom , hogy kincsek  
kincse vo lt a dobozban. É rté
kesebb a k irá lyi ékszernél. Ta
lán, am ikor először n y ith a t
tam  ki, akkor indu lt el ben
nem  a vágy: m ásokért élni és 
örökké adni szereiben , m egér
tésben, ajándékban, önzetlen 
ségben, türelem ben, örökké, 
am íg csak Isten  engedi.

M egint szü letésnapot ünne
pelünk ezen a tavaszon is, 
m int akkor régen. A  régi do
boz m egin t a kezem be került. 
Még m a is benne van a két fé 
lig kész ajándék, úgy, ahogy 
anyám  hagyta i t t  őket. És 
gondolatban végigfu tottam  az 
elm ú lt éveken, rá jö ttem , hogy 
azóta hány ú jat k ész íte tt a 
szám om ra és em bertársaim  
szeretetében , figyelm ében  
m indig elkü ldte hozzám.

Így éreztem  ezt m ost is, am i
kor egyik  drága barátom  fo r
d íto tt az eddigi szokáson, és a 
sa já t szü letésnapom ra ő h ívo tt 
ünnepi vacsorára, hogy leve 
gye rólam  az utánjárás, a k ö lt
ség gondját.

A m ikor a szobába léptem , az 
asztalnál ü lt m inden bará
tom , m ind, akik  évről évre e l
jönnek, hogy öröm et szerezze
nek nekem. M eglepetten, m eg- 
ille tődve  á lltam  m eg az asz
talnál, am ely körül a szere te t
től sugárzó szem ek úgy ragyog
tak, m in t anyám  kagylós k in 
csesdoboza, és adni vágyó p i
ros szívük, m in t anyám  dobo
zának belsejében  a piros se
lyem .

M ikor hazaértem , e lővettem  
anyám  kincsesdobozát, am ely  
ma m ár az enyém. T eleraktam  
gondolatban a kapott sok-sok  
szere te tte l, oda tettem  magam  
m ellé a párnám ra. Úgy alud
tam  el 'm agam hoz szorítva , 
m in t gyerm ekkorom ban, am i
kor nagyon boldog voltam .

A z ágyam  szélén m eg o tt ü l
hete tt anyám, m ert álm aim ban  
is éreztem  adni vágyó m eleg  
szivének  dobbanását, simogató, 
drága kezét.

G y a r m a th y  I r é n

A z Európai Egyházak K onferenciája 1970. év i rendes elnök
ségi és tanácsadó bizottsági ülését H ollandiában tarto tta .

A  EURÓPAI BÉKE ÉS BIZTONSÁG ügye egyre nagyobb  
szerepet já tszik  az Európai Egyházak K onferenciája m unkájá
ban. A  hollandiai gyűlés első estéjén  elhangzott Európai Egy
házak K onferenciája fő titkárjának je len tésével kapcsolatban  
elsőnek dr. O ttlyk  Ernő püspök szó la lt fe l a plenárison, han
goztatva, hogy az európai egyházaknak nagy felelősséget kell 
érezniük az európai béke és biztonság problém ája  iránt. Han
gozta tta  annak a szükségességét, hogy az Európai Egyházak  
K onferenciája adjon vá laszt a budapesti felhívásra.

W illiam s fő titkár jelen tésében  fe lh ív ta  a figyelm et arra, 
hogy fokozott figyelm et kell fordítani az európai biztonság
gal kapcsolatos kérdésekre, hangsúlyozva, hogy m iközben a fő  
fe lté te lek  po litika i term észetűek, addig ennek a kérdésnek van
nak szellem i és humánus vonatkozásai is, am elyekben  az Eu
rópai Egyházak K onferenciájának jobban részt kell vennie.

E lhangzott az a m egállapítás is, hogy „A z európai egyházak  
szolgálata a békéért és kiengesztelődésért Európában” kon
zultáció jelen tésében, am ely tanácskozást a Európai Egyházak  
K onferenciája szerveze tt m eg 1969 végén, az európai bizton
ság ügyében tartandó po litika i konferenciára szóló m eghívást 
úgy íté lte  meg, hogy az . nagy lehetőséget n yú jt az európai 
nem zetek  közti m egértés elérésére. A z ilyen  jellegű  konferen
ciának kilátásai vannak a sikerre, ha kölcsönösen bizalom  áll 
fenn, hatékony in tézkedések  következm ényekén t, m elyek csök
ken tik  a feszü ltséget és e lőm ozdítják  az igazságosságot”.

A  KAM BO D ZSA ELLEN ELKÖVETETT A M E RIKA I A G 
RESSZIÓ, a vietnam i am erikai agresszió elleni tiltakozásra  
A lex ij m etropolita  h ívta  fel az Európai Egyházak K onferenciá
ját. Ennek m egfelelően Emmen elnök  és W illiam s fő titkár le 
ve le t in téze tt az Európai Egyházak K onferenciája nevében az 
Á zsia i Egyházak K onferenciájához, am elyben szolidaritásukról 
b iz tosítják  a szenvedő ázsiaiakat, ugyanakkor hasonló levé l 
m ent az am erikai ökum enikus tanácshoz, am elyben  az Euró
pai Egyházak K onferenciája fe lh ív ja  őket, hogy tegyenek meg 
m inden t az am erikai agresszió m egszüntetésére.

A  EURÓPAI E G Y H A Z A K  KONFERENCIÁJA TAN U LM Á 
N YI M U N K Á JÁ RÓ L hangzottak el jelen tések.

A z 1. szám ú m unkabizottság „Európai egyházai és más v i
lágrészek egyházai” cím m el fo ly ta to tt tanulm ányi munkát.

A  2. szám ú m unkabizottság „Az egyház szolgálata a társa
dalom ban” című tém ával foglalkozott. Elnöke dr. N agy Gyula  
professzor, alelnökei N icolaescu professzor (Románia), és W il
liam s dóm prépost (Anglia), titkára  Eggink (Hollandia). A  b i
zottság nevezetes m unkaülése vo lt 1969 novem berében a svá jci 
G w attban. M unkálatuk eredm ényét kb. 60 oldalas füzetben  
nyom tatásban is m egjelen tetik . L egközelebbi ülésük 1970. no
vem berében  lesz. — A bizottság m unkájáról dr. N agy G yula  
professzor szám olt be, s válaszolt a fe lv e te tt kérdésekre.

A  3. szám ú m unkabizottság „Egyházközi kérdések a m odern  
európai társadalom ban” cím ű feladatkörben  dolgozott.

A  SZERVEZETI KÉRDÉSEK sorában N yborg VI. (az Eu
rópai Egyházak K onferenciája VI. nagygyűlése) elé javasla t 
m egy az Európai Egyházak K onferenciája m űködési szabá ly 
zatának részleges m egváltozásáról. Erre azért van szükség, 
m ert a kétévenkén ti nagygyűlésről a K onferencia á ttért a há
rom évenkén ti nagygyűlésre. E zért a tisztségek  időtartam át a 
következőképpen  akarják m ódosítani: A z elnökség és a tanács
adó bizottság tagjainak m egválasztása nagygyűlésen történik, s 
az k é t nagygyűlés idejéig  van érvényben. Ez hatévi időtarta
m ot je len t, de ha ritkábban h ívják  össze a nagygyűlést, akkor 
term észetesen  továbbhúzódhat. Például O ttlyk  püspököt N y-  
borg V -ön vá laszto tták  az elnökség tagjává 1967-ben, ezért 
tisztsége N yborg V l-on . 1971-ben is érvényben  van, egészen  
az 1974-re te rve ze tt N yborg VII. nagygyűlés végéig.

A z elnökség és tanácsadó bizottság tagjainak egy része, kb. 
a fele  ezért m inden nagygyűlésen cserélődik.

A z  elnökség tagjainak szám át legalább 5, S 'legfeljebb 7 fő 
ben határozzák meg. A  tanácsadó bizottság tagjainak szám a  
legalább 16, s legfeljebb 21 lehet.

N YBORG VI. ELŐKÉSZÜLETEI sorában a főreferátum ot 
„Szolgálat Istennek  — szolgálat em bereknek” cím m el fogják  
tartani.

15— 15 perces referátum ot tartanak az altém ákról: C respy  
francia, és dr. Nagy G yula m agyar professzorok.

N agy G yula professzor szereplése N yborg VI. plenáris ü lé
sén jelentős, m ert az Európai Egyházak K onferenciája 1957 óta 
ta rtó  történetében  plenárison csak m ost ta rth a t először refe
rátum ot m agyar előadó.

A z egyes a ltém ákat szekciókban dolgozzák fel. Ezek a lé 
m ák a következők: 1. A  szolgálat teológiája és a teológia szol
gálata a jelen legi szituációban; 2. M it je len t az is ten tisz te le t 
ma? 3. Egyházak és keresztyének  szolgálnak a társadalom ban, 
a szociális és gazdasági igazság érdekében. 4. A  keresztyének  
béke- és kiengesztelő szolgálata Európa és a v ilág  mai po li
tika i feszü ltségterületein . 5. A z egyház jövendő feladatai.

N yborg VI. e lő tt Romániában 1970. szep tem ber 28—október 
1-ig ü lésezik az elnökség, am ely N yborg VI. előkészítésének  
végső feladata it oldja meg.

N yborg VI. 1971. április 26-án kezdődik, m ájus 2-ig tart. 
Előző nap, április 25-én, m ég az elnökségi és tanácsadó bi
zottság ülésezik. A  nagygyűlés sz ínhelye a dániai N yborg üdü
lőhely lesz.

A  m agyar protestáns egyházak azzal a rem énységgel vesz
nek részt az Európai Egyházak K onferenciája m unkájában, 
hogy szolgálatot tehetnek m ind az egyházak együttm űködése, 
m ind az európai béke és biztonság elősegítése terén.

SZÜNIDEI FOHÁSZ
Őrizz meg, ó Uram, az olyan szabadságtól, mely elpuhít, 
mely csak önkényesség, s  nincs belőle haszna 
szívnek-értelem nek.
ő rizz meg, 6 Uram, az im átlanul induló s Istentől távol végződő 
naptól, üres lazsálástól, tétlen  korhadástól.
K étértelm ű beszédtől, mely nem tiszteli a  szerelmet, 
középszerűségtől, bátortalanságtól, m inden fegyelmezetlenségtől 
őrizz meg, ó Uram!
Attól a veszélytől, hogy a  szünidőben elfelejtselek 
s ne szeresselek eléggé — őrizz meg, 6 Uram!
Kérlek, hallgass meg —
hogy tekintetem  tiszta legyen,
hogy számat jó  és bátorító szavak hagyják el,
hogy lépésem határozott legyen,
hogy kezem készen álljon adni s  elfogadni,
hogy szellemem éber legyen felfogni az igazságot,
hogy életem dicső nevedet hirdesse, s  téged dicsérjen
Adj nyitott szemet, hadd lássam, m ilyen szép a  világ,
adj éber fület, hogy kiáltásod megértsem,
adj szorgos kezet, hogy m egragadjam  a szabadságot,
am elyet te  adsz. Ámen.

R e in h o ld  S c h n e id e r  u t á n :  B . M .

DIETZFELBINGER PÜSPÖK ÜJRA HIVATALÁBAN
M ajdnem féléves betegség fontosabb püspöki teendőket 

után újból elfoglalta hivatalát lá tja  el, de m ár részt vett jú- 
D. H. D ietzfelbinger m üncheni nius m ásodik hetében a bajor 
püspök. Egyelőre csak a  leg- egyház vezetőségének ülésén.

CLEVELAND — NYUGAT
Az am erikai Cleveland egyik 108 • istentiszteletet tartottak, 

m agyar evangélikus gyüleke- felerészben angol nyelven, de 
zete, am elynek lelkésze Juhász a magyar nyelvűek látogatot- 
lm re, a lelkészi szolgálat fenn- tabbak voltak. A kazuáliák ál
tartásának  jobb biztosítása ér- tá lában emelkedtek. Kereszte- 
dekében m unkatársi viszony- lés 9, tem etés 11, úrvacsorázó 
ba lépett az ohiói egyházkerü- 560 volt, konfirm áltak 7-et. Es- 
le t am erikai missziós bizottsá- ketés nem volt. Cleveland- 
gával, s így lehetővé vált a nyugat az am erikai magyar 
lelkészi javadalom  megfelelő evangélikusság egyik legerő- 
rendezése. Az elm últ évben sebb gyülekezete.

A KÁBÍTÓSZEREK ELLEN
A Német Szövetségi Köztár- déssel. Meg akarják  szigoríta- 

saságban rendkívül nagym ér- ni a kábítószerek im portját és 
tékben elterjed t a kábítósze- akciót indítanak a fiatalok ká- 
rek élvezete — elsősorban a bítószerélvezése ellen, m ert 
fiatalok között. A szövetségi nemcsak egészségi, hanem tá r
gyűlés (parlament) is foglalko- sadalmi szempontból is sok v e -  
zik legközelebb ezzel a  kér- szélyt re jt magában.



C sa k  e g y ü t t
M t 7, 12

A vasárnap igehirdetésének alapigéje egy nagy összefüg
gésre hívja fel a  figyelmünket. Mi' emberek elszakíthatatlanul 
összetartozunk egymással. Minden cselekvésünknek, szavunk
nak és döntésünknek, de m ulasztásainknak is hatása van em
bertársainkra. Á ltalában annál nagyabb hatása is, m int ahogy 
azzal m i számolunk. M int a  vízbe dobott kő nyom án tovább 
és egyre szélesebben gyűrűző hullámok, tetteink, szavaink és 
döntéseink is általunk felm érhetetlen távolságokig hatnak el. 
Közösséget form álnak, javítanak vagy rombolnak. Alakító té 
nyezővé válnak a közgondolkodásban és általános em beri m a
gatartásban. H atnak a  közerkölcsre és a  társadalm i együttélés 
rendjére.

A fentiek alap ján  cselekvésünk, szavunk és döntésünk vissza 
is hat ránk. Kétféleképpen is. Egyrészt a közvetlen érintkezés
ben, m int az anyag érintkezésénél, egyképpen érvényesül a  ha
tás és visszahatás ereje. S az egyik döntő módon befolyásolja 
a  másikat. M ásrészt mivel mi m agunk is alakítjuk  az életet, a 
környezetet, az eseményeket, amelyek körülvesznek és követ
keznek, mi m agunk is élvezői, vagy szenvedői vagyunk esemé
nyeknek, eredményeknek, közgondolkodásnak, állásfoglalások
nak, am elyeknek létrejöttében részt vettünk.

Ezt az általános emberi tapasztalatot Jézus is m egerősíti igé
jében. De ennél is messzebb m utat, am ikor azt összefüggésbe 
hozza az isteni törvénnyel. Jézus ezzel azt mondja, hogy ez 
nem  is lehet másképpen. Isten az em beri életet, az egyénit és 
közösségit összekötve, a kölcsönös szeretet m egm ásíthatatlan és 
kijátszhatatlan  a lap jára  helyezte. Sem önzőén m agunknak élni, 
sem m ások rovására élni nem  lehet úgy, hogy annak káros 
hatását mi m agunk meg nem  éreznénk. És m egfordítva is: a 
szeretetben szolgáló élet, a mások gondját és baját is felvevő 
segítökészség, a mindenki számára jót, békét, előrehaladást és 
boldogulást akaró és munkáló életstílus áldása visszatér hoz
zánk.

Jézus igéje azonban a rra  is rám utat, hogy nemcsak a visz- 
szahatástól való félelem ért, vagy viszontkapott szeretetért kell 
ezt az u ta t járnunk, hanem  azért is, m ert ez törvény. Annak az 
Istennek akarata , törvénye, aki nemcsak az egészséges emberi 
együttlét vágányává te tte  a szere tetet, hanem  számon is kéri 
mindegyikünktől, hogy ez volt-e életünk alapja.

Isten törvénye és az emberi tapasztalat, amely természetesen 
következik az első nyomán, ösztönöznek bennünket arra, hogy 
m inden önzésünket és nemtörődömségünket legyőzve, mindig 
többet tegyünk szeretetben a  közvetlen közelünkben élőkért 
éppen úgy, m in t a szám unkra alig ism ertekért.

De az em beri tapasztalat és isteni törvény ösztönzésén tú l a 
boldog hála is késztessen a  jó cselekvésére, m ert hitben megta
pasztaltuk, hogy Isten önmagát is megkötötte a szeretet tör
vényével értünk és az egész embervilágért, az áldozathozatal 
és önmaga m egüresítése oly teljességéig, ahogy ezt Jézusban 
láthatjuk.

Mezősi György

I M Á D K O Z Z U N K
I s t e n ü n k ,  m e n n y e i  A ty á n k !  T e  m a g a d  v a g y  a  s z e r e te t  t e l j e s 

sé g e . S z e r e te te d n e k  k ö s z ö n h e t jü k  l é tü n k e t ,  b o ld o g u lá s u n k a t  é s  
ü d v ö s s é g ü n k e t .  D ic s ő í tte s s é k  e z é r t  a  t e  s z e n t  n e v e d . D ic s ő ít-  
t e s s é k  K r i s z tu s  U r u n k  n e v e  is , a k i  s z e r e te te d e t  ú j r a  k ö z é n k  
h o z ta  é s  n é k ü n k  a já n d é k o z ta .

K é r ü n k  A ty á n k ,  s e g í ts  b e n n ü n k e t ,  h o g y  a ty a i  é s  i s te n i  s z e 
r e t e t e d  v is s z a tü k r ö z ő d jé k  r a j t u n k .  L e g y e n  é le tü n k  a  s z e r e te t  
s z o lg á la tá b a n  á ld á s s á  c s a lá d u n k ,  n é p ü n k  é s  a  m a  é lő  e m b e r i 
sé g  k ö z ö s sé g é b e n . A d j  s z iv ü n k b e  m e g é r té s t ,  jó in d u la to t ,  s e g í
tő k é s z s é g e t  m á s o k  .ja v á ra . A d d , h o g y  a  k ö lc s ö n ö s  s z e r e te t  g y ü 
m ö lc s e ib e n . a  m in d e n  n a p i  k e n y é r b e n ,  a  b o ld o g  o t th o n b a n ,  és 
a  b é k é s  e m b e r i  é le tb e n  m i  m a g u n k  is  r é s z e s e d h e s s ü n k .  S v é g ü l 
s z e r e te te d b ő l  e ln y e r h e s s ü k  a  b o ld o g  ö rö k  é le te t  is , á m e n .

AZ IFJÚSÁG NÉLKÜL NINCS FEJLŐDÉS

Istentiszteleti rend
B u d a p e s te n , 1970. jú n iu s  21-én

Helder Camara brazíliai k a
tolikus érsek tüzes beszédben 
szólította föl az ifjúságot, hogy 
harcoljon a fejlődésért a világ
ban és bélyegezze meg az igaz
ságtalanságokat. Az ifjúság se
gítsége nélkül nem lehet a vi
lágon megszüntetni az igazság
ta lan  társadalm i form ákat — 
jelentette ki az érsek Salzburg

ban, az ifjúság részére ta rto tt 
nemzetközi konferencián. A 
fejlődés „vulgáris ellenségei
nek” nevezte az érsek azokat, 
akik az antikommunizmus fé
lelmében élnek. „Az antikom 
munizmus nevében ta rtják  
fenn az em bertelen társadalm i 
form ákat a világon” — han
goztatta Cam ara érsek.

D e á k  t é r  d e . 9 (ú rv .)  T r a j t le r  G á 
b o r, de . 11 (ú rv .) d r . H a le n s c h e r  
K á ro ly , d u . 6 d r .  H a fe n sc h e r  K á 
ro ly . F a s o r  de . 11 D . K o re n  E m il, 
du . 6. D ó zsa  G y ö rg y  ú t  de . fé l 10 
D . K o re n  E m il. Ü llő i ú t  24. de. fé l 
11. K a rá c s o n y  S á n d o r  u .  de. 9. 
R ák ó cz i ú t  57/b. d e . 10 (szlovák) 
A ra d i A n d rá s , de . 12 (m a g y a r) . 
T h a ly  K á lm á n  u . 28. de . 11 d r . R é- 
d ey  P á l, d u . 5 sze re te tv e n d ég sé g . 
K ő b á n y a  de. 10 T u r c h á n y i  S á n d o r 
teo l. szu p p l. U tász  u . de. 9 T u r c h á 
n y i S á n d o r  teo l. szu p p l. V a jd a  P é 
te r  u . de . fé l 12 T u rc h á n y i S á n d o r  
teo l. szu p p l. Z ug ló  de. 11 (ú rv .) B í
z ik  L ászló . R á k o s fa lv a  d e . 8 (úrv .) 
B o ro s ,K á ro ly . G y a rm a t u . de . fé l 10 
B íz ik  L ászló . F ó ti ú t  de . 11 B a ra n y a i 
T a m á s . V áci ú t  de . 8 B en c z ú r 
L ászló . F ra n g e p á n  u . de. fé l 10 
B en c z ú r L ászló . Ü jp e s t de . 10 B lázy  
L a jo s . P e s te rz s é b e t d e . 10 d r .  S e l-  
m eczi J á n o s . S o ro k sá r  Ü jte le p  de. 
fé l 9 d r . S e lm eczi L ászló . P e s tlő r in c  
de. 11 M atu z  L ászló . K is p es t de . 10. 
K isp es t W ek e rle te le p  d e . 8. P e s tú j
h e ly  d e . 10 S c h re in e r  V ilm os. R á 
k o s p a lo ta  M A V -telep  d e . 8. R ák o s  -

—  S z e n th á r o m s á g  ü n n e p e  
u t á n  a  4. v a s á r n a p o n  a z  o l t á r -  
t é r í tő  s z ín e :  z ö ld . A  d é le lő t t i  
i s t e n t i s z te le t  o l t á r i  ig é je :  K m  
8, 18— 23; a z  ig e h i r d e té s  a la p -  
ig é je :  M t 7, 12.

—  L E L K É S Z A V A T Á S  A Z  
É S Z A K I  E G Y H Á Z K E R Ü L E T 
B E N . Június 21-én, vasárnap 
délután 6 órakor a kelenföldi 
tem plom ban avatja lelkésszé 
D. dr. Ottlyk Ernő püspök, az 
Északi Egyházkerület püspö
ke Rezessy Miklós, Valtinyi 
Gábor és Weltler Rezső végzett 
teológusokat.

—  L E L K É S Z A V A T Á S  A  
D É L I  E G Y H Á Z K E R Ü L E T 
B E N . D. Káldy Zoltán püspök, 
a Déli Egyházkerület püspöke 
június 28-án, vasárnap délután 
fél 4 órakor Maglódon Eszlé- 
nyi László, július 5-én vasár
nap délelőtt 10 órakor Pécsett 
Győr Sándor, délután 5 órakor 
Bonyhádon Krámer György 
végzett teológusokat avatja 
lelkésszé.

m e r i tu m b a n .

p a lo ta  N a g y tem p lo m  d e . 10. R á k o s 
p a lo ta  K is tem p lo m  d u . 3. R ák o s 
s z e n tm ih á ly  de. fé l 11 if j .  G ö rö g  
T ib o r. S a sh a lo m  de. 9 K a rn e r  Á gos
to n . M áty á s fö ld  de. fé l 11. C in k o ta  
de . fé l 11, d u . fé l 3. K is ta rc s a  de. 9. 
R ák o s c sa b a  de. 9 B ék é s  Jó zse f. R á 
k o s h e g y  de. 9. R ák o s lig e t de . 10. 
R á k o s k e re s z tú r  de . fé l 11, d u . 3.

B éc s ik a p u  té r  de. 9 (ú rv .) V á ra d y  
L a jo s , de. fé l 11 (n ém et, ú rv .)  V á
ra d y  L a jo s , de . 11 (ú rv .) D. d r . O tt
ly k  E rn ő , d u . 6 M ad o csa i M iklós. 
T o ro ck ó  té r  de . fé l 9 S z ita  I s tv á n -  
n é . Ó b u d a  de. 9 F ü lő p  D ezső , de . 10 
(ú rv .) F ü lö p  D ezső. X II., T a r ts a y  
V ilm os u . de . 9 T a k á c s  Jó zse f, de. 
11 T a k á c s  Jó zse f, d u . fé l 7 R u ttk a y  
E lem é r. P e s th id e g k ú t de. fé l 11 M a
d o csa i M ik lós. K e len fö ld  de. 8 
B en cze  Im re , de . 11 (ú rv .) B en cze  
Im re , d u . 6 d r . R ezessy  Z o ltán . 
N é m etv ö lg y i ú t  d e . 9 d r. R ezessy  
Z o ltán . A lb e r tfa lv a  de. 7 V iso n ta i 
R ó b er t. N a g y té té n y  d e . fé l 9. K e- 
le n v ő lg y  de. 9 V iso n ta i R ó b e r t. B u 
d a fo k  de. 11 V iso n ta i R ó b ert. C sil
la g h e g y  de. fé l 10. C sepel d e . fé l 11.

— CSÖMÖR. Június 14-én 
istentiszteleten és ünnepi köz
gyűlésen ik ta tta  be Detre 
László esperes a gyülekezet 
egyhangúlag m egválasztott le l
készét, Solymár Pétert. A be
iktatáson igét h irdetett D. Kál
dy Zoltán püspök, a Déli Egy
házkerület püspöke.

—  A  T E O L Ó G IA I  A K A D É 
M IA  június 12-én, pénteken 
délelőtt 10 órakor a Budavá
ri Egyházközség im aterm ében 
ta rto tta  tanévzáró ünnepi ülé
sét. Az ülést megelőző isten
tiszteleten D. dr. Ottlyk Ernő 
püspök, az Északi Egyházke
rület püspöke szolgált.

—  A  K E L E T -B É K É S I  E G Y 
H Á Z M E G Y E  lelkészi m unka- 
közössége június 19-én Békés
csabán ta rto tta  ülését. Ű rva
csorát osztott Fábry István. 
Előadást Povázsai Mihály, 
Bodrog Miklós, beszámolót 
Mekis Adóm e s p e re s  tartott.

—  Ö B U D A . A gyülekezet 
június 14-én ünnepelte tem p
loma felszentelésének h a r
mincötödik évfordulóját. Ez 
alkalom mal a gyülekezet lel
késze új presbitereket iktatott 
tisztségükbe.

— HALÁLOZÁS. Büki Jenő 
nyugalmazott evangélikus lel
kész, a mekényesi gyülekezet 
54 esztendőn át volt hűséges 
pásztora életének 81. esztende
jében elhunyt. Temetése jú 
nius 11-én volt Mekényesen. 
„Az Ür szemei előtt drága az 
ő kegyeseinek halála.”

— Dr. Szandai János volt 
békéscsabai hitoktató lelkész 
61 éves korában váratlanul el
hunyt. Temetése június 2-án 
volt szülőfalujában, Béren, 
nagy részvét mellett. Koporsó
ja  felett kívánsága szerint 
G erhát Sándor galgutai lelkész 
h irdette az igét. „Legyetek ké
szen . . . ”

„ E g y m á s  t e r h é t  h o rd o z z á to k ,  
é s  ú g y  tö l t s é te k  b e  a  K r i s z tu s  
tö r v é n y é t .”  (G á l 6, 2)

V A S Á R N A P . — „Miért c s ü g 
gedsz el lelkem, és m iért nyug- 
hatatlankodol bennem? Bízzál 
Istenben, m ert még hálát adok 
én néki, az én szabadítómnak 
és Istenem nek.” (Zsolt 42, 12). 
Életutadon megfáradó, a  hit 
harcában meglankadó, a sok 
teher hordozása m iatt hábor
gó, csüggedő ember! Ez az ige 
bátorít: bízzál! A szabadító Is
ten ad kimenekedést gondjaid
ból, elveszi bűneid terhét, erőt 
ad a kísértésben, hogy hálás 
szívvel áldhasd kegyelméért.

H É T F Ő . — „Tarts meg m in
ket, szabadító Istenünk, gyújts 
össze m inket.” (1 Krón 16, 35). 
A bűn beékelődik közénk és 
elválaszt bennünket egymástól. 
Harag, gyűlölet, irigység, ve
szekedés taszító erői bontják 
meg családok, gyülekezetek, 
népek boldog együttélését, s 
lesz elválás, elidegenedés, há
ború. Isten megszabadít bű
nünktől, összegyűjt és együtt 
tart. Gondviselő szeretete, 
Krisztus váltsága, a Lélek ere
je terel össze, m int nyájat a 
pásztor.

K E D D . — „Ne félj, m ert én 
veled vagyok!” (Ézs 43, 5). A 
magányosság érzése a leggyöt- 
rőbb érzés. A legsúlyosabb te 
her az, am it egyedül kell hor
dozni. Egyedül m aradni segít
ség nélkül, am ikor körülfog az 
ár, vagy am ikor bűneink, sok
sok vétkünk súlya telepszik 
ránk, — nincs ennél idegté
pőbb! Nem vagyunk egyedül! 
Egymás mellett, egymásra 
u táltán  és egym ásért kell él
nünk, hogy bajban, term észeti 
csapás idején, vagy bűneink 
terhe a latt görnyedve segítsé
get nyerjünk attól a testvér
től, akinek segítő szeretetében 
Isten szól: „Ne félj, m ert én 
veled vagyok!”

S Z E R D A . — „Nem halok 
meg, hanem  élek és hirdetem 
az Úrnak cselekedeteit.” (Zsolt 
118, 17). Ez az ige Luther M ár
ton kedves igéje volt. Az egy

N Y Á R E S T I
O R G O N A M U Z S IK A

lesz a Bécsikapu téri 
templomban június 19-én, 

pénteken este 
fél 7 órakor.
J .  S . B A C H : 

P r e lú d iu m o k  é s  fu g á k
Esz-dúr, c-moll, h-moll, 

D-dúr.
O rgonái:

P E S K Ö  G Y Ö R G Y
orgonaművész

K özrem űködik:
/  C s e té n y i  G y u la

fuvolaművész
Előadó:

V Á R N A I  P É T E R
zeneesztéta

Jegyek ára : 12,— Ft.

ház m egtisztításáért folytatott 
harcában nagy biztatás volt 
szám ára Isten szava. Istennek 
a megváltó Jézus Krisztusban 
m egjelent kegyelmes cseleke
detét, ingyenvaló bűnbocsátó 
szeretetét kell hirdetnem. Nem 
félek a haláltól, Isten szerete
te örök életet szerzett nekem. 
Ezt a szeretetet hirdesse éle
tem!

C S Ü T Ö R T Ö K . — „Kicsoda 
oly erős, hogy éljen és ne lás
son halá lt?”’ (Zsolt 89, 49). A 
kérdésre a felelet egyszerűnek 
látszik: egyedül Isten úr a ha
lálon, Ö ftem hal meg. Mi pe
dig m indnyájan halandók va
gyunk. Ezért van szívünkben 
remegés, ha a halálra gondo
lunk. Nos, mégsem ez a helyes 
válasz. Jézus m eghalt ugyan, 
de feltám adt, erőt vett a ha
lálon, hogy győzelméből ne
künk is részt adjon. Erős h it
tel vallhatom : „Jézus él! Én is 
vele, hol van, ó halál, hatal
m ad?” (216. ének)

P É N T E K .' — „Micsoda va
gyok én, Uram Isten, s micso
da az én házam népe, hogy en
gem ennyire elővittél?” (2 Sám 
7, 18). Péter szava adja meg 
erre a kérdésre a helyes fele
letet: „Én bűnös em ber va
gyok, Uram !” (Lk 5, 8). Ez a 
bűnös Péter mégis nagy ígére
te t nyer Istentől: em bereket 
fog halászni, Isten eszköze lesz 
az Ö országa szolgálatában. 
H át én micsoda vagyok? Bű
nös ember. Mégis Isten eszköze 
lehetek az egymás terhét hor
dozó szeretet szolgálatában.

S Z O M B A T . — „Lelkem, 
amely rajtad  nyugszik, és be
szédeim, am elyeket szádba ad
tam, el nem távoznak szádból 
és magodnak szájából.” (Ézs 
59, 21). Isten örökkévaló szö
vetségének isteni feltételei 
ezek. Íme, ez a Krisztus tö r
vénye: Isten szeretete mindig 
ad, m ielőtt követel. A dja Lel
ke által igéjét, szájunkba adja, 
hogy bevegyük, megrágjuk, 
megemésszük, mienk legyen 
egészen. Azután pedig szájunk
ból szóljon a bizonyságtevés 
igéje a rajtunk  megnyugvó, 
tőlünk el nem távozó kegye
lemről.

V e tő  B é la

E V A N G ÉL IK U S ÉLET
A M ag y a ro rszág i 

E v a n g é lik u s  O rszág o s  E g y h áz  
S a jtó o s z tá ly á n a k  la p ja

S z e rk e sz ti:  a s ze rk e sz tő b izo ttsá g  
F e le lő s  sze rk e s z tő  és k ia d ó :

D. K o rén  E m il
S ze rk e sz tő ség  és k ia d ó h iv a ta l : 
B u d ap e s t, V III., P u s k in  u. 12.

T e le fo n : 142—074 
C se k k s z á m la s z á m : 20.412—VIII. 
E lő fiz e té s i á r :  egy  é v re  90,— F t 

Á ru s í t ja  a  M ag y a r P o s ta  
In d e x  25 211

©
70.0975

A th e n ae u m  N yom da. B u d ap e s t 
R o tác ió s  m a g a sn y o m á s

F e le lő s  v e z e tő :
S o p ro n i B é la  ig azg a tó

Tv j a v í t á s . . .Akkor már napok óta jöttek a riasztó hírek 
a Szamos, a Túr áradásáról, a zabolátlan viz 
egyre nagyobb térhódításáról, az elárasztott 
falvak kitelepítéséről, mentési akciókról. Üj 
hírek jöttek a Felső-Tisza szintjének fenyegető 
emelkedéséről, a romániai árvizekről, a Körö
sök, Berettyó és a Maros vidékén elrendelt III. 
fokú árvízvédelmi készültségről.

Cseres Károly főelőadó is megkapta a beté
tekre vonatkozó rendkívüli intézkedéseket. 
Otthon, a család, felesége, asszonylánya, idős 
anyósa, sógornője aggódva figyelték a rádió 
híradásait, a tv esti híradásait. Napközben ki
sétáltak a Tisza-partra, s borzongva nézték a 
szennyesen kavargó, sárga-piszkos habot, ága
kat, szemetet forgató, rohanó vizet. Számolgat
ták a rakpart lépcsőit, melyből egyre keve
sebb látszott ki a vízből s nemsokára hozták 
a hírt, hogy a lejárók elfalazásához már oda- 
hordták a cementet, téglákat, homokot...

Cseres Károly józanul gondolkodó ember 
volt. Minden körülmény figyelembevételével 
biztosan állapította meg, hogy Szegeden nem 
lesz árvíz. Ha a legrosszabb — amit emberileg 
ki lehet számítani — bekövetkezik, akkor a 
körtöltésen kívüli telepek vagy tJj-Szeged ke
rülhet víz alá. Ezek a részek kevésbé védettek, s 
szintjük alacsonyabb, mint a feltöltött városé.

Nem tehetett róla, de idegesítette az asszo
nyok rémülete. Sajnálta a sok szerencsétlen 
családot, de nem tudta megérteni az asszonyo
kat, akiknek egész életritmusát, minden tevé
kenységét, gondolat- és érzésvilágát befolyá
solta a súlyos természeti csapás, amely az or
szág egy részét sújtotta.

Május 20-án összehívta dolgozótársait és rö
viden vázolta az országos vízügyi helyzetet, is
mertette a várható eseményeket s a már eddig

bekövetkezett katasztrofális árelöntéseket. Fel
szólított mindenkit, hogy csatlakozzék az or
szágos mozgalomhoz és tehetségéhez ké
pest, de talán még azon felül is, adakozzon az 
árvíz sújtotta lakosság megsegítésére, ő  maga 
egynapi keresetét ajánlotta fel.

Este nyugodtan aludt el, s értetlenül hallgat
ta a reggeli panaszokat, hogy milyen rosszul 
és nyugtalanul aludtak családtagjai, hogy ki- 
alvatlanul, fájós fejjel ébredtek s a reggeli fe
kete után sem tértek egészen magukhoz.

Mégis hivatalba menet elgondolkoztatta ez a 
tény, s úgy érezte, hogy talán benne van a 
hiba és jobban kellene együttéreznie a szenve
dőkkel. Szinte szégyenkezve figyelte lelke rez
düléseit. befelé figyelve szíve mélyébe; vajon 
nem farizeusi szólamok voltak, amikor segí
tésre ösztönözte társait, amikor ö maga any- 
nyira nem érzett együtt legközelebbi hozzá
tartozóival sem? — Önkéntelenül a tv-felirat 
jutott eszébe: „A hiba nem az ön készülékében 
van.” Ügy érezte, hogy igen, a hiba most az ő 
készülékében kell, hogy legyen . . .

Ekkor a villamos éppen megállóit s a fel
szállók között a békéscsabai vonat utasai tó
dultak fel a lépcsőn. Idős hölgy jött elöl két 
nagy bőrönddel, melyeket szíjjal kötöztek át 
hevenyészve. Mögötte fiatalasszony, karján 
másfél év körüli gyermekkel, s másik ke
zébe egy három-négy éves kislány kapaszko
dott.

Az első menekülök voltak akikkel találko
zott. A nagymama arca sápadt, meggyötört ki-

fejezésű, szemalja erősen árkolt és árnyékolt, 
mint aki régen aludt s akkor sem pihente ki 
magát. A fiatalasszony ruhája alatt sportme
legítő volt, s haja erősen nélkülözte a fésű 
nyomát. Szemeiben valami álmos-tompa fá
sultság, valami nagy közömbösség. Nem mo
solygott gyermekére, csak magához szorította, 
miközben szeme a másikat kutatta. Néha kö
rülnézett, de látszott, hogy nem látja azt, amit 
néz. A felajánlott helyet szó nélkül elfogadta s 
lerogyott az ülésre. Karja továbbra is ölelte 
a kisebbet, de másik keze már kereste s olda
lához vonta a nagyobb gyermeket. A nagyma
ma mondta: „Makót az éjjel kiürítették; most 
idejövünk egy rokonunkhoz. Csak ezt a két bő
röndöt tudtuk elhozni. Több nem fért az autó
ra. Este 10 órakor indultunk; akkor éppen zu
hogott az eső.”

Két arcot látott Cseres Károly. A gyermekek 
közül a kicsi aludt, a nagyobb élénken figye
lő, csodálkozó és kiváncsi szemmel nézte az 
előtte ismeretlen város új csodáit. De a nagy
mama és a fiatalasszony arca köteteket beszélt. 
Ezeken az arcokon ismerte fel a felesége, só
gornője, anyósa arcán napok óta látható kife
jezéseket, amikor az idegizgalom merevítette 
meg a vonásaikat. De ezeken az arcokon új 
vonást is fedezett fel. Az átélt szenvedések, a 
szörnyű éjszaka, az izgalmakat megcsendesí
tették s fásult közömbösséggé változtatták. 
Cseres Károlynak fázni kezdett a lelke, amikor 
rájuk nézett. Nem tudta ezt az érzést másképp 
magyarázni. S mikor a lélek fáz"-, akkor ol

dódik egyben a dermedt lélek ridegsége! „Igen! 
A hiba az én készülékemben van . . .  De csak 
volt.” — Gondolta s elöntötte lelkét az együtt
érzés, a segíteni akarás, az ember igaz, vég
telen szeretetének boldogító melegsége. Igen! 
Valamit tenni kellene. Most . . .  mindjárt...

De ránézve a menekülőkre azonnal tudta, 
hogy tehetetlen. Ezeknek most, ebben a lelki- 
állapotban a szép szavak mitsem érnek. Talán 
fel sem tudják fogni a szavak értelmét. Olyan 
ez, mint amikor valakinek drága halottja van 
és részvétet kellene kifejezni. A szavak, a leg
szebbek, legszeretetteljesebbek is, mit sem ér
nek. Sokszor szinte bántóak. Talán jó barátok 
között ilyenkor egy meleg kézszorítás, egy öle
lés, amit adhatunk. Az jólesik. Azzal ki lehet 
fejezni az együttérzést. De idegeneknek ezt 
sem tudjuk nyújtani. Csak apró udvariasko
dással, helyátengedéssel, csomagcipeléssel tu
dunk gyengédséget kimutatni.

Cseres beérkezett a hivatalába. Aznap egy- 
öntetüleg felajánlották az egynapi keresetü
ket a segélyakció javára. Cseres érezte, hogy 
most valamivel kifejezésre kell juttatnia azt, 
hogy dermedt lelke felengedett, hogy ő is 
gyengéden érző emberré vált. hogy eltűntek 
azok a falak, melyek eddig lélekben a többi 
aggódótól elválasztotta. Volt 300 Ft megtakarí
tott zsebpénze. A nyaralásra spórolta össze, 
hogy apró örömökre váltsa, ha nyáron elmen
nek feleségével Füredre. Most kiállította a 
csekket erről a háromszáz forintról, de senki
nek sem szólt. Nem akarta, hogy erről bárki is 
tudjon. Azt az egynapi keresetet a. hivatalban, 
amit felajánlott, úgy is külön befizeti. . .  A 
háromszáz forintot pedig feljegyzéseiben úgy 
kc-tyveli el: tv-javítás. . .

B á n k f a lv y  G y u la
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Hatvan lelkész
háromnapos tanácskozása

A LVSz Nemzeti Bizottsága Teológiai Konferenciája Gycnesdiáson
A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG MAGYAR NEMZETI 

BIZOTTSÁGA június 15— 17 között teológiai konferenciát ren
dezett a gyenesdiási egyházi üdülőben.

A konferencia egyesztendős széles teológiai munkálkodás be
tetőzése volt. A LV Sz Ötödik Nagygyűlésének anyagát a Ma
gyar N em zeti Bizottság m unkatársak bő bevonásával három  
csoportban dolgozta Jel, amint arról lapunkban már többször 
irtunk. A munkacsoportokban kialakult eredményt rögzítették, 
s megküldötték a lelkészek még szélesebb rétegének tanulmá
nyozás és hozzászólás érdekében.

Ennek az anyagnak az ismeretében jö tt össze több mint hat
van lelkész, s három napon keresztül foglalkozott a „Külde
tésünk a világban” összefoglaló témával írásmagyarázat, elő
adások és rendkívül termékeny megbeszélések keretében.

A z előadásokat DR. PÁLFY M IKLÓS, DR. PRÖHLE K A 
ROLY, és DR. N A G Y  G YU LA professzorok tartották, akik a 
munkabizottságoknak is vezetői voltak, a következő címeken: 
Evangélium a mai világnak, — ökum en ikus felelősségünk, — 
Felelős részvételünk a mai társadalomban, majd D. KÁLDY 
ZOLTÁN püspök tartott összefoglaló előadást „Küldetésünk a 
világban” címen, amelyben különösen is érvényesült az egész 
konferencia szemlélete, az ti., hogy a világgyűlés által felve
tett kérdésekben mi a magyar evangélikus egyház látása, állás- 
foglalása és mondanivalója.

Az előadásokhoz csatlakoztak a reggeli és esti igemagyará
zatok, amelyeket D. K áldy Zoltán püspök, Várady Lajos, D. Ko
ren Emil, W eltler Rezső, Görög Tibor és Nagy István esperesek 
tartottak. A z  esti fórumbeszélgetések témái a közel-keleti kér
dés, az európai biztonság kérdése, a református—evangélikus 
párbeszéd, ifjúsági törekvések a nagyvilágban, s az egyház 
anyagi kérdései voltak. A konferenciát dr. Pröhle Károly, a 
LVSz Magyar N em zeti Bizottságának titkára  vezette.

Benyomást keltő volt a konferencián annak a megnyilvánu
lása, hogy a témák mögött egyesztendős, és igen széles lelké- 
szi rétegeket mozgató elmélyült teológiai elemzés áll, s küldöt
teink ennek birtokában mehetnek ki a LVSz Ötödik Nagygyű
lésére.

Franciaországban
Brazíliával kapcsolatban annyi probléma vetődött fel az el

múlt hetekben, hogy a Lutheránus Világszöv' ség végül is úgy 
döntött, hogy az 5. világgyűlést nem Porto Ah jreben, hanem a 
franciaországi Evianban tartja meg az eredetileg kitűzött idő
pontban, tehát július 14-től 24-ig,

A FINN EGYHÁZ SEGÉLYSZOLGÁLATA
A finn Kotimaa részletes 

kimutatást közöl arról, hogy a 
folyó évben a finn egyház ho
vá és milyen célokra küld ösz- 
szesen kerek 800 000 finn már
ka segélyt (mintegy öt és fél 
millió forint). A kimutatásban 
a következő országok szerepel
nek: Algéria, Ausztrália, Bra
zília, Csehszlovákia, Dominika, 
Etiópia, Hongkong, India, Jor
dánia, Karib tengeri országok, 
Közel-keleti arabok, Magyar- 
ország, Nigéria. Spanyolország, 
Szíria, Tanzánia, Tunézia, 
Zambia.

A segélyezés céljai a legkü
lönbözőbbek. A közvetlen egy
házi célok mellett bőven talá
lunk ilyeneket: élelmezésre, 
rádiószolgálatra, elemi csapást 
szenvedetteknek, menekült tá

boroknak (arabok), iskolázta
tásra, épületrenoválásra stb.

A segélyösszeg 60%-át a Lu- 
teránus Világszövetségen ke
resztül, 35%-át az Egyházak 
Világtanácsán át, s 5%-át köz
vetlenül folyósítják. 1971-ben 
a segélyprogram összegét 14%- 
kal emelni fogják. Az összeget 
országos egyházi gyűjtéssel és 
offertóriumokkal teremtik elő.

Soron kívül, a romániai 
evangélikus püspököknek 
Genfben személyesen előter
jesztett kérésére, az árvízben 
elszenvedett „Románia törté
nelmének eddigi legszörnyűbb 
csapása” enyhítésére a finn 
egyház mintegy 3 millió forint 
értékben (420 200 finn márka) 
küld segítséget az árvízkáro
sultaknak, főképpen tejport.

ÚJ SVÉD PÜSPÖKÖK
A megfelelő választások le

folytatása után a svéd király 
kinevezte lundi püspökké öllé  
Nivenius esperest Malmöből, és 
váxjöi püspökké Olof Sundby  
lelkészt Lundból.

Az eddigi püspökök a két ke
rületben Martin Lindström és

David Lundqvist voltak, akik 
nyugdíjba vonultak. Üres a gö- 
teborgi püspöki szék, amelyből 
Bo Giertz püspök nyugalomba 
távozott, de a király a lefoly
tatott választás jelöltjei közül 
egyiket sem nevezte ki.

A PAPA A SZENTÍRÁS 
EGYEDÜLI TEKINTÉLYE ELLEN

Rajongó protestánsok már 
azt hitték a Második Vatikáni 
Zsinat idején és a zsinat utá
ni korszakban, hogy a katoli
kus egyházban lényeges válto
zások következtek be a dog
mák értékelése terén, de első
sorban a Szentírás megítélésé
ben. Most a svájci Evangéli
kus Sajtószolgálat révén arról 
értesülünk, hogy VI. Pál pápa 
alaposan kioktatta híveit és a 
,„fenti protestánsokat” is ar
ról. hogy hogyan vélekedik a 
katolikus egyház a Szentírás
ról „hivatalosan".

A pápa keményen bírálta

április 15-i nyilatkozatában a 
reformáció tanítását az írás 
egyedüli tekintélyéről és védel
mezte „a Krisztus akarta és 
rendelte egyházi (értsd római 
katolikus) tanítói hivatalt”. Az 
írás egyedüli tekintélyéről szó
ló reformátori tanítás szerinte 
lehetővé teszi a Biblia szabad 
kutatását és magyarázását, és 
ez a körülmény bontotta meg 
a keresztyénség egységét. A hit 
a pápa szerint nem személyes 
dolog, hanem szilárd és vá
lasztékos tan, melyet éppen az 
egyházi tanítói hivatal állapít 
meg.

Hatan a szolgálat kapujában
JÜNIUS 12-ÉN, pénteken 

délelőtt egyházunk Teológiai 
Akadémiája kivételesen a bu
davári gyülekezet kápolnájá
ban tartotta tanévzáró isten- 
tiszteletét és ünnepi ülését. Az 
akadémia hallgatói közül ha
tan tették le utolsó vizsgáikat, 
hogy a közeljövőben több gyü
lekezetben felszentelje őket il
letékes püspökük és átlépje
nek a szolgálat kapuján, el
kezdjék munkájukat valame
lyik gyülekezetben.

Hárman a Déli Egyházkerü
lethez tartoznak: Eszlényi
László Maglódról (Pest me
gyei egyházmegye), Győr Sán
dor Pécsről, Krámer György 
Bonyhádról (mindkettő Tolna- 
Baranyai egyházmegye.) Hár
man az Északi Egyházkerület 
tagjai: Rezessy Miklós és Val- 
tinyi Gábor a Budapest-ke- 
lenföldi egyházközségből (Bu
dai Egyházmegye) és W eltler 
Rezső Sopronból (Győr-Sop- 
roni egyházmegye.) A hat 
fiatal közül kettő ma is aktív 
lelkészapa fia.

NEVÜKBEN Valtinyi Gábor 
búcsúzott el „az öröm és szo
morúság vegyes érzésével.” 
Köszönetét fejezte ki a pro
fesszoroknak, az egyház veze
tőségének, az Állami Egyház
ügyi Hivatalnak és az őket tá
mogató, nagy áldozatot hozó, 
értük imádkozó gyülekezetek
nek, majd — többek között — 
ezt "mondta: „Egyházvezető
ségünk és professzoraink' taní
tásai nyomán megbizonyosod
tunk arról, hogy szocialista 
hazánkban nemcsak lehetséges, 
de szükséges is a jó együtt
működés állam és egyház kö
zött. Nekünk fiataloknak is 
óriási feladatunk lesz, hogy 
felébre' szűk híveink és gyüle
kezeteink felelősségtudatát né
pünk és hazánk társadalmi, 
gazdasági haladása, az egész

emberiség békéje és boldog
sága iránt. . .  Isten adjon 
erőt ahhoz, hogy küldetésün
ket hűségesen betölthessük. . . ”

AZ ÜNNEPI ALKALOMRA
teljesen megtelt a budavári 
kápolna. Szülők, gyülekezeti 
tagok, vidéki és budapesti lel
készek örültek az örülőkkel. 
Egyházunk két püspöke, D. 
Káldy Zoltán  és D. dr. O ttlyk  
Ernő mellett ott láttuk dr. 
Pozsonyi László főelőadót az 
Állami Egyházügyi Hivatal 
képviseletében. Megjelent dr. 
Huszti Kálmán, a budapesti 
Református Teológia dékánja, 
dr. Pfeifer János római kato
likus teológiai dékán, Gerő 
Sándor a baptista egyház, 
Z arka Dénes az ádventista 
egyház, Hecker Ádám  super
intendens a metodista egyház 
és dr. Berki Feriz az ortodox 
egyház képviseletében. Az or
szágos egyház részéről jelen 
volt Karner Ágoston  főtitkár, 
dr. Papp Ivánné  főkönyvtáros, 
az Északi Egyházkerülettől 
dr. Szelényi Gusztáv kerületi 
főjegyző és még sokan mások.

A TANÉVZÁRÖ istentiszte
leten az Akadémia ez évben 
soros püspöke D. dr. O ttlyk  
Ernő prédikált

NÖVEKEDJÜNK JÉZUSBAN
címmel 1. Péter 2, ,1—6 versei 
alapján. „ígérik egyetlen biz
tatás a keresztyén életben va
ló fejlődésre, előrelépésre, to
vábbjutásra” — így hang
zott az első mondat. És a be
fejezés: „A tanév végén, a 
visszatekintésnek és az Isten 
előtti számadásnak az alkal
mán, felveti lelkiismeretünk a 
kérdést: fejlődtem-e a hitben, 
belei lleszkedtem-e egyházam

pw ünk űj templomai
Somogymeggyes

151 lelkes filia. Egyházfenn
tartásra 60-an áldoznak rend
szeresen. Anyagyülekezete 
Kötse. Innen jár át Szende 
Sándor lelkész, aki a temp

lomépítéskor is, ma is lelké
sze a gyülekezetnek.

A templomot 1951-ben épí
tették. Amolyan miniatűr 
dóm: naggyá álmodja azt, ami 
kicsi. A hívek áldozata azon
ban nem álom volt és nem ki
csi. Kereken 1000 000 Ft-ba ke
rült, s ebből a hívek kis csa
pata 32 000 Ft készpénzt, és 
50 000 Ft értékű természetbeni 
hozzájárulást adott. Jelentősen 
áldozott az anyagyülekezet is: 
17 000 Ft-ot. Mindebből a 
nyers épületet készítették el. 
ö t  év múlva az Országos 
Gyülekezeti Segély 30 000 Ft- 
Ft-ot, a Déli Egyházkerület 
10 000 Ft-ot, az egyházmegye 
5000 Ft-ot adott. Ebből a belső 
munkálatokat végeztették el. 
Külső vakolása még ma is hi
ányzik.

A templom 250 ülőhelyes.

Az árvízkárosultakért
Lapzártakor kaptunk hirt arról, hogy a június 7-én orszá

gosan megtartott offertóriumból eddig TÖBB MINT 350 000 FT 
folyt be országos pénztárunkba. Ez az egyetlen szám rendkívül 
sokat mond. Egy-egy országos offertorium, amelyet különböző 
országos egyházi ügyek megsegítésére szoktunk rendszeresen 
tartani, végösszegében 20 000 forint körül mozog. Ehhez mér
ve a fenti összeget, amely még nem a teljes összeg, hiszen mind 
az adakozás, mind az eredmények bejelentése folyamatban 
van, örömmel kell rámutatnunk arra, hogy az árvízkárosultak 
megsegítésére a gyülekezetenként több helyen gyakorolt helyi 
adakozási módozatokon kívül, az egységes országos evangé
likus áldozathozatal közel meghússzorozódott.

közösségébe, gyarapodtam-e 
tudásban és ismeretben, előbb- 
rejutottam-e a szeretetben, 
fejlődésben vagyok-e a ke
resztyén élet útján? Mert Is
ten igéje erőteljesen bíztat ar
ra, hogy e l ő r e ,  t o v á b b ,  
f e l j e b b ,  növekedjünk Jé
zusban. Ilyen értelemben fo
gadjuk az igét: „Épüljetek 
lelki házzá, legyetek szent 
papsággá, áldozzatok lelki ál
dozatokkal, amelyek kedvesek 
Istennek a Jézus Krisztus ál
tal!”.

AZ AKADÉMIA ünnepi ülé
sének gyülekezete meghallgat

ta dr. Groó Gyula dékán je
lentését (Egy részét lapunk
ban külön közöljük.) Az idén 
végző hallgatók számára a Ta
nári Kar könyvjutalmat osz
tott ki.

Szívből kívánjuk, hogy hat 
fiatal lelkésztestvérünk Isten 
Lelkének erejével prédikáljon 
és gondozza a reá bízott nyá
jat. Hisszük, hogy az Akadé
mia maradó hallgatói öröm
mel végzik munkájukat, felké
szülésüket. Várjuk, hogy jöjje
nek a legfrissebb hajtásból 
valók, az 1970'71. tanév új el
sőéves hallgatói.

Tovább!
TEOLÓGIAI AKADÉMIÁNK tanévzáró ünnepségén dr. Groó 

Gyula dékán előterjesztette az elmúlt tanévről szóló jelentését. 
Beszámolt az Akadémia jelentősebb belső eseményeiről, kül
földről jött látogatóiról, hosszasan tárgyalta a professzorok tu
dományos és közegyházi szolgálatát, felsorolta azokat a nem
zetközi találkozókat, amelyeken a professzorok részt vettek és 
szólt gyülekezeti alkalmakról is, amelyekkel a közegyház és az 
Akadémia élő kapcsolatait erősítették.

A hallgatókkal kapcsolatosan érdekes részlet volt a jelentés
ben, amikor a dékán a „fórum-előadások”-ról szólt, amelynek 
előadói között találtuk dr. Zsebők Zoltán radiológust, Zay 
László újságírót, dr. Bukovszky Ferenc egyetemi tanárt, dr. 
Szalatnay Rezső írót, dr. Kádár Imre ny. ref. teológiai tanárt 
és dr. Kulin György csillagászt.

A hallgatók száma a tanévben 30 volt, velük együtt tanult 
egy finnországi teológus is. Egy év alatt 132 szupplikációs isten
tiszteletet tartottak gyülekezetekben és külön is meglátogattak 
több vidéki gyülekekzetet.

DR. GROÓ GYULA DÉKÁN jelentésében, többek között, 
még a következőket mondotta:

„Az 1969—70. tanulmányi esztendő Akadém iánk számára is 
a történelmi évfordulók, a megemlékezések éve volt. Annál' 
jeléül, hogy a lelkészképzés és nevelés intézm énye s a teológiai 
tudomány m űvelésének intézm ényes szerve benne él hazánk, 
népünk, magyarhoni evangélikus egyházunk életközösségében, 
a sorsközösség en, a felelősségvállalás és a szolgálat közössé
gében, em lékeztünk m i is.

— ÍGY EM LÉKEZTÜNK arra, hogy 25 évvel ezelőtt lejárt a 
Horthy-korszak. Ezen túlmenően azonban páratlan, döntő poli
tikai, társadalmi fordulat következett be: történelm ünk leg
szebb hagyományaihoz, népi felkelésekhez, nemzeti szabadság- 
harcokhoz kapcsolódva a „feltámadott tenger”, a nép vette 
kezébe sorsát, úrrá és gazdává lett hazájában s így kezdett az 
újjáépítéshez. Nem pusztán háborús romok eltakarításáról volt 
szó, hanem . . .  a nép gondolkodásának gyökeres megváltoztatá
sáról . . .  Történelemformálás tanúi lehettek azok, akik az el
m últ negyedszázadot megélhették.

— ELŐ AD ÁSAINKBAN, szemináriumi m unkánkban igye
keztünk, többek között — felm érni egyházunk negyedszázados 
útjának tanulságait, teológiai és az ebből folyó politikai felis
meréseit s kerestük azok tudományos feldolgozásának és gya
korlati érvényesítésének módjait. Sajátosan időszerű felada
tunk volt ebben az évben a hazafias nevelés, az igazi patriotiz
mus értékeinek felmutatása, a népek, nem zetek békés együtt
élésének összefüggésében. Hallgatóink már ahhoz a nem zedék
hez tartoznak, amely a felszabadult hazában született. El kell 
ju tn iok ennek a szocializmust építő hazának minél teljesebb 
megismerésére és megbecsülésére.

Dr. Groó Gyula dékán így fejezte be jelentését:
— A DIAKÓN1A Ü TJÄT járó egyházunk világos célt mutat az

evangélium szolgálatára készülő fiataloknak: az áldozatos m un
ka, a magunk dicsőségéről, előnyéről lemondó, Krisztus nyom 
dokát követő élet útját. Erre az útra szerettünk volna rám utat
ni és elindítani a ránkbízottakat ebben a tanévben i s . . .  Év
fordulók, megemlékezések, visszatekintés és számvetés jegyé
ben kell m ennünk tovább, tehát előre, még jobban végzett szol
gálatokra indulva, — ez lehet a tanulság a számunkra a jövő
ben is. (Részletek dr. Groó G yula dékán i jelentéséből)

HANNOVERBA HÍVTÁK
Dr. Chr. Walther, aki a 

Lutheránus Világszövetség 
genfi központjában a diakónia 
és társadalmi felelősség refe
rense volt. Hannoverba távo
zik a LVSZ ötödik nagygyűlése 
után, mivel a Németországi 
Egyesült Lutheránus Egyház 
vezetősége meghívta Hanno
verba a teológiai kérdések elő

adójaként és egyháztanácsos
ként a hannoveri egyházi hiva
talba.

Dr. Chr. W alther a volt Ke- 
let-Poroszországban született. 
1955-ben doktorált Kiéiben, 
mint az ottani teológiai szemi
nárium asszisztense. Magánta
nári vizsgát a zürichi Teoló
giai Fakultáson tett 1966-ban.

DR. GROÓ GYULA AZ NSZK-BAN
Dr. Groó Gyula professzor, ba utazott, ahol vendégelőadá- 

Teológiártk ezidei dékánja a sokat tart a wuppertali Teoló^ 
Német Szövetségi Köztársaság- giai Főiskolán.



Mini-témák
A titokzatos góllövő

Ahogy ereszteném le  a redőnyt: üvegcserepek a két ablak 
között. Persze, fociztak a srácok. Valamelyik a jobb felső sa
rokba bombázott, akár Petraá a braziloknak. Kapu, vagy ablak
— egyremegy. S utóbbi mégiscsak jobban zörög, mint a háló — 
bár kár, hogy nem hallatszott be az irodába, mert lett volna 
egy-két szavam az akcióhoz. Az itt-ott fenyőfás pázsiton síri 
csend honol. Na ja, majd megvárják a fényképészt.

— Nyugodj meg, az ismeretlen góllövő megőrzi inkognitóját
— vigasztalom feleségemet. Bizonytalan, hogy az ezt követő 
egy óra alatt ő mennyire tudta értékelni megnyugtató művé
szetemet, viszont beállított a szomszéd lakótömbből Sanyi, 
mondván, hogy bocsánatot kér, nem akarta, és elviszi, becsinál
tatja, satöbbi. Nézünk egymásra a feleségemmel. „Utald ki neki 
az ablakot” — mondja. Ügy is lesz. viheti Sanyi, aki úgy vonul 
el, mint a csehszlovákok a brazil meccs után. „Azért becsületes 
dolog, hogy legalább megmontad” — ismerem el közben, míg 
összeseprem a maradék szilánkokat.

„Míg elhallgattam, éjjel-nappal rám nehezedett kezed, élet
erőm elapadt” — hangzik a lélektani szakkönyvbe kívánkozó 
vallomás a 32. zsoltárban. Pedig az, aki itt beszél, aki „nem ta
kargatta vétkét”, az nem valami reszketeg lelkű rabszolga volt, 
hanem Dávid, akit Donatello, Bemini, Michelangelo faragott 
szoborba s Rubens és Rembrandt festett meg: nemzeti hős és 
hadvezér, költő és király, sőt még próféta is; ha úgy tetszik: 
többszörös nagymenő, mintha összeadnád Adyt, Gagarint, Relét 
és Albert Schweitzert. Fejébe is szállt kissé a dicsőség (velünk 
ez dávidi színvonal nélkül is  megesik). Nátán próféta akkor 
egy felháborító esetet mondott e l neki nevek nélkül, mire a 
király „egyből” halált kiáltott az ismeretlen gazemberre. „Te 
vagy az az ember!” — vágta akkor szemébe Nátán. Hogy erre 
hogyan reagált Dávid, azt az 51. zsoltárban olvashatjuk. „Egye
dül teellened vétkeztem !” Vagyis „királyi” nyakaztatás helyett 
bűnbánatot tartott, azt is felismerve, hogy tulajdonképpen s 
alapjában véve („egyedül”) az Isten-közösségből lazult ki, így 
ütődött neki olyan csúnyán embertársai egyik-másikának, mi
közben persze önmagának is jócskán ártott.

„öngól” is m inden bűnünk; még ha azt is hisszük, hogy nyer
tünk vele. Az emberi lélek legmélyebb ismerője, Jung  pro
fesszor szerint nemcsak az elkövetett, de még a tervezett igaz- 
talanság is megbosszulja magát a saját lelkűnkön, akár észre
vettük. akár nem. Aztán dühösen kutatjuk, ki „lőtte el” a dol
gunkat, ki törte be a szívünk ablakát. A „titokzatos góllövőt” 
keressük, a felelőst elbizonytalanodásainkért, dühöngéseinkért, 
egyensúlytalan vágyainkért, az „egészért”. Micsoda kín lehetett 
József A ttilának  maga elé nyögnie sajátos gyónásként: „Én nem  
tudtam , hogy annyi szörnyűség barlangja szívem. — Most már 
tudom ”

„És te elvetted rólam  bűneim terhét!” — sugározza az örö
met a 32. zsoltár, Dávid vallomása. De ez ott indult, hogy mint
egy én voltam -m al jelentkezett Isten előtt. „Ablakbecsináltatá- 
saink” mikor mennyire sikerülhetnek. De a Nagy Oldódás — 
megint csak József Attila szavaival — itt kezdődik és végződik: 
„Öh boldog az, kinek van Istene . . . ”

Bodrog Miklós

Dickens
1812-ben s z ü le tn i  Kttenc- 

gyermekes családban. Nyo
morgó gyerekkor, megalázta- 
tásos ifjúság, többször is az 
adósok börtönébe került az 
egész család.

Volt festőinas, rikkancs, — 
cim kéket körmölget cipőpasz
ta gyárban. A ztán  ügyvédi ír
nok, újságíró, — végül a 19. 
század legünnepeltebb írója 
le tt nemcsak Angliában, ha
nem  az egész világon. Tucat
nál több nagyregénye milliós 
példányban jelent meg. ,£oha  
ilyen  írói karriert nem  látott a 
világ!” Magyarul is olvasható 
m inden nagyregénye, egyik
m ásik több fordításban is.

Szerb Antal, neves iroda
lom történészünk ezt írja Dic
kens páratlan népszerűségéről: 
„ ... A  hét legfontosabb ese
m ényének regénye következő  
folytatásának m egjelenését te
k in te tték  és a haldoklók azért 
im ádkoztak, hogy még megér
hessék azt a n a p o t..

Hatásának titka? Jól ötvözte 
írásaiban a humort és a meg
ható elemeket, a szép stílust 
és a drámai erőt. Egész életé
ben London írója volt s m a
radt, mégis olyan népi tudott 
lenni, hogy ebben M ikszáth  
K álm ánnak is ösztönzője volt.

Szinte a szíve vérével írt. 
Alakjaival együtt sír — nevet, 
s velünk is megsirattatja, k i
nevetteti őket. Olykor sírva 
jött ki regényírás közben 
dolgozószobájából és sírva 
mondta: „Meg kell halnia, 
mégis meg kell ha ln ia !. . . ”, 
tudniillik  valam elyik regény
hősének.

Ezért tudott élményszerűen  
írni. A  kedves családi örömö
ket és fájdalmas nyomorúsá
gokat úgy tudta megírni — 
Copperfild Dávid, Kis Doritt, 
Tw ist Olivér, — hogy szinte 
lehetetlen elválasztani a való
ságot a költészettől.

A m elett bátran ír és őszin
tén. Felfelé és lefelé egyfor
m án megmondta az igazságot.

A z  Izvesztija így indokolja  
Dickens írói sikerét: „ .. ■ m in 
dig gyűlölte a társadalmi igaz
ságtalanságot, és életének el
ső percétől az utolsóig a sze
gények pártján v o l t . . . ”

K ím élet nélkül megírja ha
zája választási visszaéléseit, a 
kortesitatásokut, a panamá

kat. Élesen elítéli az éhbérért 
gyerm ekeket dolgoztató gyá
rosokat, az adósok börtönét, a 
hiénalelkű kizsákmányolókat, 
az üzletté züllesztett iskolá
kat. Meghatóan tudja hirdetni 
a keresztyén felebaráti szere- 
tetet.

Külön kell m egem lékeznünk  
kedves postumus művéről. 
1849-ben írta „Urunk élete” 
címen. Jézus élete ez az evan
géliumok, főkén t Lukács evan
géliuma alapján. Nyolc gyer
m ekének írta, gyerm ekszív
közeli, gyönyörű egyszerűség
gel. Meghagyta azonban, hogy 
ez a m űve maradjon a család
jában, ne kerüljön kiadásra! 
Nem akarta k ih ívni a vaskala
pos dogmatikusok kritikáját.

A  család nyolcvanöt évig 
őrizte kéziratban a becses csa
ládi ereklyét. M ikor azonban 
utolsó gyerm eke is meghalt, 
1933-ban, az örökösök a kia
dási tilalmat feloldották. A  
The Border Cities Star című  
kanadai angol napilap 1934- 
ben folytatásosán leközölte. 
Azóta Dickensnek ez a gyer
m ekeknek szánt Jézus-életraj
za fordításokban bejárta a v i
lágot. Magyarul is megjelent.

A  szöveg elé kedves reggeli 
és esti imádságot írt.

„ . . .  Istenem, áldd meg drá
ga apámat, anyámat, testvé
reimet, m inden rokonomat és 
barátaimat. Add, hogy jó gye
rek legyek, sohse hazudjam, 
m ert az szégyenletes dolog. 
Add, hogy jó legyek a szegé
nyekhez, s ne engedd, hogy 
szívtelen legyek az állatok
hoz . . . ”

Aztán így kezdi az első fe 
jezetet: „Kedves Gyermekeim, 
nagyon szívem en viselem, 
hogy m egism erjétek Jézus 
Krisztus életét, m ert ö t  m in 
denkinek ismernie k e l l . . . ” S 
a vége: „ . . .  Ha a m i Urunk 
Jézus Krisztus életét és taní
tásait em lékezetünkben tart
juk, s igyekszünk követni, bi
zalommal rem élhetjük, hogy 
Isten megbocsátja vétkeinket, 
és megengedi, hogy békesség
ben éljünk, haljunk.”

Dickens száz éve halt meg. 
A W estm insterben tem ették  
Anglia nem zeti nagyjai közé.

Ma is lehet tőle emberséget 
tanulni.

Szabó József

RÓMAI KATOLIKUSOK ARANYSZÁMA ÉSZAKON
Skandináviában a római ka- Norvégiában 0,22 és F.nnor- 

tolikusok arányszáma az ossz- szagban 0,06 százalék. Finnor- 
lakossághoz viszonyítva a kö- szágban a 0,06% 2877 lelket 
vetkező: Svédországban 0,64, jelent, akik öt gyülekezetben 
Dániában 0,57, Izlandon  0,56, élnek, -S -é lü k ö o  p ü s p ö k  á l l .

'Egyházunk uTfa és teofőgFája

I s t e n  k é t f é l e  ú t j a
Szemléltetésül egy gyakor

lati példából induljunk ki: 
nyilvánvaló, hogy a villany- 
szerelő az elektromos vezeté
keket nem kötheti össze akár
hogyan, ha el akarja kerülni 
akár a hiábavaló munkát, 
akár a rövidzárlatot.

Ugyanígy van ez, az igazság 
különböző vezetékeinek egy
máshoz való viszonyával is: 
nem elég az önmagukban igaz 
tételek egymástól független ki
mondása, de meg kell tanulni 
azokat rövidzárlatmentesen, a 
hasznos munkavégzés érdeké
ben összekapcsolni.

A teológiai munka során 
négy — részben bibliai, rész
ben gyakorlati felismerést kel
lett egyházunkban „rövidzár
latmentesen” egymáshoz vi
szonyítani.

A z első: az igazi keresztyén 
olyan a világban, mint a fehér 
holló . . . Olyan ritka (!)

A második: vannak emberek

s ismerünk is olyanokat, akik 
igazán szépen és becsületesen 
élnek mind szűkebb egyéni 
(erkölcsi, családi), mind pedig 
tágabb (munkahelyi, társadal
mi) körben. Ezek az úgyneve
zett „rendes emberek”.

A  harmadik: Jézusnak „ada
tott minden hatalom meny- 
nyen és földön” — Máté 28,18.

A  negyedik: az evangélium  
Isten ereje, ami arra való, 
hogy aszerint éljenek, hogy 
megtartsák és cselekedjék 
mindazt, ami abból követke
zik — Máté 7,24.

Próbáljuk meg tehát most 
ezt a négy — önmagában nyil
vánvaló igaz tényt egybekap
csolni magunkban. Persze 
„zárlatmentesen”. S gondolva 
arra, hogy ezt a munkát egy
házunkban nem íróasztal mel
letti logikai játékként, hanem 
az új szocialista társadalom
ban való szolgálat gyakorlata 
közben kellett elvégeznünk,

ráadásul az egyház múltjának 
sok nyomasztó emléke m ellett

Kezdetnek vegyük sorra a 
„zárlatos”, helytelen kapcso
lásokat, melyeknek mindegyi
ke a reformáció óta komoly 
kísértést jelentett — és jelent 
ma is sokhelyütt az egyház 
számára. Alapvetően elhibá
zott, ha az első és második 
fenti tapasztalatot így kap
csolnánk össze: csak a „fehér 
hollók” a „rendes emberek”! 
Ez azt jelentené ugyanis, hogy 
ha találkozom egy rendes 
emberrel, az föltétlenül ke
resztyén kell hogy legyen . . .  
ami valljuk be, nem igaz. 
Nem igaz azért, mert mi ma
gunk, keresztyének is egyszerre 
vagyunk „igazak”, de ugyanak
kor egyben „bűnösök” is, akik
nek nem mindig sikerül úgy 
élni, ahogyan szeretnénk s akik
nek tetteiből nem mindig derül 
ki egyértelműen, hogy Kihez 
is tartozunk? S nem igaz azért, 
mert sok példa mutatja, hogy 
mennyire szép, tisztességes, 
becsületes és hasznos életet él
nek olyanok is, akik nem vall
ják magukat keresztyénnek. 
Ha ezt nem vennénk figye
lembe, akkor igazságtalanok, 
beképzeltek és szűkkeblűek 
lennénk.

Hasonló eredményre jut
nánk, ha a m ásodik és negye
dik  mondatunkat kapcsolnánk 
össze ily módon: az egész vi
lág minden olyan emberének, 
aki igyekszik becsületesen él
ni kötelező azok szerint az er
kölcsi normák szerint élni, 
amelyeket az evangélium ál
lít elénk! Milyen alapon köve
telhetné meg egy taxisofőr 
például azt, hogy amíg ő szol
gálatban van, senki ne igyon 
meg egy pohár sört se? Sza
badna-e az egyháznak azt 
mondani, hogy a Hegyibeszéd 
erkölcse alkalmazandó Föl
dünk gazdasági, politikai, tár
sadalmi kérdéseinek megoldá
sában. Vagy próbáljon meg 
az egyház világuralomra töm i 
s aztán saját szabályai sze
rint ítélni meg hívőt, hitetlent

egyformán? Teljesen elhibá
zott — és evangéliumellenes 
lenne ez az út is!

Hasonlóképpen akkor is, ha 
a harmadik és negyedik  igaz
ság összekapcsolásából azt 
hinnénk, hogy Isten az egész 
világot kézbentartó hatalmát 
és uralmát kizárólag az evan
gélium eszközén keresztül gya
korolja. Mintha csak az evan
gélium hatókörén belül lenne 
Ür s a világ sajátos törvényeit 
nem azért adta volna, hogy 
azokon keresztül — a jog, a 
józan ész és a természetes 
emberi hum ánum  által — 
minden ember (!) békéjét, 
rendben-élését, jólétét bizto
sítsa.

Ezek után a zárlatos próbál
kozások után könnyebb meg
érteni a címben jelzett „kétfé
le utat”, tudniillik Isten  két
féle útját, kétféle eljárásmód
ját a világban. Kétségtelen, 
hogy Isten uralkodik Jézus 
Krisztus által az egész vilá
gon, de ez az „uralom” a szol
gálat, az önfeláldozás, a szere
tet uralma  (1—3). A z evangé
lium  erkölcse a hívőkre érvé
nyes elsősorban, nem  azért, 
hogy azt másokra rákényszerít- 
sék, hanem, hogy abból nyerje
nek erőt az egyház falain k í
vüli naponként együttm űködés
re m indazokkal a jóakarata  
em berekkel, akik  a m aguk esz
közeivel, hatalmával és felis
meréseivel építik közös földi 
jövőnket (1—4). A  nemhivő  
em berek igaz törekvései így 
eszközei Isten gondviselő sze- 
retetének  (2—3). Ugyanaz az 
Isten működik tehát és köze
ledik egyazon világhoz, csak 
kétféle módon: az egyikkel, 
hogy fenntartson és kormá
nyozzon, a másikkal, hogy 
megtérítsen és üdvözítsen.

Így lesz a feszültség alatti 
igazságok egybekapcsolásából 
nem robbanás és zárlat, ha
nem közös utat mutató fény és 
a közös emberi célokért öröm
mel vállalt szolgálat.

Bízik László

ANYÁM ADD RÁNK ÁLDÁSODAT
. . .N e m  istenét elrabolni, 
sem szép hitét letarolni 
nem akartam: — nem  lehet 
úgysem azt a nagy eget 
benne elérni s rombolni.

De az fáj, ja j! csak az fájna, 
ha meghalni úgy találna, 
hogy mindarra, m it én hittem , 
hiszek s mire sorsom tettem , 
áldását 6 nem  adná rá, 
két szent karját ki nem  tárná, 
mosolyogva, életünkre 
s nem tenné kezét fejem re, 
elrebegve: ó „Hát segítsen 
meg titeket a jó Isten!"

Ó, m ert akkor, tudom, biztos 
győz, ami küszködik itt  most, 
hogyha ő és m inden anya 
m ireánk áldását adja; 
ha m inden egyszerű ember 
m élyen meghatódva felkel, 
s karjaikat fe lénk tárják:
— Legyen m unkátokon áldási
R észlet VÁCI M m A LY  1958-ban íródo tt verséből

Vakok látnak? sánták járnak és a süketek hallanak
Séta a babelsbergi Oberlin-házban

Lapunkban az elmúlt idők
ben képes beszámoló jelent 
meg szeretetintézményeinkről. 
Olvasóinknak alkalmuk volt 
megismerkedni ezekkel, me
lyeket a szeretet és az áldozat- 
készség tart fenn.

Most ismerkedjünk meg a 
N ém et Demokratikus Köztár
saság egyik egyházi szeretet- 
intézményével. Ez a Potsdam 
melletti Babelsberg városká
ban van. Neve Oberlin-Ház. 
Alapítója a múlt században 
Oberlin János lelkész volt, 
akinek megesett a szíve a sok 
emberi nyomorúságon. Össze

gyűjtötte a testi fogyatékos 
gyermekeket, részükre otthont 
biztosított. Megvalósította azok 
állandó gondozását, ápolását, 
később pedig munkába állítá
sát. Forradalmi lépés volt ez 
abban az időben, mert nem 
volt sehol olyan intézmény, 
ahová a szülők testi fogyaté
kos gyermekeiket elhelyez
hették volna. Sok nehézséggel, 
még több meg nem értéssel 
találta szembe magát Oberlin 
lelkész az első időkben, de Is
ten munkáját, nemes törekvé
sét megáldotta, mert a kicsiny

mustármag hatalmas fává nö
vekedett.

Ehhez a diakóniai intézet
hez jelehleg többek között tar
tozik: Diakonissza Anyaház, 
Ortopéd sebészeti klinika am
bulanciával, Süketnémák és 
vakok Otthona, Testi fogyaté
kos gyermekek iskolája és a 
Testi fogyatékos ifjak Tan
műhelye. Ez utóbbiról írok 
részletesebben. Valóságos kis 
üzem minden műhely. Sok 
mindennel foglalkoznak itt a 
testi fogyatékos ifjak. Találha
tó itt: ortopéd cipész műhely, 
férfi és női mértékszabóság, 
asztalos, könyvkötő, kefekészí
tő, kosárfonó és nem utolsó
sorban kerámia műhely. Se
rényen, szorgalmasan folyik a 
munka minden műhelyben, 
vezetőik irányításával. Rend
kívül ügyes kezűek, Isten ez
zel pótolta egyéb testi fogya
tékosságukat. Minden műhely
ből tökéletes munka kerül ki 
és bizalommal veszik készít
ményeiket az egész országban. 
Engem a kerámikusok ragad
tak meg legjobban. Valóságos 
művészek. Szobraikban a Bib
lia egy-egy eseményét elevení
tik meg. Különösen Jézus szü
letésével kapcsolatos esemé
nyeket: betlehemi istálló, já
szol, benne a kis Jézus, Mária, 
József, pásztorok, napkeleti 
bölcsek stb. A különleges 
agyagot, gyurmákat a világhí
rű meisseni porcelángyárból

kapják hozzá. Annyi megren
delést kapnak, hogy nem győ
zik készíteni. Hírük, nevük 
van az egész országban és 
rendkívül kapósak készítmé
nyeik. Minket olyan szívesen 
kalauzoló Huberta Müller fő
testvér mondotta, ha mi most 
adnánk megrendelést a szob
rokra, azt csak két év múlva 
tudnák elkészítem.

Hatalamas szeretet-intéz- 
mény az Oberlin-ház. Ezt az 
intézményt is a gondoskodó 
szeretet és áldozatkészség tart
ja fenn. Az ország különböző 
részén lakó hittestvérek, akik 
szívükön viselik a gondozottak 
sorsát, évente 200 000 márka, 
több mint 800 000 forint ado
mányt küldenek. A népi ál
lam minden gondozott után 
20 márkát ad. Az Intézet élén 
hosszú idő óta Eckard Beyer 
igazgató lelkész áll. Az öt- 
gyermekes családapa nagy 
szeretettel és hozzáértéssel, 
sok türelemmel és jó szívvel 
végzi felelősségteljes munká
ját.

Az Intézet udvarán lombos 
fák között, zölddel befuttatva 
van az Otthon szép temploma 
Istentiszteleten sokan vesznek 
részt a gondozók és gondozot
tak közül. Engem legjobban 
megragadott néhány süketné
ma részvétele gondozóikkal. 
Mit értenek ezek vajon az 
egész istentiszteletből? — gon
doltam magamban, amikor 
először láttam őket. Mellettük 
a gondozó azonban „ujjbe- 
széd”-del lebetűzte a süketné
mák tenyerébe az igehirdetést 
Ennél a jelenetnél is az volt 
az érzésem, hogy itt olyan 
helyen vagyok, ahol valósággá 
lesznek Jézus igéi: a vakok 
látnak, a sánták járnak, a sü
ketek hallanak, a szegények
nek örömhír hirdettetik.

Sikter László

EZT A FEJLÉCET, amelyen hullámokba vész a ház, s a ká
rosultak felírása is a hullámok hátán imbolyog, mint maguk a 
víztől űzött hányódó életek, Bemkóczy Dániel hajdú-szabolcsi 
esperes tervezte, véste linóleumba s használja bélyegzőként az 
árvízkárosultak javára végzett munkában. A vonalak mögött 
az értük aggódó szív van, s a segíteni kész szeretet, amely egész 
egyházunk népének szívében dobog. Pontos adatot még nem 
tudunk adni arról az egységes adakozásról, ami a június 7-i oí- 
fertóriumban demonstratíve is kifejeződik, de annyit máris je
lezhetünk, hogy messze kiemelkedően a legnagyobb offertorium 
ez, az utóbbi évek közcélra adott offertóriumai között.

MEGMOZDULT EGYHAZUNK NÉPE, s mozgásban is ma
radt az árvízkárosultak megsegítésére. A találékony szeretet 
keresi a legkülönbözőbb utakat, amelyen segítő mozdulata leg
hamarabb eljuthat oda, ahol szükség van arra. Budai szeretet
otthonunk lakói például, akiket szeretnek „magatehetetlen” 
öregeknek mondani, egyetlen mozdulattal 6000 Ft-ot adtak ösz- 
sze. Teológus if jaink, akik vizsgák-közi lázban égtek, tanév végi 
zsebpénzfogytukban is 900 Ft-ot gyűjtöttek maguk között. Alig 
harminc diák! Gyülekezeteinkben önkéntes csoportok szövet
keztek arra, hogy a begyűlt ruhaanyagot tisztítva, vasalva cso
magolják és küldjék oda, ahol úgy gondolják, hogy legközelebb 
érik a szükségben levőket, mint már tették a rákospalotai, bu
davári, kőbányai gyülekezetekben, bár tudjuk, hogy nem ez az 
elsőrendű szükséglet. Az, „aki gyorsan ad, kétszer ad” igazsága 
mellett készen kell lenni a segítő szeretetnek arra is, hogy hosz- 
szú és folyamatos áldozathozatal feladata előtt áll egész népünk, 
hogy az áradó víz iszonyatának nyomait ne csak eltüntessük, de 
a veszteségeket pótoljuk, amelyek nem csak az egyesek és nem 
csak bizonyos vidékek, de mindnyájunk veszteséget



K i á l t ó  szó
125 éves a gádorosi gyülekezet

KEVÉS OLYAN GYÜLE
KEZET van a  Déli Egyházke
rületben, melyben D. K á ldy  
Zoltán  püspök ne já r t  volna 
az elm últ tizenkét évben. Ezen 
kevés gyülekezet közé ta rto 
zott a gádorosi gyülekezetünk 
is.

Ha ism eretlen helyre utazik 
az ember, midig nagyobb vá
rakozással tekin t az ú t elé, 
m intha gyakrabban látogatott 
helyre indul. Én is így voltam  
június 7-én reggel, m ikor Gá
dorosra indultunk.

Igaz ugyan, hogy maga a 
környezet nem  volt ism eretlen 
számunkra, hisz Békés megyé
ben nagyon sokszor megfor
dultunk már. Gádoros — ere
deti nevén Bánfalva — Bé
késcsaba és Orosháza közt fél
úton fekszik, vagyis olyan kör
nyezetben, ahol jelentős szám
ban élnek evangélikusok.

MAGÁRÓL GÁDOROSRÓL, 
a gyülekezet életéről m inded
dig azonban nagyon keveset 
tudtunk. Az elm últ években is 
csak legfeljebb néhány h írt 
hallottunk erről a gyülekezet
ről.

Gádoros község, m int a kör
nyező községek legnagyobb ré 
sze nem tek in thet vissza év
százados m últra, hisz maga a 
község csak 1826-ban 40 házzal 
alakult meg egy hatalm as k i
terjedésű tanyavilágban. Ettől

az időtől szám ítható a  gyüle
kezet története is, hisz az oros
házi telepesek legnagyobb ré
sze evangélikus volt. 1844-ben 
m ár annyira megerősödik az 
evangélikusság, hogy lelkészt 
hívnak a gyülekezetbe. Ettől 
az időtől kezdve a súlyos meg
próbáltatások ellenére is — 
többször éhínség, gyakori kole
ra járvány — mindm áig anya
gyülekezet, ahol állandóan van 
lelkészi szolgálat. Templomot, 
parókiát épít a  gyülekezet és 
három  harang szól állandóan 
a toronyban. 1856-ban kap a 
gyülekezet egy harangot, mely
nek felirata: „Kiáltó szó!”, 
mely hívogatta a falu és ta 
nyavilág evangélikusságát Is
ten igéjének a hallgatására.

ILYEN KIÁLTÓ SZÓ volt 
ezen a vasárnapon D. K áldy  
Zoltán  püspök igehirdetése is, 
aki Máté 3,3 alapján  hirdette 
Isten igéjét. Igehirdetésében 
először megemlékezett arról az 
évfordulóról, melyet nemrég 
ünnepelt a gyülekezet, a  125 
éves jubileum ról. M ajd arról 
beszélt, hogy m inden vasárnap, 
igehirdetése kiáltó szó, mely 
a rra  in t bennünket, hogy Jé 
zus K risztus m inden alkalom 
mal jön hozzánk. „Megáll 
előttünk Jézus Krisztus min
den igehirdetés alatt, felkí
nálja  magát, hogy elfogadjuk-e 
ő t? ” Ez csak úgy lehetséges,

Ilelkészeink em lékeznek

A csupaszív Fedor
Azok a sorok, am elyeket 

alább olvasni fogunk, nem  kö
vetik a  „hadak ú tjá t”, nem 
járnak  nyomába a hernyótal
pas acélszörnyeknek, és nem 
rémüldöznek a tompa ágyúdö
rejben. Az ország nagyobbik 
fele arra  az időre, am elyre 
ezek az emlékek utalnak, m ár 
szabad. A Duna nem bizo
nyult „áttörhetetlen védvonal
nak”, m int ahogyan ezt a né
met hadipropaganda hirdette. 
I tt is, o tt is rések tám adtak a 
folyamon, újabb és újabb híd
fők létesültek a Dunántúlon és 
december hó közepén m ár 
Baranya, Somogy, Fejér és Ko
márom megye területén dúl
tak a súlyos harcok. Különö
sen sokat szenvedett Fejér 
megye és annak székhelye, 
Székesfehérvár, am elynek fel
szabadítása például december 
7-én kezdődött, de csak m ár
cius 23-án, a tavasz első nap
jain tűzhette ki a  béke zászla
ját. Az irgalm atlan harcok so
rán az ősrégi koronázó város, 
a  híres és nevezetes Alba Regia 
romhalmaz lett. A város még 
ma is, negyed századdal a há
ború után magán viseli a há
ború ütötte sebeket

Azok a  községek, amelyekbe 
most kalauzoljuk olvasóinkat, 
— noha távol esnek egymástól, 
m ert az ország északi és déli 
határain  fekszenek, — mégis 
egy időben szabadultak fel. 
M ár em lítettük, hogy az or
szág felszabadítása több irány
ból történt. Nos, így eshetett, 
hogy 1944. december 5-én 
Egyházasdengeleg, kb. ugyan
ekkor Ipolyvece, Sámsonháza  
északon, és decem ber 6-án 
Barcs délen, a  Dráva mentén 
szabadult fel. Valamivel ké
sőbb, decem ber végén E szter
gom  városa.

Ipolyvecén  decem ber elején 
kb. egy-két hétig szünetelt az 
istentisztelet. Sám sonházán a 
szlovák lakosság a bevonuló 
orosz csapatokat m int testvé
reket üdvözölte. Garam i Lajos 
Egyházasdengelegről a követ
kezőket írja : „A gyülekezet 
tagjai és a falu kezdetben tele 
volt félelemmel és bizonyta
lansággal. Mi lesz most aZ 
egyházzal a falu lakóival, éle
tükké1? A hitleri propaganda 
félelm etes színekkel ecsetelte, 
hogy mi v ár azokra, akik be
várják  »-a vörösöket«? Ennek 
ellenére senki sem m enekült a 
gyülekezetből. A bölcs öregek 
nyugtatták a kedélyeket: Azok 
is emberek, nem kell félni! S 
valóban, teljesen hamis és 
alaptalan volt a  kósza rém hír- 
terjesztés.

Molnár Lajos barcsi lelké
szünk igen pontosan emlékszik 
mindenre. A mondatok is eszé
be jtftnak, amelyek akkor el
hangzottak. Íme: „1944. de
cember 6-a. Szerda. Reggel 
ha t óra előtt tíz perccel a ná
ci hadsereg felrobbantotta a 
Pécs felé vezető főközlekedési

ú t h íd já t és két vasúti á tjáró  
hidat.” Vagy: „A koradélelőtti 
órákban a község vezetőinek 
egyrésze előre m ent a  falu 
széléig, hogy fogadja a szov
je t katonák előőrseit. Mi töb
biek pedig a községháza előtt 
várakoztunk, hogy fogadjuk a 
bevonulókat, s azok vezetőit. 
Délelőtt tíz óra. Feleségem ki
hajol az ablakon. Nyugtalan. 
Fél, hogy m agára hagytam. S 
hirtelen  egy szovjet katona 
vágtat az ablak  elé. Az ijedt 
asszonynak, aki önkéntelenül 
viszahúzódik, csak ennyit 
mond: „Ne félj!’’ M ajd a kö
vetkező megjegyzésre em lék
szik egy gárdatiszt részéről, 
ak it legényével együtt a  pap
iakban szállásoltak: „Én bolse
vik vagyok, de önt m int papot 
tisz te lem . . . ” Legénye pedig 
„a csupaszív Fedor feleségem
nek (akkor várandós volt) se
gített. Vizet és fá t hordott be. 
Felm osta a  konyha és előszoba 
kövét”.

És még egyet a sok epizód 
közül: „December 10-én, tehát 
az első felszabadult vasárna
pon még nem volt harango
zás . . .  A következő héten m a
gához hívato tt benőnket lel
készeket a katonai parancsnok. 
Katonás m odorban te tte  fel 
nekünk a kérdést: Uraim, m i
ért nem  szólnak a harangok, 
m iért nem m ennek templomba 
az em berek? S m ikor a lelké
szek bizonytalan választ ad
tak, a parancsnok így szólt: 
Önöknek az o ltár előtt a he
lyük, még ha o tt lövik is ke
resztül önöket. Kemény lecke 
volt ez szám unkra.” — emlé
kezik részleteiben M olnár La
jos.

És ott, ahol kereken 350 éve 
(1594) Balassi Bálint életét ol
to tta ki a vár védelmében talán 
egy eltévedt nyílvessző, vagyis 
Esztergom ban, „karácsony é j
jelén a Duna jeges vizébe hu ll
tak a város szép hidjai — írja  
M olnár Gyula lelkész. — Ha
lálos robajuk végét jelentette 
napok borzalmainak. K ará
csony napján csend honolt a 
város falai között. Másnap 
reggel ism eretlen katonák ko
pogtak a pincék ajtajain  és 
eddig ism eretlen nyelven m a
gyarázták mosolyogva: Fel le
het jönni, haza lehet menni, 
lehet ünnepelni!”

Igen, a szorongó érzés, a h a 
lálfélelem felengedett itt  Esz
tergomban. Lehet ünnepelni, 
de milyen körülm ények kö
zött? A város csupa rom. És 
azok, akik karácsonykor kény
szerültek a pincébe, m int pl. 
a főváros lakói? Vagy azok, 
akiknek hajléka éppen a béke 
ünnepén borult lángba, ho
gyan ünnepeljenek? M ert a 
D unántúl nagyrésze kará
csonykor még hadszíntér volt: 
Budapesten pedig éppen kará
csonykor kezdődött az ostrom. 
De az esztergomiak békéje ka
rácsonykor kezdődött. r . p.

ha m egnyitjuk szívünket Jézus 
előtt, vagyis u ta t készítünk Jé
zusnak. „Akik készítik az u ta t 
Jézusnak, azoknak van ta lál
kozása vele, am inek az egye
nes következménye a megtisz
tu lt élet. Ami azt jelenti, hogy 
teljesítik  becsületesen köte
lességeiket, rendesen végzik 
feladataikat az élet m inden te 
rületén. Segítenek ott, ahol éh
ség, árvíz, háború pusztít. Az 
ilyen em ber szám ára nem  kö
zömbös a távoli felebarát sorsa 
sem. Jézus ezt akarja  elérni. 
Ezért á llít Kiáltó Szókat 
elénk.” — m ondta befejezésül 
a püspök igehirdetésében.

ISTENTISZTELET UTÁN a 
püspök a presbitérium ot tá jé 
koztatta az eljövendő idők fe
ladatairól. Tájékoztatójában 
hangsúlyozta, hogy csak akkor 
van jövendője a gádorosi gyü
lekezetnek, ha komolyan ve
szik Jézus hívó szavát és in
téseit.

A presbitérium  és az egész 
gyülekezet nevében Huszák  
József lelkész köszönte meg a

püspök szolgálatát és ú tm uta
tásait.

Az ünnepségek utáni ebéd 
jó alkalom  volt arra, hogy a 
gyülekezet vezetői és a püspök 
közösen keressenek megoldást 
azokra a problém ákra, melyek 
jelenleg nehezítik a gyülekezet 
életét.

ÜTBAN HAZAFELÉ meg
tekintettük  K oszorús Oszkár 
esperes kíséretében a szente- 
tornyai gyülekezet épületeit. 
M ajd Nagymágócson látogatta 
meg a püspök K álm án Lajos 
lelkészt, végül pedig a mező
túri gyülekezet tem plom át 
néztük meg, amely sürgős ja 
vításra szorul. Mind a három 
helyen a gyülekezetek jövőjé
ről, terveiről és lehetőségeiről 
volt szó.

Hazafelé arról beszélgettünk, 
hogy rem éljük nem volt h iá
bavaló ez a nap sem, és a 
gyülekezetek élete azon az úton 
fog haladni a jövőben, melyen 
egész egyházunk jár. Isten ad 
ja, hogy úgy legyen.

if j. Kendeh György

R I A D Ó !
Van hajlékod, van puha ágyad, 
ételed, ruhád nem  penész: 
nem  is tudod, hogy m i a bánat, 
veszteségekrő l m it beszélsz?

N em  tudod, m i az: v íznek  vetn i, 
s az árból béred nem  kapod, 
egyszál ruhában dideregni, 
s hited alig lá t holnapot;

házadból hullnak rád a kövek  
sikoltasz . . .  s nem  jön felelet: 
az iskolából hazajövet 
ki m en ti m eg a gyereked?

ö sszek erü l-e  m ég a család
valam i könnyes m en h e lyen __?
K i érti m eg az ilyen  baját, 
ak it nem  ű ztek  nincstelen.

Talán érted  van szenvedésük, 
m iattad  kell az áldozat?
M ost hogy m egteszel m inden t értük: 
sok-sok rem énynek tápot ad!

Lázárok ők m ind valahányon, 
s nem  vá ltod  m eg csak aranyon!
M it segít, hogy m ár koranyár van? 
K ínzóik: vész és borzalom !

Csónakra várnak korhadt ágon, 
s a  szél korbácsán jég  suhog . . .
— A  tiszam enti golgotákon  
m egint ezerszám  J ézu so k . . . !

Esti Gyula

PÉNZÜGYI GONDOKKAL KÜZD 
AZ EGYHAZAK v il á g t a n Ac s a

Súlyos pénzügyi helyzetbe 
ju to tt az Egyházak Világta
nácsa, m ert az am erikaiak 
csökkentették hozzájárulásu
kat a kiadásokhoz. Az 1970-es 
esztendő költségvetése m in t
egy 1 millió nyugatném et 
m árka deficittel számol. A Vi
lágtanács főtitkára, dr. E. Bla
ke Hannoverben pénzügyi

igazgatójának, Frank N ort- 
hamnak  kíséretében tá rta  fel 
ezt a  helyzetet az EKD ülésén. 
Nyitott fülekre találtak, m ert 
a Németországi Evangélikus 
Egyházak Tanácsa elhatározta, 
hogy a  hiányzó összeget bizto
sítani fogja az Egyházak Vi
lágtanácsa részére.

A hitvalló egyház jogásza
Baum ert C estapo-biztos n evezte  így gúnyosan F riedrich-Jus

tus Perels-et, aki Bonhoeffer köréhez tartozott. „Volt olyan, aki 
hiába fordu lt volna Perels-hez? R eggeltől estig  azért szorgos
kodott a kim erülésig, hogy fog lyokat kiszabadítson, koncentrá
ciós táborba zártak  hozzátartozóin segítsen, papnékat tanácsol
jon, zsidók  sorsát könnyítse azzal, hogy e lre jti vagy szökni se
gíti őket, s az egyháznak m űködési lehetőséget biztosítson” — 
a tem etésén  m ondták ezt róla 25 éve, 1945. június 11-én. Ekkor 
azonban m ár hét hete halott vo lt: április 22-én é jje l végeztek  
ve le  tarkólövéssel a pribékek; hét társával együ tt egy bom ba
tölcsérben fö ldelték  el ideiglenesen.

„ . . .  és kövessétek  h itü ket” — ez a cím e a stu ttgarti Evange
lisches V erlagsw erk ú j kiadásban m egjelenő könyvének, m ely
ben B. H. Forck a H itvalló  Egyház vértanúi közül 18-nak á llít 
em léket. (K özülük Bonhoeffer m elle tt Paul Schneider szám ít 
ism ertnek nálunk.) N ézem  Perels képét a könyvben. Intelligens, 
finom , csaknem lányos arc, egyáltalán nem  am olyan hős-típus. 
H itben érett helytá lló  m ártírrá.

60 éves lenne az ősszel, de 35 sem  volt, am ikor m eggyilkolták  
— akárcsak apját, aki egy gyű jtő táborban  tűn t el nyom talanul. 
Szigorú tárgyilagosság je llem ezte  és nagy egyházszeretet, am i 
em berszeretette l vo lt egyértelm ű. A  vizsgálati fogságban kínoz
ták, fenyegették , m ég családjára vonatkozóan is, de nem  tu dták  
megtörni. N eki is meg ke lle tt ugyan küzdenie saját gyengesé
gével, de h it á lta l győzött. K icsem pészett papírlapocskákon ír t 
egy sort, vagy néhányat, am ennyit tudott. „L egyetek nyugod
tak, én is az vagyok.” — „Ma, nagypén teken  egészen közel jö tt  
hozzánk Jézus K risztu s keresztjének  hatalm as vigasztalása. 
Erős és örök bizonyosság ez, hogy Ű bűneinkért adatott halálra  
és sebeivel gyógyultunk meg. Ez a bizonyosság a legnagyobb  
nyom orúságban is öröm et önt belénk.”

Még azt sem  engedték m eg a halálraítéltnek, hogy úrvacsorát 
vegyen. Fogolytársa, Eberhard Bethge titokban szolgáltatta  ki 
neki az úrvacsorát, m iközben  egy barátságos őr „falazott” ne
kik. Bethge így em lékezik  vissza: „A húsvétot talán m ég tuda
tosabban élte át Perels, m in t bárm ikor azelőtt. A  F ilipp i-levél 
vá lt fontossá szám ára végül, különösen Fii 3, 20—21-et em leget
te. — A bort Ernst von Harnack cellájából szereztük, akit m ár 
korábban k ivégeztek . A z ostyá t Roesch pá ter jezsu ita  főnök  
adta a cellájából.”

„Háború után felszám oljuk az egyházat” - mondta neki a 
gestapós Baumert. M ire ö: „Ezt én nem  hiszem . A z egyház m a
rad, akár akarják önök, akár nem .” Pár hétte l halála e lő tt ezt 
ír ta  feleségének, aki szintén bátran v ise lkedett: „N yugodt va 
gyok, bárm i történ jék  is. Ebben az időben sok belső segítségben  
vo lt részem . M indnyájunk szám ára az a döntő, hogy K risztu s  
vérében  és igazságában vagyunk e lre jtve .” B. M.

A rendszeres teológiai lelkészi szakcsoport ülése
Tizennégy budapesti és vidé

ki lelkész részvételével, dr. 
Nagy G yula  professzor vezeté
sével, június 3-án én 4-én ta r
to tta ötödik m unkaülését Bu
dapesten lelkészeink rendsze
res teológiai szakcsoportja.

Tagjai az elm últ esztendő 
elején azt a feladatot tűzték 
maguk elé, hogy közösen fe l
dolgozzák a „hum anizm us” 
mai értelm ét a keresztyén teo
lógiában és társadalm unkban. 
A m últ őszi ülésen m ár három 
elkészült tanulm ányt v itatott 
meg a szakcsoport, am elyek a 
nem  keresztyén humanizm us 
különböző form áival és az „el
idegenedés” szociológiai-filozó
fiai kérdéseivel foglalkoztak.

A mostani alkalom mal újabb 
három  tanulm ány kerü lt sor
ra  ebből a témakörből. Első
nek Nagy István  ta tai esperes 
ism ertette „K eresztyén  hum a
nizm us és m arxista  hum aniz
mus a gyakorlati é le tben ” cím
mel dolgozatát. A részletes 
m egvitatás után Ittzés Gábor 
komáromi lelkész erről a té
m áról szólt: A humánum ér
telm e a m odern evolúcióelm é
let és a keresztyén  terem tés
hit fényében. A harm adik ta 
nulm ányt „Isten és hum ani
tás” címmel, egy ném et teoló

giai szakcikk feldolgozásával, 
Szerdahelyi Pál csönged lel
kész ism ertette.

A m unkacsoport tagjai még 
nyolc további részlettanulm á
nyon dolgoznak a „Keresztyén 
és nem  keresztyén hum aniz
mus — kapcsolatuk és a gya
korlati etikai következmények 
társadalm unkban” nagy tém a
körből. Szakcsoportunk azt re
méli, hogy 1971 végéig tizen
négy részből álló teológiai 
m unkát bocsáthat m ajd egy
házunk rendelkezésére errő l a 
nagyon időszerű kérdésről.

A szakcsoport ülésén ezen
kívül még beszámolók hang
zottak el dr. Hafenscher K á
roly, H arm ati Béla, ifj. Görög 
Tibor és dr. Nagy G yula  ré
széről, az elm últ nyolc hónap 
során te tt tanulm ányútjaik, 
nemzetközi konferenciák szo- 
ciáletikai vonatkozású tapasz
ta latairó l és az új eredm é
nyekről, új kérdésekről a  szo- 
ciáletika területén. A két fél
napos összejövetelt dr. Hafen- 
scher K áro ly  igetanulm ánya 
fejezte be. Lelkészi munkakö
zösségünk tagjai azzal a jó l
eső érzéssel búcsúztak egy
mástól, hogy újból megízlel
hették a közös teológiai m un
ka örömét. N. Gy.

Az árvíz Köleséről
AKINEK NEM SOK ISME

RETE volt eddig a  Tisza-Sza- 
mos közről, az az elm últ he
tek a latt sajnos pótolhatta.

A járatosabbak azonban 
tud ták  azt is, hogy ebben a 
közben a  sokat em legetett Túr 
folyó egyik holt ágának p a r t
ján  áll ennek a  vidéknek, me
gyerésznek egyetlen evangéli
kus temploma s él egy 350 lel
ket számláló több m int 160 
éves m últra visszatekintő ma
roknyi, lelkes gyülekezet, mely 
időről időre a messzeségből is 
hallat magáról. 1968-ban lel
kész-lakást épített, melyet a 
templom 100 éves jubileum a 
alkalm ával adtak  át ünnepé
lyes keretek között. Ez eszten
dőben a harangok villam osítá
sa készült el teljesen saját 
erőből 25 ezer forintos áldozat
hozatallal.

Akik tud tak  rólunk, azok 
aggódva figyelték a  híreket s 
hajoltak a térképek fölé.

ISTEN KEGYELMÉBŐL 
megmenekültünk.A pusztító ár 
elkerülte a községet, nyolc k i
lom éterre közelítve meg azt. 
ö regek  mondják, hogy a 
templom alapzatán levő m a
gassági jelzés a  fehérgyarm ati 
toronnyal van egy szintben. 
De ez az idei árvíz minden ed
digit felülm últ s felborított 
minden szám ítgatást. A höm

pölygő víz folyóvíztől távoli 
helyeket, eddigi biztonságos 
helyeket is elm osott

Miközben végiggondolom az 
eseményeket a rra  keresem  a 
választ, hogy mi innen belül
ről hogyan fogadtuk az ese
ményeket. Néhány mozzanatot 
ragadok ki csupán.

MÁJUS 14-ÉN, am ikor a  
rádió a reggeli krónikában h í
rül adta a veszélyt, a  környező 
falvak lakossága m ár órák óta 
keményen dolgozott a gátakon 
Tiszabecs—Uszka térségében. 
Hozzánk nem hallatszott be a 
dobszó, csak reggel értesül
tem, s m entem  az em bereket 
s homokot szállító járm űvek 
egyikével. A veszedelmet, az 
átfolyást megakadályozták 
már. Az egyik presbiterünk 
állt az átfolyó víz a latt s rakta 
a  homokzsákokat a töltés biz
tosítására. Ahogy járom  a  töl
tést, m indenütt ismerős arcok: 
a  gyülekezet férfitagjai szinte 
valamennyien. Amilyen gyor
san jö tt az ár, olyan gyorsan 
le is vonult. S a Tiszahát fel- 
lélegzett.

TISZABECS megnyugodott, 
de m ásutt elemi erővel szakí
tott gátat a víz. M ájus 16-án 
reggelre hat falu lakosságát 
szállították Kölesére. A felál
lított közkonyhán több m int 6 
ezer m enekült részére főztek.

Tele lett minden középület: 
iskola, kultúrház, alm atároló s 
elsősorban a házak. Ju to tt be
lőle a  parókiára is. Volt olyan 
ház, családi, ahol 10—12-en is 
otthont találtak.

PÜNKÖSDRE nagy gyüleke
zetét vártam . Tévedtem, alig 
voltak a  templomban. Az ün
nepi gyülekezet mindössze 105 
lélek volt a  szokásos 150—200 
helyett. Értetlenségem csak ké
sőbb oszlott el s láttam  be: va
lójában a  legszentebb isten- 
tisztelet folyik. Akik távol 
m aradtak  a közkonyhán tevé
kenykedtek, hogy az éhezők
nek enni adjanak, az óvodá
ban berendezett kórházban vé
geztek önként ápolói szolgála
tot- Vagy az otthontalanok 
előtt nyitották meg házaikat s 
viseltek gondot róluk, vagy az 
egyszál ruhában menekülőket 
ruházták. Okos istentisztelet, 
Istennek tetsző szolgálat folyt. 
Pünkösd ünnepén Kölesén 
érezhető volt a Lélek áradása, 
csodálatos m unkája a szívek
ben. Református lelkésztestvér 
írta : „ . . .  m indannyian dicső
ítjük  a  mennyei édes A tyán
kat és hálát adunk az életün
kért, a m egtartásunkért és há
lá t adunk azért, hogy meg
próbáltatásunkban olyan köz
ségbe vezérelt bennünket, ahol 
a felebaráti szeretetről nem 
csak beszélnek, hanem  élik is.”

AZ EGÉSZ ÁRVÍZSÜJTOT-
TA terület a  gyülekezet szór
ványa. A felszabaduló utak 
m egnyitják számom ra is az 
utat. Szomorú érzéssel megyek 
a víz borította vidéken. K arom 
ban a  frissen kapott védőol
tással minden döccenést sok
szorosan érzek. A belső szo
rongás még nagyobb: kit ho
gyan találok? Mindenki ott
hon. Az első találkozások örö
me csak egy erős kézszorítás
ban ju t kifejezésre, de a  sze-1 
mekben m indkét részről könny 
csillog. Az örömé és a hála
adásé: élünk! Néhány csalá
dunkat ért csak komolyabb ká
rosodás. Négy ház dűlt össze 
teljesen, ismét négy lakhata t
lan, átépítésre ítélt. A belső 
értékeket, bútort, ruhát sike
rü lt m indenhol kimenteni. 
Jánkon a  70 éves idős testvé
rünk omladozó házára nézve 
könnyezve búcsúzik. Későre 
jár, m ire hazaérek. A megbe
szélt idő jóval elmúlt. Az első 
utam  alkalm ával megtettem 
vagy 60 km -t, de úgy érzem 
nem  volt hiábavaló. A segítés 
m ikéntjét latolgatom magam
ban. A társadalom  hatalm as 
m éretű összefogásában ott ér
zem a templom látogató híve
inket is, akiknek hozzállásában 
a m egértett ige term i gyümöl
cseit.

Lábossá László



Láncszemként
János, 1, 42—52.

ŐRZŐK EGY D AR A B  LÁNCOT. Régi is, m eg szép is. Nincs 
két egészen egyform a szem e, m ert nem  gyári töm egáru, ha
nem  falusi kovácsm ester form álgatta  egyenként az üllőn, kala
páccsal. G yönyörködni is lehet benne, de az a bökkenő, hogy 
csupán ezt lehet, m ert a funkcióját, szerepét, ren delte tésé t e l
vesz íte tte . A ddig  vo lt igazán értelm e, am íg form ai szépsége sze 
m ébe sem  ö tlö tt senkinek, de egyik vége rögzítve  vo lt valaho
va, a m ásik végén pedig talán vödör lógott. Használni lehetett 
valam ire, m ost pedig m inden szépségével együ tt csak lom, leg
jobb  esetben  furcsa dísz. Ha m erném , fe l kellene vinnem  a szó
székre, hogy je lképességével segítse könnyebben és jobban  ér
ten i a m ai igét.

M ert ebben is egy különös láncról van  szó. E m berek szava  
kapcsolódik össze. A ndrásé P éterével, F ilepé N átánaélével. K ü 
lönböző em berek, m ásféleképpen  is m ondják. A bban  m égis 
egyek, hogy szavuk  nyom án valam i hallatlan felfedezés öröme 
szólal m eg és vá lik  felism erésre segítő a jándékká: K risztu sra  
leltünk. E gyik sem  magához akarja kötni, forrasztani a m ási
kat. Szabad vélem ényalkotásában  sem  akadályozza  egyik  a m á
sikat. De segíteni, a z t igen: ne lógjon magános láncszem ként, 
hanem  kapcsolódjék a boldog bizalom  ere jével, ahhoz a Jé
zushoz, A k itő l hallatlan ú jságot hallottak és lá ttak: irgalm as 
szó t és irgalm as te tte t. E zt nem  leh e te tt se kikerülni, se e lfe
lejten i, se csak a m aguk p r ivá t gyönyörűségére m egtartani. Túl 
nagy, tú l m egrázó és tú l erős vo lt ahhoz.

HA V ALA H O L KRISZTU SH IT szü le te tt és szü letik , m indig  
ebben a különös láncban kovácsolódik egy ú jabb szem . Itt sem  
fe lté tlen ü l hasonlít az egyik  a másikra. A z  egyiken  Jézus ke
resése, a m ásikon ta lán  a Jézust-keresés hagyott szem m el lá t
ható nyom okat. M indegy: ha bizalm unk van  iránta, úgy is k i
derül, hogy nagyobbat találtunk, m in t ak it kerestünk, se jte t
tünk vagy óhajtottunk. A rról is  le kell tennünk, kényes és vá 
logatós viszolygással kapcsolódjék K risztu s-h itünk a m ásik, ta 
lán m ásveretűnek látszó K risztush itéhez. A  döntő erő Őbenne 
van, A ki az egy irgalm asság csodálatos vá ltoza ta iva l kapcsolja  
népét m agához és egym áshoz.

Még egy m egragadó jellegzetessége van  ennek a különös 
láncnak: Jézus nem  engedi, hogy V ele való kapcsolatunk v a 
lam i szen t áradozássá vá ljék . M ajdnem  gúnyosan fogadja Ná- 
tánaél öröm m el áradó h itvallását. N em  engedi, hogy a lánc
szem  i t t  önm agába forduljon  vissza, hanem  előre m utat: m ég  
nincs vége a dolognak. A  nagyja m ég ezután  következik . A m i
kor „nagyobbakat” ígér, nem  nézőnek h ívja  az em bert, hanem  
m unkatársnak: a szolgálaton keresztü l akar fe lv illan tan i va la 
m it em berek közö tt abból a hatalm ából, am i nem  ellenünkre, 
hanem értünk van. A m ikor „nagyobbat" ígér, akkor nem  a v á 
rakozásunkat csigázza, hanem a tenn ivalónkat is példázza, m ert 
a „nagyobbá” az is be van  te rvezve , am it a m i bevonásunk
kal is végezn i akar. Hogy népének ne csak szép h itvallása, ha
nem  jó  és hasznos szolgálata is legyen.

JÉZUS KRISZTU S Ü G Y TEKIN T R ÁN K , hogy hitünk ta r
talm a kibontakoztatásának a nagyja  m ég hátra van. Ü gy is 
m ondhatnám , hogy a láncnak az a vége nagyon gyatrán lá t
ható csak még, am ely Jézushoz kötöttsége ere jével, biztonságá
va l és rem énységével, m eg szere te téve l terhet is elbír, hordozni 
is tud, m unkára is képes, m ire  — a képben m aradva  — vödröt 
is lehet akasztani. K ép  nélkül: am ellyel használhatókká válunk  
arra, hogy K risztu s irgalm assága a m i egyszerűségünk, é le t- és 
em berbecsülésünk, felelős szeretetünk, im ádságunk és áldo
zatunk láncszem eit is hozzászám íthassa a Róla valló  „na- 
gyobbak”-ba.

Fehér Károly

I M Á D K O Z Z U N K
Ű r Jézus K risztusunk! Köszönjük előttünk já rt tanúidat, 

akik  keresésükkel és megragadó, m egtartó, átformáló szereteted 
m egtapasztalásában dicsőítenek. Köszönjük mindazokat, akik
nek hite, meleg embersége példájával m inket keresel és Ma
gadra mutatsz. Ajándékozz olyan hitet népednek, amellyel nem 
kénytelen-kelletlen, hanem  boldog örömmel ragaszkodik Hoz
zád és szívesen ad ja magát eszközül arra, hogy emberszerető 
irgalmasságod csatornája legyen. Segíts meg bennünket, hogy 
hitvallásunk szavával egybecsengjen szolgálatunk lépéseinek a 
hangja. Ámen.

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. jú n iu s  28-án

D eák  tér de. 9. (úrv.) dr. H afen- 
K ároly , de. 11. (úrv.) dr. K ékén  
A ndrás, du. 6. T rajtler G ábor. F a
sor de. fé l 10., de. 11., du. 6. D ózsa  
G yörgy  út de. fé l 10. Ü llő i ú t 24. 
de. fé l 11. K arácson y  Sándor u. de. 
9. R ákóczi ú t 57/b. de. 10. (szlovák) 
M ekis A dám , du. 5. szeretetv en -  
d ég ség : M ekis Á dám , de. 12. (ma
gy a r). T haly  K álm án u . 28. de. 11. 
dr. R édey P ál, du. 6. F rancisci 
G uido. K őbán ya  de. 10. U tász u. 
de. 9. V ajda P éter  u . de. fé l 12. 
Z ugló de. 11. (úrv.) B oros K ároly  
R ákosfa lva  de. 8. B oros K ároly. 
G yarm at u . de. fé l 10. B oros K ároly. 
Fóti ú t de. 11. B en czúr L ászló . V á
ci ú t de. 8. B aran ya i T am ás. Fran- 
gepán u. de. fé l 10. B aran ya i Ta
m ás. Ú jp est de. 10. B lázy  Lajos. 
P esterzséb et de. 10. dr. Se lm eczi 
János. Sorok sár  Ú jte lep  de. fé l 9. 
dr. Se lm eczi J án os; P estlőr in c  de. 11. 
M atuz L ászló. K isp est de. 10. K is
p est W ekerletelep  de. 8. P estú jh e ly  
de. 10. S ch rein er  V ilm os. R ákos
palota  MÁV te lep  de. 8. R ák osp a
lo ta  N agytem p lom  de. 10. R ákos
p a lota  K istem plom  du. 3. R ákos
szen tm ih á ly  de. fé l 11. K arner

Á goston . S ash alom  de. 9. if i .  G ö
rög T ibor. M átyásföld  de. fé l 11. 
C inkota de. fé l 11., du. fé l 3. K is- 
tarcsa  de. 9. R ákoscsaba  de. 9. 
B ék és József. R ák osh egy  de. 9. 
R ák osliget de. 10. R ákoskeresztúr  
de. fé l 11, du . 3.

B écsik a p u  tér  de. 9. (úrv.) M a- 
d o csa i M iklós, de. 11. (úrv.) Ma- 
d ocsa i M iklós, du. 6. V árady La
jos . T orockó tér  de. fé l 9. V á
rady L ajos. Óbuda de. 9. Fülöp  
D ezső , de. 10. (úrv.) F ü löp  D ezső . 
X II. T artsay V ilm os u . de. 9. C sen- 
gőd y  László, de. 11. C sengőd y  
L ászló , du. fé l 7. T ak ács József. 
B u d ak esz i de. 8. T akács József. 
P esth id eg k ú t de. fé l 11. T ak ács Jó
zsef. K elen fö ld  de. 8. (úrv.) B en cze  
Im re, de. 11. (úrv.) B en cze  Im re, 
du. 6. dr. R ezessy  Z oltán. N ém et
v ö lg y i ú t de. 9. (úrv.) dr. R ezessy  
Z oltán. N a g y té tén y  de. fé l 9. V i- 
son ta i Róbert. K e len v ö lg y  de. 9. 
B u d afok  de. 11. V ison ta i R óbert. 
B udaörs du. 3. V ison ta i Róbert. 
T örök bálin t du . fé l 5. V ison ta i R ó
bert. C sillagh egy  de. fé l 10. C se
pel de. fé l 11.

— Szentháromság: ünnepe 
után az 5. vasárnapon az o ltár
terítő színe: zöld. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: 1 P t 
3, 8—15; az igehirdetés alapigé
je: Jn  1, 42—52.

— BUDAPEST-RÁKÓCZI
ÜT. Június 28-án, vasárnap 
délután 5 órakor szeretetven- 
dégséget ta rtanak  a gyüleke
zetben. am elyen Mekis Adám

Tartóztassa m eg . —

, . .  aki szeretni akarja  az életet 
és jó napokat akar látni, ta r 
tóztassa meg nyelvét a  gonosz
tól, és ajkait, hogy ne szólja
nak álnokságot__I. Pét. 3,10
(Hoffmann Kirsten illusztrá
ciója egy dán bibliafordítás
ban)

békéscsabai esperes ta rt elő
ad ást

— KÖLCSE. M ájus 10-én, a 
gyülekezet évi rendes közgyű
lésén emlékezett meg Balku 
Vince kántor 20 éves szolgála
táról. Ez alkalom ból a  jub i
lánst könyvvel ajándékozták 
meg.

M egjelent
a KORÁLISKOLA II.

K ántorok részére 
preludium gyűjtem ény

Á ra: 50,— Ft.
K apható 

a Sajtóosztályon

— HÁROM SZEMÉLYRE fő zést  
válla ló  seg ítség e t k eresü n k  kb. 9—2- 
ig . T el.: 209—149.

NYÄRESTI
ORGONAMUZSIKA

lesz a Bécsikapu téri 
tem plom ban július 3-án, 

pénteken este 
fél 7 órakor.
J. S. BACH:

Preludium  és fuga e-moll, 
Korálelő j átékok, 

Partita ,
Preludium  és fuga G-dúr. 

Orgonái:
PESKÓ GYÖRGY

orgonaművész
Közreműködik: 
Csorba Mária
hegedűművész 

Előadó:
VÁRNAI PÉTER

zeneesztéta 
Jegyek ára: 12,— Ft.

„Valaki az eke szarvára veti 
kezét, és hátra  tekint, nem al
kalmas az Isten országára.” 
(Ék 9, 62)

VASÁRNAP. — „Nézzed az 
utat, erősítsd derekadat, kemé
nyítsd meg erődet.” (Náh 2, 1) 
M erre nézzünk, m ire figyel
jünk keresztyén életünk útján? 
E rre a kérdésre ad választ ezen 
a héten Isten igéje. H átra sem
mi esetre se nézzünk, ami azt 
jelenti, hogy aki Jézus követé
sére szánta el magát, annak 
meg kell szabadulnia m inden 
m ás kötöttségtől. Nem ta rth a t 
vissza sem házam népe, sem 
azon kívül bará t vagy ellenség. 
Keresztyén életem  m unka, 
szolgálat m int a szántás-vetés, 
vagy a  figyelő őrszem önma
gát, fáradságát is legyőző, a 
többiek boldog életét, békés 
biztonságát vigyázó odaadása.

HÉTFŐ. — „Énekelnek, di
csérvén az Urat, és hálá t adva 
neki m ert jó, m ert örök az ő 
irgalma.” (Esdr 3, 11) Amikor 
szolgálatomra, földi hivatásom
ra  nézek s a többiekért égő fe
lelősség hajt munkába, Istent 
dicsérem, ö  állít szolgálatba, 
noha én  arra  bűnös voltom 
m iatt alkalm atlan volnék, ö  
azonban jó, örökkévaló az ő 
irgalma, .szeretete emel fel s 
tesz eszközévé, ő rá  nézek most 
hálás tek in te tte l s áldom ének
kel dicsérve az ő örök irgal
mát.

KEDD. — „M int pásztor, 
■nyáját úgy legelteti, k arjá ra  
gyűjti a bárányokat.” (Ézs 40, 

'11) Ma is Isten szeretetére néz
hetek. Ez a  szeretet pásztori 
szeretet. T áplálja testem  és lel
kem, m egadja azt, am i földi és 
örökkévaló, életem  szám ára 
szükséges. A mindennapi ke
nyér és a m indennapi ige egy
arán t asztalom ra kerül. A 
nyájtól elszakadó, szakadékba 
zuhanó, tövistől tépett bárányt 
megkeresi, szeretettel k arjá ra  
veszi, m agához öleli. Engem is 
így ölel magához Jó Pásztorom, 
Krisztusom kereszten k itá rt 
két karjával, ö  életét adja é r
tem, hogy én boldogan, örökké 
éljek.

SZERDA. — „Gyógyíts meg 
engem Uram, hogy meggyó
gyuljak.” (Jer 17, 14) Isten felé 
fordulhatok betegség idején is 
s megláthatom  ú jra szeretetét. 
Egykor süketek, vakok, bénák, 
leprások gyógyultak meg Jézus 
szavára vagy kezének érintésé
re, s az ő hatalm a m a sem k i
sebb. Ö m a is meg tud gyógyí
tani. Az Úr, ak i a szívet fü r
készi és a veséket vizsgálja (10. 
v.), ezek gyógyításával is fog
lalkozik. M egújítja, kicseréli, a  
régi helyett ú ja t ad, hogy meg
gyógyuljak. Új élettel ajándé
koz meg gyógyító irgalma.

CSÜTÖRTÖK. — „Egymás 
ellen még szívetekben se gon
doljatok gonoszt.” Zak 7, 10) 
Bizony sokat kell néznem em
bertársam ra, akivel együtt já 
rom az életem  útját. Ilyenkor 
nagyon könnyen észreveszem 
benne a hibát, m egítélem bűne 
m iatt, s ta lán  nem kis kár
örömmel kürtölöm  széjjel 
gyarlóságának hírét. Nem kel
lene ezt tennem! A rra kellene 
néznem, aki „szidalmaztatván, 
viszont nem  szidalmazott”. 
Nagy szükség van szívem meg
újulására, hogy ne verjen  o tt 
tanyát gonosz gondolat!

PÉNTEK. — „Igyekezzetek 
a városnak jólétén és könyö
rögjetek érette az Ú rnak, 
m ert annak jóléte lesz a  ti jó
létetek.” (Jer 29, 7) Nemcsak 
egy em bert tartok  szem előtt 
életem  útján. Az egész város, 
az egész gyülekezet, az egész 
nép, az egész egyház, az egész 
világ iránit hordozok felelőssé
get. M inden em ber jólétéért 
küzdők s benne a miagam bol
dogságát is építem, am ikor ké t 
lábbal bennie állok a hazám at 
s a  világ békéjét építő nagy 
m unkában. Imádkozom is az 
em berek szűkebb vagy éppen 
világm éretű közösségéért, de 
m inden erőmmel dolgozom is 
érte.

SZOMBAT. — „Siess segítsé
gemre, Uram, én szabadítom.” 
(Zsolt 38, 23) Ha önm agám ra 
nézek, vajm i kevésre érzem ké
pesnek magam. Különféle kor
látok fognak körül, té r  és idő 
gátja, félelem bilincse akadá
lyoz abban, hogy Istennek te t
sző, Isten országa polgárához 
méltó, em berek javát m unkáló 
szolgálatomat m aradéktalanul 
elvégezzem. Az én Uram segít
ségemre siető, félelm et elosz
lató, szabadító kegyelme ú jít 
meg erre. Erre nézelk, ezt ké
rem, ezt várom. Vető Béla
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Soproni B éla  igazgató

Emlékezés Mikszáthra és lelkész őseireM ÁJUS 28-ÁN M ÚLT 60 ESZTENDEJE, 
hogy a „nagy palóc” örökre lehunyta szem ét. 
M eghalt, m égis a m agyar irodalom  halhatat
lanjává vált. 40 éves írói jubileum án, néhány 
héttel elhunyta e lő tt a pesti Deák téri egyház 
ünnepségén az üdvözlésért m ondott köszöne
tében  em líte tte: „sohasem fogom  megtagadni, 
hogy a lónyabányai papok ivadéka vagyok.” 
Halála után több kutató foglalkozott M ikszáth  
szárm azásával, s m egállapíto tta  őseinek fe l
menő rendjét. B ebizonyosodott, hogy az író 
téved e tt, am ikor ősét lónyabányai papnak  
gondolta, m ert az dédapjának, a felsösztrego- 
vai lelkésznek tes tvére  volt. A rról még k e 
vésbé  tudhatott, hogy déda ty ja  elődei is evan
gélikus lelkészek voltak, s hol m űködtek. N em  
ta lá ljuk  b izonyítéká t annak sem , hogy Caraf- 
fa vértö rvén yszék é t is m egjárta  va lam elyik  
M ikszáth-ős; az író pedig  ezt is így em leget- 
te.

Első Ízben szeretnénk részletes é le tra jzo t 
adni M ikszáth őseiről. K iknek  a vére csörge
d eze tt ereiben, honnan ered t az a m esélő  
kedv, m ely  benne k ite ljesedett. A  jóságos 
anya, V eres Mária ebecki kisnem esi családból 
szárm azott, i t t  to llforgató ősökkel nem  ta lá l
kozunk, annál többel az apaiak között. A z e l
ső ism ert M ixad t — eredetileg  így ír ták  ne
vü k e t —, iparos lehetett, talán molnár. Ezt 
azért gondoljuk, m ert egy M ixadt család ezt 
a m esterséget ű zte  a 18. századtól korunk  
napjáig. Családon belül pedig hagyományosan  
egy-egy foglalkozás évszázadokig virágzott. 
G ondoljunk pl. P etőfi m észáros őseire.

A  M ixadt család nem  vo lt köznem esi szár
mazású. K ésőbb egy évszázadon keresztü l a 
papi h ivatallal együ tt járó szabad-honorácior- 
állapot úgy m aradt m eg a leszárm azottak tu 
datában, m intha nem ességet é lveztek  volna. 
E zt viszont sohasem  igazolták. Első ism ert ős:

M ixádt I. M átyás 1650 tá ján  szü le te tt Nóg- 
rád vagy Hont m egyében. M ódja lehetett 
hozzá, hogy hasonnevű fiá t taníttassa. Felesé
gének csak keresztn evét ism erjük: Catharina 
volt. Fiuk:

M ixádt II. M átyás szü le te tt kb. 1684-ben. 
(Egy adat szerin t hat é vve l korábban ,de ez  
téve s lehet.) Iskolai tanulm ányait Eperjesen  
végzi, R ezik tan ítványa  a híres kollégium ban. 
1707-be* lelkésszé kü ldik  Pazdicsra (Zem plén

megye). Itt m űködik két évet. K övetkező  á l
lomása K om lós-K eresztes (Sáros m egye). Fe
leségül vesz i E nyedy E rzsébetet. 1713-ban fi
úk, I. Sám uel szü letik . 1715-ben m egválik  K e
resztestő l, s ősi hazájába, Nógrád m egyébe  
távozik  N agykürtösre. 1728-ban Polichnón, 
1740-ben Sám sonházán ta lá ljuk  — 1754—55- 
ben b eköve tkeze tt elhunytéig.

M ixádt I. Sám uel 1713-ban szü le te tt K e
resztesen. Iskoláit előbb Sátoraljaújhelyen, 
m ajd  B esztercebányán végzi Sim on Pál és 
W eigel János tanítványa. 1740. okt. 1-én be
ira tkozik  W ittenbergben  az egyetem re. Haza
térése u tán  1743-ban Polichnóra ava tják  fel 
lelkésznek, i t t  m űködik 1750-ig, utána Turó- 
polyára távozik. 1773-ban m ég m in t turópolyai 
le lkész fo lyam odik  a m egyéhez ú tlevé lér t fia, 
Dániel részére. M eghal 1775-ben. Feleségül 
ve tte  B artholom eides Zsuzsannát. Három fiuk: 
Sámuel, János és D ániel — m indből evan
gélikus le lkész lett. Ism erkedjünk m eg m in d
három fiú  életrajzával!

M ixádt Dániel 1752-ben Turopölyán szüle
te tt. Első tanulm ányait o tthon Sutoris János
nál kezdi. G ram m atikát Körm öcön, felsőbb  
osztá lyokat Pozsonyban végzi a híres Sztrecsko  
G yörgy és Benczúr József professzoroknál. A  
jénai egyetem re 1774 nyári fé lévében  ira tko
zik  be. H azatérése után két évig  nevelő  Pró- 
nay Pál családjánál. 1778-ban a kö rm ö d  is
kola h ív ja  m eg rektorának.1780. m árcius 18-án 
felava tják  a lónyabányai egyház lelkészének. 
K étszer nősül, m ásodik felesége Jezsovics 
Anna. 1790-ben Lónyabányán fe je z i be életét.

M ixádt I. János előbbinek testvére . Szüle
te tt 1749-ben m ég Polichnón. Tanul Turopo- 
lyán, Körmöcön, Losoncon, onnan 1760-ban 
Pozsonyba távozik. 1771. okt. 14-én beiratko
zik  W ittenbergben. Hazatérése után özv. 
P la tth y  Á brahám né házánál két évig, 1775- 
től R advánszky G yörgy családjánál nevelő  
Radványban. 1783-ban fe lava tják  Dobrocsra 
lelkésznek. O tt m űködik 1813-ban bekövetke
ze tt elhunytáig.

M ixádt II. Sám uel a harm adik testvér. Szü
le te tt kb. 1746-ban Polichnón. Tanul előbb

Turöpolyán, Sutoris Jánosnál, utána K örm ö
cön K arpe Frigyes Jánosnál, Pozsonyban  
Sztrecsko és Benczúrnál, ugyanúgy, m int 
öccse Dániel. 1767. okt. 6-án beiratkozik  W it
tenbergben az egyetem re. O tt tö lt két eszten
dőt. Professzorainak n evé t m ind ism erjük, 
ugyanúgy, m in t tes tvére ié t. H azatérve 1769. 
dec. 8-án fe lava tják  Felsősztregovára. 1779- 
ben N agy-L ám ra távozik, 1783-ba Turopo- 
lyán találjuk. U tóda it t  1785-től szerepel, így  
ebben az évben halhatott meg. Feleségül v e t
te  G erengay Zsuzsannát, G erengay M árton  
lesti esperes leányát. A  kisnem esi G erengay  
fam ília  is szin tén  iparos a 17. század végén. 
Tam ás 1719-ben m olnár Rahón, m ajd K oka- 
ván. K ét fia  közül egyik lelkész, a m ásik m é
száros. A z  előbbinek leszárm azol n em zedéke
ken keresztü l K is-H ontban, Nógrád m egyében  
lelkészek  és tan ítók egészen korunkig. A  m á
sik fiú  utódai m észárosok vo ltak  Apostagon, 
K iskőrösön és környékén. Ennek a kapcsolat
nak tudjuk m agyarázatául adni, hogy M ixádt 
Sám uel sztregovai, m ajd  nagyiam i lelkész fia  
is m észárosm esterséget tanul, talán éppen a 
G erengay-rokonoknál.

E gyébként Sám uelen k ívü l m ég négy gyer
m ekük szü le te tt: Mária (1772), József (1774), 
Zsuzsanna (1776) és Dániel (1782)

Mi csak Sám uel é le tú tjá t követjük , ki nagy
a ty ja  vo lt M ikszáth K álm án írónknak.

M ixádt III. Sám uel szü le te tt 1778-ban. Előbb 
N agykürtösön m észáros és kocsm abérlő. O tt él 
tehát, ahol egykor dédatyja , M átyás is vo lt 
lelkész. M ikszáth írásaiban többször em legeti 
nagyatyjá t, jókedélyű  praktikus észjárású, he
lyes em berism erő öregnek rajzolja . Ü gy lá t
szik, tőle örökölt ilyen  vonásokat. Jellem zi 
am olyan nyers beszédű mészárosnak, aki nem 
egyszer e lker íte tt cifra károm lást, de m inden  
vasárnap buzgón o tt énekelt és im ádkozott a 
nagykürtösi tem plom ban. Term észetesen csak 
édesa tyjá tó l és nagyanyjától hallhatott róla, 
hiszen az író szü letése e lő tt 17 esztendeje  m eg
halt 1830-ban.

Felesége Turcsányi Zsuzsanna, ve le  házas
ságot kö tö tt 1803-ban. ö t  gyerm ekük közül

M ikszáth a ty ja  vo lt a legidősebb, szü le te tt 
1808-ban. T estvérei: Zsuzsanna, Sám uel (1811 
—1849), M ária szü le te tt 1816-ban és Anna 
1829-ben.

M ixádt II. János (1808—1873) szintén a tyja  
m esterségét fo ly ta tta . Ebeckén bérlője az 
urasági m észárszéknek és kocsm ának. O tt nő
sül, feleségül veszi 1841-ben V eres Gáspár 
kisnem es lányát, Máriát, öccse, Sám uel pedig  
annak húgát, Zsuzsannát.

M ixádt Jánosnak és V eres M áriának csak 
három gyerm eke szü le te tt: K álm án 1847. ja 
nuár 16-án, A m ália 1843-ban és G yula 1860- 
ban. V elük élt a nagyanya 1853-ban bekövet
keze tt haláláig.

A z 1840-es évek  elején  a szom szédos Szkla- 
bonyára költöznek, o tt szin tén  az előbbi foglal
kozást űzi M ikszáth K álm án atyja , egészen  
a 60-as évekig, am ikor kisebb b irtokot szerez  
s azután csak gazdálkodik.

M IKSZÁTH  K Á L M Á N  (1847— 1910) előbb  
R im aszom batban, m ajd  Selm ecbányán tanul a 
híres líceum ban. 1862-től írja  nevét követke
zetesen  a régies M ixádt helyett M ikszáthnak.

A ty ján ak  portré já t kevésbé ra jzo lta  m eg írá
saiban. Benne nem  ta lá lh ato tt annyi eredeti 
vonást, m in t am it nagyatyjá tó l kapott. Szüleit 
1873-ban k é t hónap leforgása a la tt vesz ti el, 
előbb a ty já t ápr. 18-án, utána édesanyjá t jú 
nius 14-én. Felesége M auksz Ilona írja  le m e
m oárjában a z t a m egrendülést, am it szülei ha
lála fe le tt érez, ak iket annyira szere te tt, hogy 
csak em lékükért fogadta el Szklabonyának  
M ikszáthfalvára vá ltozta tásá t, m ert szülei 
abban a fö ldben  pihennek.

T éved  egyik  életra jzíró ja , m ikor azf állítja , 
hogy M ikszáth sohsem  szere tte  a papokat. Ta
lán a Különös házasság befejező soraiból kö
vetkezte tte?

G ajdács Pál tó tkom lósi evangélikus lelkész  
Selm ecen osztá lytársa  és benső barátja M ik
száthnak. K özös fén ykép  készül róluk az  is
kolai tanulm ányaik befejezése előtt. A z iró 
haláláig fennáll barátságuk. Utolsó novellás- 
kötetében  is szól G ajdács nála te tt látogatá
sáról. N em csak M ikszáth leh etett büszke arra, 
hogy kurucoknak préd iká lt egykor őse, ha
nem  az evangélikus egyház is m indenkor reá. 
H alála évfordu lója  legyen  erre em lékeztető!

Jakus Lajos



Finn-magyar barátsági bét
„És te ne mondd otthon, hogy vad barbárok a finnek: 
Emberek élnek fenn távoli Északon is.”

Ö rüljetek, hogy ilyen p a p o to k  vo lt
T e sse d ik  é v fo r d u ló  S zarvason

TÖBB M INT EGY SZÁ ZA D A  annak, hogy a finn  irodalom  
gigászi nagy alakja, Lönnrot Illés, a Kalevala gyűjtője, leírta 
ezt a két sort klasszikus lejtésű latin verse végén „Egy magyar 
barátjához”, aki feltehetően H unfálvy Pál volt. M ilyen nagyot 
változott a világ azóta! A kkor úgy képzelték el Magyarorszá
gon, hogy vad, nomád finn  törzsek kalandoznak messze északon 
a tavak és erdők között. Ma pedig kölcsönös megbecsülés és 
tisztelet övezi m indkét népet a m ásik hazájában. Korunk nagy 
történelmi példáját éljük a két nép barátságában arról, hogy 
lehet két különböző társadalmi rendszerben élő népnek köl
csönös megértésben, a békés egymás m ellett élés pozitív, gyü
mölcsöző eredményeiben, egymás értékeinek kölcsönhatásában 
élni.

Valamikor a szegény parasztfiú Lönnrot Illés m ezítláb indult 
gyalog a több m int száz kilométeres útra, hogy szülőfalujából, 
Sammattiból Turkuba m enjen, m ert tanulni akart. Ma pedig 
világirodalmi magasságban tündöklő monum entális gyűjtését, 
a Kalevalát m i vittük, őket is és m indenki m ást megelőzve, 
színpadra. Valamikor az expedíció egzotikus érzéseihez tarto
zott arról hallani, hogy valaki Finnországba utazott, ma pedig 
hetenként váltják egymást a százas csoportok, akik repülőgé
pen jönnek Finnhonból hozzánk, ápolni a barátságot. Valam i
kor a „puukko”, a finn  tőr különleges érdekesség volt nálunk, 
ma pedig a kereskedelm i kapcsolatoknak olyan széles forgal
mában ism erjük egymás iparának term ékeit, m in t kevés más 
országgal.

FINN—M A G YA R  B A R Á TSÁ G I HÉT van. Másodszor rende
zi meg a Hazafias Népfront ezt a monum entális találkozót, 
am elynek keretében ezúttal háromszázan repültek tőlünk Suo- 
miba, s onnan háromszázan jö ttek  hozzánk, ilyen m éretben is 
dokum entálva a kölcsönös barátságot. Kultúrától iparig, közle
kedéstől m űvészetekig alig van területe a m indennapi életnek, 
ahol ne volnának fejlődő kapcsolataink a finnekkel. Ahogy mi 
könyveinket olvassuk finn  papíron, úgy ők a magyar földiepret 
vásárolják természetes magától értetődőséggel a piacon H elsin
kiben. A  finn  lakásművészet term ékei szinte honossá válnak 
már nálunk, kiállítások során ism erkedünk velük  — néhány 
éve pedig remek bőrkesztyűt vettem  Helsinkiben, szinte érez
tem  rajta a rénszarvasbőr illatát, am ikor az üzletből távozó
ban odasúgta a kereskedő büszkén: „magyar áru”.

Ezek a példák m ind csak tallózások a széles horizontú, már 
megépült kapcsolatok világában. M indezek hátterében pedig ott 
van az a döntő politikai rokonszenv, sőt aktívan épülő kölcsön
hatás, amely a különböző társadalmi rendben élő két népet az 
európai biztonság kérdéseiben közös látásra és közös törekvé
sekre sarkallja. Mi, a szocializmus rendjében élő magyar nép, 
nem feledkezünk meg arról, hogy a pozitív semlegesség politi
káját gyakorló finn  kormányzat, élén K ekkonen köztársasági 
elnökkel, m ennyit fáradozik azon, hogy sim uljanak el a feszü lt
ségek ezen az öreg földrészen, s a békés egymás m ellett élés 
érzése és törekvései vigyék Európa népeit a haladás útján  
előre.

A mi M A G YA R  EVANG ÉLIKU S EG YHÁZUNK népe nyu
godt és örvendetes érzéssel gondolhat arra, hogy „nem tett 
rossz lapra” akkor, amikor hosszú évtizedek óta ápolja és épít
geti a két nép közötti kapcsolatokat. Volt idő, amikor ebben az 
úttörő szerepét vállaltuk, s megelőzve m inden kulturális és 
gazdasági kontaktust, h itünk és szeretetünk melegével fű ztük  
a kötelékeket északi hittestvéreinkkel, s ezzel ugartörést, ta
lajm egművelést végeztünk a későbbi termésthozó aratások
nak. Ma is örvendező szolgálattal épülünk be ebbe a társadal
milag, gazdaságilag, politikailag meghatározott kölcsönhatásba 
a magunk egyházi területén is. Ezen a barátsági héten is magas 
szintű egyházi képviselet vesz részt a háromszázas vendégcse
rében: a Finnországba utazott csoporttal m entek D. Káldy Zol
tán püspök, D. Koren Emil püspökhelyettes és dr. Vámos József 
teológiai professzor. A  Hazafias N épfront ezen a területen is 
valóban összefogja a társadalom m inden rétegét.

EG YH ÁZI K APC SO LATAIN K  nemcsak elvi beágyazottsá
gukban függenek össze a finn—magyar barátsági héttel. A z  
em lített keretben m egvan a maga sajátos tartalma és a gyakor
latilag széles skálája. A z egyházvezetöségi kölcsönös látogatá
sok és tárgyalások m ellett ism ertek a stipendiáns-cserék, a teo
lógiai professzorok vendégszolgálatai, a kölcsönös látogatások 
keretében finn  egyházi csoportok (lelkészek, gyülekezeti ének
karok) magyarországi útjai és nyaranta három magyar lelkész
házaspár finnországi vendéglátása, kölcsönös sajtóérdeklődés, 
a finn  egyház papírsegélye sajtóosztályunknak stb. Egyházunk 
vendégeként jelenleg D. A h ti Auranen finn  esperes pihen fele
ségével együtt balatonszárszói üdülőnkben, s a napokban indul
nak finnországi pihenésre feleségestöl Détre László és Nagy 
István esperesek, valam int Ponicsán Imre kiskőrösi lelkész. 
A nnak is igen örülünk, hogy az Ibusz által szervezett turista- 
csoportok keretében gyakran jönnek egyházi érdeklődésű fin 
nek hazánkba, akik közvetlen tapasztalatot szereznek egyhá
zunk életéről és szolgálatáról. Üj barátságok szövődnek ilyen
kor, s ezekre a m agunk részéről is elm ondhatjuk, amit kereken  
száz éve Lönnrot írt magyar barátjához:

„Hű emlékezeted, ha az északi tájra repülne,
El ne felejtsd: ide vár vissza a régi barát.”

TERHO PURSIAINEN
Terho Pursiainen, az első és 

egyetlen finn evangélikus lel
kész, aki a baloldali blokk — 
köztük a finn Kommunista 
Párt — listáján került be a vá
lasztásokon a finn parlament
be, legutóbb így nyilatkozott: 
„Az a felfogásom, hogy nem 
yagyok és nem is akarok kivé

teles helyzetben lenni a balol
dali szövetség más tagjaival 
szemben. Mindnyájuk egyetér
tésével a szocializmus építésén 
fáradozom Finnországban, s 
ezzel a célkitűzéssel a helyem  
a kommunistákkal és más szo
cialistákkal közös fronton van.”

A KÖRÖSÖK ÄRADÄSA
miatt csak nagy kerülővel me
hetett az ember június 14-én 
Szarvasra, a nemrég városia- 
sodott és egyre szépülő város
ba. Szépségét nemcsak az ar
borétumának, nem is csak a 
holt Körösnek köszönheti, ha
nem régi és új házainak és 
nem utolsósorban azoknak az 
embereknek, akik Szarvason 
éltek és élnek.

Öcsödnél, ahol átvezetett az 
utunk a Körösön, félelmetes 
látvány tárult elénk. Víz, víz 
és víz mindenütt. Ha elszaba
dul, nagyon félelmetes lehet a 
víz. Nem láttam még ilyet, ért
hető, hogy megdöbbentő lát
vány volt.

DÖBBENET, RETTEGÉS és
egyúttal öröm fogadott ben
nünket Szarvason is. Minden
ki az árra gondolt. A munka
képes férfiak nagyrésze a gá
takon harcolt az ár ellen ezen 
a vasárnapon is. Az ő munká
juknak is köszönhető, hogy la
kott területeket nem öntött el 
a Körösök vize.

Ilyen előzménnyel és háttér
rel készült a szarvasi gyüle
kezet arra, hogy emlékezzen 
nagy papja, Tessedik Sámuel 
halálának 50 éves jubileumá
ra, amely ez év végén lesz.

TESSEDIK SÁMUEL neve 
nem ismeretlen evangélikus 
híveink előtt Sőt, a magyar

mezőgazdaság történetében is 
jelentős helyet foglal el.

Nem olyan ember volt, aki 
sokat beszélt — nem is volt túl 
nagy prédikátor —, hanem 
olyan volt, aki a beszéd he
lyett cselekedett.

Egyesek vitatják ugyan, 
hogy nem ő honosította meg az 
akácot Magyarországon. Az 
azonban tény, hogy az alföldi 
homokon ő telepített először 
akácot, amivel sikerült meg
kötnie a talajt. De nemcsak ezt 
tette. Egész életének egyetlen 
mozgatója volt: az emberért! 
Azt cselekedte, amit a mai 
egyház így fogalmaz: diakó- 
niai teológia. Hit és szeretet! 
Hitből fakadóan minden tet
tét a másik ember iránti sze
retet hatotta át. Nemcsak ar
ra volt ereje és ideje, hogy 
könnyet töröljön, vigasztaljon, 
egyes ember gondjaival fog
lalkozzon, hanem a közösség 
érdekeit képviselte és mun
kálta minden cselekedetével. 
Nevelte és tanította az ifjúsá
got nemcsak hittanra, hanem 
az általa alapított „Gazdasági 
és Ipari iskolában” is.

GYÜMÖLCSÖT TELEPÍ
TETT és kedveltetett meg a 
szarvasiakkal. Fűvel vetette 
be kertjét és tanácsolta má
soknak is, hogy szebb és egész
ségesebb legyen a levegő. 
Mindezzel nem a saját ked
vére kísérletezett, hanem

E n e s e
Alig kétszázas lélekszámú 

társegyház. Gondozó lelkésze 
ma Kiss Jenő. Templomukat
1952-ben fejezték be, amikoris 
Németh Károly esperes szen
telte fel. A templomépítés 
összköltsége alig haladta meg 
a 70 000 Ft-ot, amelynek két
harmad részét a gyülekezet te
remtette elő, részben készpénz 
adománnyal, részben kétkezi 
munkával és szolgáltatásokkal 
Jelentősen segítettek a környe
ző gyülekezetek, s a közegy- 
ház.A padokat jóval később 
szerezték be.

A templom 90 ülőhelyes 
Tervezője Sándy Gyula.

VILÁGSZERVEZETEK SEGÍTSÉGE ROMÁNIÁNAK
Az Egyházak Világtanácsa 

és a Lutheránus Világszövet
ség 400 000 márka összegű se
gélynyújtást határozott el Ro
mánia árvízkárosultjainak tá
mogatására. A főtitkár N. 
Ceausescu államelnökhöz in
tézett levelében részvétét fe
jezte ki az árvízkatasztrófa 
sújtottainak. UgyancsakAndré  
Appell, az LVSZ főtitkára, aki 
egyben 65 000 márka kész
pénzt is bocsátott a román 
kormány rendelkezésére. A vi
lágszervezetek felhívása sze
rint ez összeget elsősorban kis
gyermekek gyógyszer- és élel
miszer-ellátására fordítják. A

gyors intézkedésre azt köve
tően került sor, miután mind
két evangélikus püspök, Ar- 
gay György és Albert Klein, 
valamint Justinian  patriarcha 
személyesen tájékoztatták a 
világszervezet képviselőit az 
árvízhelyzetről május végén 
Genfben.

A román hírügynökségek 
nyilatkozatai szerint eddig kö
zel 270 ezer embert kellett át
telepíteni a veszélyeztetett te
rületekről, ahol több, mint 
70 000 házat elöntött az ár, il
letve felerészben elmosott. A 
halálos áldozatok száma meg
közelíti a kétszázat

AKE KASTLUND A STOCKHOLMI 
SZÉKESEGYHÁZ VEZETŐ LELKÉSZE LETT

A svéd kormány A ke Kast- 
lund lelkészt, a Lutheránus 
Világszövetség svéd nemzeti 
bizottságának igazgatóját ne
vezte ki a stockholmi székes- 
egyház vezető lelkészévé. 
Kastlund ezenkívül felelős ve

zető je a svéd evangélikus egy
ház segélyakció-szervének is 
(„Lutherhjálpen”), amely rend
kívül hatékonyan támogatja az 
LVSZ és az Egyházak Világ
tanácsa nemzetközi segélyak
cióit.

azért, hogy segítse ne csak a 
szarvasiakat, hanem az egész 
országot.

Jó gazdász, jó pedagógus 
volt. A község állandó fejlesz
tésén dolgozott. Tanított, szak
könyveket írt és mint szarvasi 
lelkész, az ő nevéhez fűződik 
a szarvasi ótemplom felépíté
se, ami magában is elég lett 
volna.

„MINDERRE HOGY FU
TOTTA IDEJÉBŐL?” — ve
tette fel igehirdetésében D.

járt. Aztán induljon a gyüle
kezet bátran előre reménység
ben és járjatok azon az úton, 
melyet Jézus jelölt ki szá
munkra, s melyen Tessedik 
Sámuel is járt” — mondta be
fejezésül a püspök.

AZ ISTENTISZTELET
UTÁN a püspök vezetésével 
kivonult a gyülekezet a torony 
köré, ahol .ünnepélyesen m eg
koszorúzták Tessedik Sámuel 
emléktábláját. Utána a helyi 
lelkészek, presbiterek kásére-

Káldy Zoltán  püspök a kér
dést, aki János ev. 14, 12 alap
ján prédikált. — „Áldjuk Is
tent, hogy egyházunk tagja 
volt!”

Igehirdetésének bevezetőjé
ben kiemelte Tessedik Sámuel 
érdemeit, majd példaképül ál
lította a mai gyülekezet és a 
mai egyház elé. Nem egysze
rűen úgy, mint humanistát, 
racionalistát, aki „hisz az em 
berben”, hanem úgy, mint Is
tenbe vetett hitből élő diakó- 
niai teológust Tessedik azért 
tette, azért volt ideje és ereje 
mindarra, amit elvégzett, 
m ert h itt Istenben. „Aki hisz, 
aki hisz, aki hisz, az cselekszi. 
Jézus is ezt tette. Prédikált és 
csinálta azt, amit hirdetett. 
Tessedik Sámuel kicsi utóda 
Jézusnak, de ugyanazzal a 
mozdulattal cselekedett az em
berek közt a  nagy Jézus kicsi 
szolgájaként. A k i hisz, ugyan
ezt csinálja ma is. Mit? Hir
deti a bűnbocsánat evangéliu
mát mindenkinek és szeret, 
ahogy Tessedik is tette, ahogy 
az egész világ keresztyénségé- 
nek is tenni kell mindenki fe
lé. Kitágult ma a felelőssé
günk. össze kell ma fognunk  
m inden emberrel, m ert na
gyobb szolgálatra vagyunk el- 
hiva, az egész világ felé.”

„Adjunk hálát Tessedikért. 
Őröljetek, hogy ilyen papotok 
volt. örüljetek, hogy ma is 
olyan papjaitok vannak, akik 
prédikálnak és szeretnek. Ad
jatok hálát nemrég elhunyt 
papotokért, Szepessi Károlyért 
is, aki szintén ezen az úttal

tében kimentünk a temetőbe, 
ahol koszorút helyezett el a 
püspök Tessedik Sámuel és 
Szepessi Károly lelkészek sír
jainál. Meghatva és megdöb
benve álltunk a lelkészi par
cellában, ahol a gyülekezet 
volt papjai nyugszanak.

A gyülekezet vezetősége el
kísért bennünket abba a ta
nyába is, ahol Tessedik Sá
muel végezte kísérleteit' és ké
szült fel újra, meg újra a lel
készi szolgálatra. A tanyában 
ma egy mezőgazdász él, aki 
hűségesen őrzi nemcsak Tes
sedik Sámuel bútorát, hanem 
emlékét is.

A KÖZEBÉDEN, melyen a 
presbiterek és a gyülekezetből 
is sokan vettek részt, megem
lékezett Tessedikről és köszön
tötte a püspököt Práznóczy 
Iván, a Hazafias Népfront vá
rosi titkára is. „Tessedik Sá
muel tetteit testével együtt el
temették. Követ dobott rá az 
az utókor is, melynek kenyeret 
adott. Alkotásairól beszéltek, 
de róla hallgattak. Ma nem 
csak áz egyház em lékezik meg 
róla, hanem az egész társada
lom tisztelettel őrzi em lékét és 
alkotásait.”

Hálás szívvel indultunk ha
za, hogy részt vehettünk ezen 
az ünnepi alkalmon, és egyút
tal azzal a kéréssel, hogy ad
jon Isten minél több olyan pa
pot és hívet egyházának és 
egész népünknek, mint ami
lyen Tessedik Sámuel vo lt

Ifj. Kendeh György



Levél Finnországból
Egy esztendeig tanult Teoló

giai Akadémiánkon, s ism er
kedett egyházunk életével 
Risto Jääskeläinen  fiatal finn 
lelkész. Sok gyülekezetünkben 
megfordult, tervszerű beosz
tással felkereste hazánk és 
egyházunk m inden tájegysé
gét. Mosolygós egyéniségével, 
a  hivő em ber nyílt őszintesé
gével m egnyerte azokat, akik 
között megszólalt.

Átmeneti nyári szolgálatra 
hazatérése után Nurmes gyü
lekezetében kapott beosztást, 
ahonnan egy gyermekbiblia- 
óra s egy esti szeurat között 
levelet ír t magyarországi ú tjá 
ra emlékezve. „M agyarorszá
gon sok gyülekezetben em lé
keztek meg im ádságban és ál
dáskívánásban a  mi egyhá
zunkról és gyülekezeteinkről 
— ír ja  levelében. — Tegnap 
este egy születésnapi szeura- 
ton szólhattam  rólatok és egy
házatoknak arró l a  szereteté- 
ről, am ellyel m inket finneket 
m indenütt fogadnak. Igazán 
nagy hálával emlékezem a rra  
az elm últ téli évadra, am ikor 
egyházatok körében lehettem...

Remélem, hogy magam is 
ápolhatom m ajd a magyar és 
finn egyházak közötti jó kap
csolatokat . . .  Olyan egyházat 
ism erhettem  meg nálatok, 
am ely bátran  és előítéletek 
nélkül, a  m últ terheitől meg
szabadulva él, bizonyságot té
ve az evangélium megújító 
erejéről, Isten áldásairól és 
szeretetéről. Megismétlem, 
am it az Evangélikus Életben 
karácsony tá ján  írtam . Az ak 
kori látásaim  azóta csak elmé
lyültek ..

Szeretettel emlékezünk Ris
to barátunkra, aki nyári gyü
lekezeti szolgálata után ősszel 
ism ét Helsinkibe megy, tudo
mányos felkészülésének foly
tatására. Ugyancsak szeretet
tel emlékezünk elődjére, a m á
sik Ristora (Laitila), aki Ka- 
jaaniban végzi lelkészi szolgá
latát, s lapunk olvasásán ke
resztül is kapcsolatot ta rt egy
házunkkal. Abban a bizoda- 
lomban élünk, hogy m indket
tő jük  szolgálatával tovább 
épül szeretetünk és jó kapcso
la tunk  a  finn testvéregyház
zal.

Á l d á s o k  n a p j a
J Ü N IU S  1 4 -É N  verőfényes 

reggel, m ajd hamarosam nyári, 
meleg nap öltöztette ünneplő
be a  pásztor és nyáj frigykö
tésére készülő k e r t a i  g y ü le k e 
z e té t .  kiskamondi és karakó- 
szörcsöki filiáival együtt. Kö
zel egy év óta üres volt a lel
készi állás. A szolgálatot 
ugyan hűségesen, sokszor — a  
téli hófúvások idején — nagy 
erőfeszítéssel végezte M á tis  
I s tv á n ,  a  „szomszédos” ajkai 
lelkipásztor, de a  kertai hívek 
mégis csak saját, külön lelki- 
pásztor u tán  vágyódtak. Az el
árvult templom és üres pap
iak m ajd egy év óda keserítet
te  is, meg ösztönözte is a  gyü
lekezet buzgó felügyelőjét, Sü
lé Lajost és gondnoktársait, 
hogy megfelelő fórumokon 
szorgalmazzák vágyuk teljesí
té sé t

Jó  volt látni, am int a  hívek
körülvették szeretetükkel
Blatniczky Jánost, röviddel 
ezelőtt még cinkotai segédlel
készt, a  K ertára egyhangúlag 
m eghívott fiatal, ú j le lkészt 
feleségét és pici gyermeküket. 
Érezni lehetett, hogy m egta
lá lta egymást és kölcsönösen 
szívébe fogadta egymást a  
pásztor és nyáj.

A  H A R A N G O K  H ÍV Ó  S Z A 
V Á R A  templomba vonuló hí
vek ajkáról ezért is szárnyalt 
oly buzgósággal az ének: „Di
csérd én lelkem  a  dicsőség 
örök Ki r á l yá t . . majd a 
pásztorért való könyörgés: 
„Adj erőt szent hivatalá
hoz . . . ” Éreztük, hogy e nap 
az egym ásért való könyörgés 
napja.

A  V E S Z P R É M I  E G Y H Á Z 
M E G Y E  beiktatást végző e s 
p e r e s e  I. P éter 5:2—3 alapján 
h irdette az igét az új lelki
pásztornak és a  gyülekezet
nek. „Akit Isiten megszólít és 
akinek megbízatást ad, azt az 
Ü r nemcsak m egáradja, de 
fel is emeli. Téged is felemelt 
az Űr, de nem  a gyülekezet, 
vagy az em berek fölé, hanem  
a gyülekezetben azzal, hogy 
az ő  tulajdon követévé tett. 
Ügy kell mindig szólnod és vi
selkedned, hogy meglássák

rajtad : az Ür küldött ide. Ez 
az Isten pedig a szeretet Iste
ne. Azt m ondta Fiáról, hogy 
benne gyönyörködik és mégis 
úgy szerette a bűnös világot, 
hogy legfőbb Gyönyörűségét 
is odaadta é r t e . . .  Azért hi- 
vaittattál ide, ez ősi gyüleke
zetbe, hogy pásztori m unkád 
nyomán visszhangra találjon, 
h ite t ébresszen, szeretetre 
gyúllasszon Istennek ez az 
egész világot magához ölelő 
szeretete.” In tette  és kérte a 
gyülekezetei is arrai, hogy új 
lelkészét Isten követeként sze
resse, tisztelje és becsülje.

B L A T N IC Z K Y  JÁ N O S , az 
ú j  k e r t a i  le lk é s z  a vasárnap 
epistolai igéjét vette alapul. I. 
Péter 5:6—11. Szólt arról, hogy 
minden szorongató érzést, 
am elyet kölcsönösen érezhet 
az „ú j” lelkész és „új” gyüle
kezet, a jövendő m iként s ho
gyanja felől, felold Istennek 
igéje: Minden gondotokat ö reá  
vessétek, m ert néki gondja van 
reátok. így indul Istenre fi
gyelve, őbenne bízva pásztor 
is, nyáj is.

Éreztük, hogy e  nap új kez
detet ak a r jelenteni minden 
jelenlévőnek: ő re á  figyelve, 
Őbenne bízva. Ezt húzta alá 
Mátis I s tv á n n á  szép szóló éne
ke is.

A CONFIRMA ősi dallam á
val és szövegével dicsérte hét 
luther-köntösbe öltözött lel
kész az Egyház U rát s kérte 
áldását e szent m unkánkra. Ez 
az áldás folytatódott tovább a 
közgyűlésen elhangzottakban 
is: az esperes köszöntésében az 
egyházmegye és a  lelkészi fra- 
tern itásé; B latn iczky Jenőében  
az édesapáé, szülőké és a nagy 
számban képviselt cinkotai 
gyülekezeté; G yőri Jánoséban  
az apósé, a  családé; M átis Ist
vánéban, a  helyettesként elődé 
és az a jkai gyülekezeté; Bo
ros Bajoséban  a  somlószőllősi 
Bókkon Lajoséban  a  vesz- 
prémgalsai gyülekezeté. . .  
Éreztük, hogy az áldások nap
ja  is volt ez a  nap. B ár lenne 
sok áldás további forrása!

Síkos Lajos

Szeretetotthonaink életéből
O tthonaink beteg gyermeki

nél sokáig, ta lán  évekig rejtve 
m aradnak szeretetük jelei. Így 
tö rtén t Erzsikével is. Másik 
otthonba kellett áthelyezni. 
Ügy tudtuk, közömbös részére 
a környezete. Egykedvűen vet
te tudom ásul az indulást. Ne
vetgélve, beszélgetve ült az 
autóban, amíg á t kellett száll
nia az idegen kocsiba Ekkor 
szinte teljesen megváltozott. 
Keservesen sírt, görcsösen ka
paszkodott kísérőjébe, vigasz

ta lhatatlan  volt. Könnyesen 
néztük a ragaszkodásnak és 
a szeretetnek meglepő megnyi
latkozását. De későn volt már, 
el kellett válnunk.

M indenkinek az életében le 
hetnek ilyen késői m egnyilat
kozások. Későn ébredünk rá, 
hogy szeretnek bennünket, és 
későn, hogy szeretnünk kellene 
másokat. Ezért fontos, hogy 
sohase halogassuk szeretetünk 
megmutatását.

Muncz Frigyes

ÜJ TEOLÓGIAI PROFESSZOR HELSINKIBEN
A Finn Köztársaság elnöke a 

helsinki egyetem teológiai ka
rán  rendkívüli ta n á rrá  kine
vezte K alevi Tam m inent, aki a 
gyakorlati teológia tanszékén, 
a  valláspedagógia tárgyköré
ben működik.

Tam minen professzor 1928- 
ban született. 1952-ben szentel
ték  lelkésszé. A  filozófia s  a

teológia doktorává 1967-ben 
avatták. Éveken á t vallásta
nárként működött, kilenc évig 
a  finn egyház nevelésügyi tit
kára  volt, tíz éven át a  gyakor
lati teológia tanszékén asszisz
tens, m ajd a neveléstudomány 
docense volt, 1968 óta pedig 
tanársegéde.

Falrahányt sípok — Foton
FALRA HÁNYT BORSŐ . . .

Sajnos, elég jól tudjuk, m it je 
lent. De mit értsünk falra 
hányt sípokon? Pedig ilyen is 
van. Saját szememmel láttam  
— Foton, a  M andák Intézet
ben, kántorképzésünk otthoná
ban. Nem peregnek le a  fal
ról. Szépen egymás m ellett so
rakoznak. A nagyobbak közel 
másfél m éteresek és zömökek. 
Az apróbbja, m int a  kisujjam. 
Orgonasípok. Szorosan a fal
hoz és egymáshoz simulnak. 
Feszes vigyázzban állnak a 
szélládán. Azt is a  fa lra  erősí
tették. A lattuk kottatartó. Fe
hér-fekete billentyűk sora. Or- 
gonapad. Pedálok. Egy kis 
„m ini-orgona”. Űjszülött.

Néhány napja értesültem  
csak születéséről. Alig vártam , 
hogy láthassam . A Mandák- 
ház kapuján belépve, első 
utam  a  magas előcsarnokba 
vezetett, ahol falépcső kanya
rog az emeletre. Bal kéz felől, 
a  nagy előadóterem től elvá
lasztó falon megcsillantak az 
ón sípok, az új orgona „falra 
hányt” sípjai. Egy szőke, t i 
zenhat év körüli fiú játszik 
rajta. De milyen jól! N yirö Jó
zsef szentgotthárdi lelkész 
unokája. Szablocs K a ti csak 
nézi és fülel. Milyen kedvesen 
csilingelnek a  hangok. Még 
sohasem ü lt orgona m elle tt 
Most jö tt először Fótra. Szülei 
is elkísérték. Próbáld meg, 
Katikám! — biztatom. — 
Játszd el a  zongoravizsgád 
egyik darabját. Kicsit furcsa. 
I tt  más a  billentés. De meg
szólal a  darab. ö rü l.

MI TÖRTÉNT? Egy harm a
dik  orgona szü le te tt a fó ti o tt
honban. A G erényesröl m últ 
évben ide költözött orgona új 
játékasztalt kapott, kétm anuá- 
losat. M egmaradt a régi egy- 
billentyűsoros játékasztal, egy 
sípsor is m egm aradt az új be
építéskor. A nagyobb sípok 
nem  fértek be a  terembe. Le

kellett vágni belőlük. Néhány 
más alkatrész is felszabadult. 
K iss János, a z  otthon fáradha
ta tlan  és leleményes gondno
ka, a  kántori tanfolyamok ve
zetője T rajtler G áborral ösz- 
szefogott. M egépítették az új 
orgonát. M eglepetésnek szán
ták. Tizenkétezer forintba ke
rült. Egyesek és néhány gyü
lekezet külön adakozása biz
tosította az összeget. Most m ár 
három orgonán gyakorolhat
nak a jövendő kántorok.

JÜNIUS 23-ÁN, kedden 
szentelte fel az új gyakorló 
hangszert V árady Lajos espe
res, a  Gyülekezeti Segély or
szágos vezetője. Az első nyári 
kántori tanfolyam  hallgatói 
töltötték meg a halvány zöld 
színre újonnan kifestett, m a
gas előcsarnokot. A földszin
ten helyezkedtek el a  lányok. 
Az em eletre kanyargó falép
csőn — akár Jákob létráján  az 
angyalok — végig a  fiúk áll
tak.

Várady esperes Luther-ka- 
bátban, kis asztalka m ellett I. 
Kor. 12, 4—5. alapján  hirdette 
az igét.

Különös gyülekezet van 
most itt  jelen — mondotta. — 
Az ország legkülönbözőbb tá 
jairól jöttünk össze. Örömben 
vagyunk együtt és szolgálatra 
készen. Ügy kezdődött, m int 
egy mese: volt egyszer egy or
gona . . .  És úgy folytatódott, 
m int valam i álom: most há
rom  orgonánk van.

A SZOLGÁLAT EGYSÉGÉ
RŐL beszélt. A harang meg
húzása, az orgona megszólalta
tása, az ige hirdetése más-más 
szolgálat, de mindegyikkel az 
egy Ü rnak szolgálunk. A Lé
lek ennek az Ü rnak a Lelke. 
Lélek nélkül csak emberi szen
vedély és önmagunk dicsősége 
ju t szóhoz az orgonánál. Lé
lektől vezetve Isten szereteté- 
nek tanúi leszünk. Nemcsak az

HELSINKI
Testvér, ki ott laksz messze északon, 
szeretnék hozzád hazamenni.
Testvér, te jó és hűséges rokon, 
szeretném  a szíved bevenni.
Melegedni jó az égő jónál: 
m elletted ülnék, karolnálak, 
s beszélgetnénk csendes pipaszónál, 
nálad, ahol a nagy fenyők állnak.
Ó, hányszor érzem, szívem inti 
az üzenetet, szép Helsinki!
Testvér, de sokszor üzen a nyírfa, 
szívemmel sokszor alig bírok, 
ha kezembe ju t egy szép kis irka, 
vagy hogyha finn papírra írok.
Papírod hozza hozzám az erdőd, 
sok ezer tiszta tó vidékét, 
a  téli szélben rohanó felhőt, 
a havas tá ja t és a békét, 
am ely rátok a nagy fényt hinti, 
s ragyogsz a fényben, szép Helsinki.
Tenálad tán  a  gyümölcs se férges, 
vetésednek semmi sem ártott, 
két dolgos kezed kemény és kérges 
és nem a szíved, amely áldott.
Drága finn testvér, de nagyon kár, 
hogy olyan messze van a házad, 
m ert hogyha érne kegyetlen fagykár, 
napot küldenék — tízet, százat 
S ha orcád melegünk érinti, 
sokkal szebb leszel, szép Helsinki.

G y a r m a th y  I r é n

orgona mellett, hanem a  mi 
egész mai társadalm unkban is 
Isten gyerekeiként élünk. Fo
gadjuk nagy alázattal ezt a  
méltóságunkat.

Elhangzott az áldás. Megszó
la ltak  a  „falra hányt” sípok. 
T rajtler Gábor prelúdium ot 
játszott. Azután együtt énekel
tük: Dicsérd én lelkem a  di
csőség örök k irá ly á t. . .

A TANFOLYAM ÜNNEPÉ
LYES MEGNYITÁSA után 
Kiss János elm ondta a két új 
orgona történetét. T rajtler Gá
bor jól ismert, kedves humo
rával így m utatta be őket: 
anya és leánya. Közel vannak 
egymáshoz. Egy fal választja 
el őket csupán. Egyik nem  za
varja  a másikat. M indkettőt 
közös motor lá tja  el levegő
vel.

Tulajdonképpen így kellene 
h írt adnom olvasóinknak a két

orgonáról: anya és gyermeke 
jól érzik m agukat Foton. 
Hogyne éreznék jól magukat, 
hiszen rendeltetésüket tölthe
tik  be. Egy kívül-belül meg
ú jíto tt otthonban lakhatnak. 
Űj ereszcsatornák. Ajtó, ablak, 
rács ú jra  mázolva. Szobák 
frissen festve. Még az újonnan 
felállított orgona is új színt 
kapott. Egy építési és renová
lási ügyekben járatos édes
apával megszemléljük az épü
letet. Az elvégzett (nagyrészt 
házilag végzett!) munka leg
alább 200 ezer forint értékű.

Legjobban mégis azon ör
vendezhet a  két új orgona, 
hogy a  tanulás készségével né
pes hallgató sereg és az okta
tók lelkes gárdája veszi őket 
körül — és nem  hagy nekik 
nyugtot.

Benczúr László

Negyvenévesek
Nem azokról írunk, akik 

negyven évvel ezelőtt lá tták  
meg a  napvilágot, hanem 
azokról, akik negyven éve, 
1930-ban végezték el tanulm á
nyaikat az akkor még Sop
ronban  működő Teológián, s 
szereztek lelkészi oklevelet. 
M ert még ilyenek is vannak 
lelkészi karunkban, még hoz
zá nem  is kevesen, am int e r 
ről a június 17-iki é v f o 
l y a m - t a l á l k o z ó  tanúsko
dott.

Az utolsó teológiai szigor
la t és az eredm ényhirdetés 
negyvenéves fordulóján ta lál
kozóra gyűltek egybe a  Te
ológiai Akadémián lelkészi 
karunk „veteránjai.” Méltó, 
hogy név szerint is felsoroljuk 
őket. M intha katalógust olvas
nánk, ábc sorrendben: Breuer 
O szkár, D etre Lajos, Erős 
Sándor, Farkas Lajos, Fülöp 
Dezső, G aram  Zoltán, K iss  
Gyula, K o ty in szky  K ároly, 
Lehoczky László, M atuz Pál, 
M ikler G usztáv, M urányi Á r
pád, N ovák Elek, Dr. R ezessy  
Zoltán, R usznyák Ferenc, R u tt- 
kay-M iklian  Géza, Szalay Sán
dor, Szepesi István, dr. Streck  
Laura, dr. T erényi Pál.

Igen, negyven év u tán  is 
húsz élő lelkész! Isten meg
ta rtó  kegyelme ez! A húsz kö
zül csak kettő  nyugdíjas. Mik
ler Gusztáv és M urányi Árpád, 
akiket a szórvány-szolgálatban 
megromlott szívük kényszerí- 
te tt idő előtt nyugalomba. El
jöttek Szlovákiából is az oda
kerültek: Kotyinszky Károly 
és felesége, Lehoczky László 
és Dr. Terényi P ál is. Bizonyá

ra  ott voltak „lélekben” azok, 
akik levélben köszöntötték a 
találkozót, de azon m egjelen
ni akadályoztatva voltak: dr. 
Gubcsó A ndrás, dr. K ása Pál, 
Lukácsy Dezső, N ém eth  Zoltán  
és özv. Rozsondayné, Pröhle 
Irén is. No és valósággal 6 
papné.

Délelőtt 9 órakor Erős Sán
dor áhítatot ta rto tt és úrva
csorát osztott az egybegyűltek
nek, m ajd a találkozás fölötti 
kötetlen örvendezés u tán  meg
em lékeztek azokról, akik  m ár 
elmentek, m ert elhangzott fö
löttük: „Szolgám, elég” Nagy 
Gábor, M oravcsik Sándor, dr. 
Holló Á rpád, K ühár Ferenc, 
R ettm ann Farkas, Farkas Z ol
tán, G áspár László, H artm ann  
R óbert, B árány László és 
Friedrich Lajos, ő k  m ár nem 
voltak ott a  névsorolvasáson.

A találkozót levélben kö
szöntötték D. K á ldy  Zoltán  és 
D. dr. O ttlyk  Ernő püspökök, s 
az évfolyam még életben lévő 
két professzora: ár. K iss Jenő 
és dr. K arner K ároly.

A délelőtt a  hosszú élet- és 
szolgálati pályák ism ertetésé
vel te lt el, azután közös ebé
den folytatódott az együtt-ör- 
vendezés. Amikor pedig eljö tt 
az elválás ideje, nagyon nehe
zen engedtek fel az ölelő ka
rok és a  testvéri kezet szoron
gató kezek, hiszen negyven év 
után m ár időszerű beiktatni a 
búcsúzásba ezt a  gondolatot: 
vajon lesz-e még viszontlátás?

rmg

FORSSELL FINN PÜSPÖK NYUGALOMBA VONUL
K arl-E rik  Forssell, a finn iasztják utódát, ak it a  válasz

evangélikus egyház egyetlen táson a legtöbb szavazatot ka- 
svéd nyelvű kerületének püspö- pott három  jelölt közül a  Köz
ke bejelentette a Finn Köztár- társaság elnöke nevez ki. 
saság elnöki irodájában nyug- Forssell püspök 64 éves. A 
díjba vonulási szándékát. A finn püspökök alsó nyugdíj
bejelentést elfogadták. A püs- korhatára 63 év, de hivataluk- 
pök ez év decem ber 1-ig m arad  ban m aradhatnak 72 éves ko- 
hivatalában. Addig megvá- rukig.

Régi egyházi tisztségek
E vangélikus egyházunk nem  a papok egyháza, hanem a nepe. 

A lelkész a gyü lekezet é le té t veze ti, irán yítja  ugyan, de m e lle t
te o tt áll a h ívek köréből vá la szto tt m unkatársak egész serege. 
Vannak egyházi tisztségek, am elyek m inden gyü lekezetben  is
m eretesek, m in t pl. a felügyelő, a gondnok (kurátor), az egy
házfi és a presb iterek  tisztsége. Egyes gyü lekezetekben  azonban  
régebben akadtak különleges, m ásu tt nem  ism ert, vagy  m ár 
e lfe le jte tt egyházi tisztségek  is. V oltak ilyenek  Békéscsabán is. 
Ezekből ism ertetnék  a következőkben  hárm at.

1. Sáfárok
K isebb  helyeken a gyü lekezet anyagi ügyeit egyedül in tézi 

a gondnok, a kurátor. A  roham osan naggyá fe jlődö tt békéscsa
bai egyházban ez képtelenség le tt volna, ezért kapott a kurátor 
segítséget az ún. s á f á r o k  szem élyében.

Á lta lában öt, ill. hat sáfár vo lt Csabán (akiket az első idők
ben „egyházi esküdteknek” neveztek), egy vo lt közülük a „gaz
da”, a többiek  vo ltak  az adószedő sáfárok.

A  sáfári hivatalban egy hosszú, k ö z ö s  asztaluk vo lt, m elynek  
egyik  végén karosszék á llo tt a kurátor rendelkezésére, m ásik  
végén vo lt a gazdasáfár helye, az asztal két oldalán pedig ü lt 
a k é t-k é t adószedősáfár.

A  gazdasáfárság vo lt a legrangosabb, rendszerin t a vo lt 
gazdasáfárok közül vá laszto tták  a kurátorokat. A  „gazda” ke
ze lte  az egyház fö ldbirtokát, rendelkezett a két kocsissal és 
a k é t pár lóval.

A z  a d ó s z e d ő s á f á r o k  m unkakörét je lz i m ár maga  
a nevük is.

M ivel az adófizetés rendszerin t csak ősszel-télen  történ t, a sá
fároknak az év többi részében elég kevés tenn ivalójuk le tt vo l
na, ha nem  lett volna m indegyiküknek egy-egy külön reszortja  
is. De volt. A z egyik  sáfár vo lt az ún. pincesáfár, a m ásik

a m agtáros (m agazinos), a harm adik a tem plom sáfár, a negye
d ik  a harangozósáfár.

A  p i n c e s á f á r  — a gazdával együ tt — gondoskodott az 
egyházi szőlőskert m egm űveléséről és kezelte  az egyház pincé
jé t, am elynek m élyén  nem  egy évben  re jtő zö tt ezer liter pá lin 
ka és kettő-három száz hektó bor is. — A  m a g a z i n o s  s á 
f á r  az egyházi búzát kezelte, m ely  egyfelől adóból, m ásfelől 
az egyházi fö ldek  bérlőitől fo ly t be, éven te  ö t-hatezer m ázsa. 
— A  t e m p l o m s á f á r  a tem plom ok takarításáról gondos
kodott, ő ü ríte tte  ki a tem plom i perse lyeket és kezelte  az isten - 
tisz te le ti offertórium okat. — A h a r a n g o z ó s á f á r  tem etési 
ügyekkel foglalkozott. S írhelyeket ado tt el, a sírásókat u tasíto t
ta a m egrendelt (egyszerű, pallós, tokos, vagy fa lazott) sír m eg- 
ásására, a gyászoló család rendelkezésére bocsátotta a gyü le
kezet gyászkocsijá t, in tézk ed e tt a tem etési harangozás dolgá
ban. (Innen a neve is: harangozó sáfár.)

F izetésük nem  volt, csak je len ték te len  tiszte le td íju k .
A  sáfárság a m egválaszto ttak  szám ára nagy m eg tiszte lte tést 

je len te tt. A  tem plom ban  külön padba ü ltek  s vo lt egy sajá tsá
gos h ivatali je lvén yü k: egy göm bfejű  faragott bot, a sáfári 
pálca, szlováku l: a buganka. Csabai parasztem ber az utcán  
nem igen já r t bottal, legfeljebb, aki sánta, vagy aki vak  volt, 
a sáfárok azonban büszkén v ise lték  h ivataluk e je lvén yé t. A m i 
egykor a k irályok kezében  a jogar vo lt, a zt je len te tte  a csabai 
sáfár kezében a sáfári bot: m egtiszte lte tést, hatalm at, a közért 
hordozott felelősséget.

Szolgálati ide je  le te ltéve l a sáfár is le te tte  kezéből h ivatala  
je lvén yét, de nem  dobta el, nem  adta m ásnak. M egőrizte. Sok
sok csabai parasztház szobájának a sarkában m a is o tt áll fa l
hoz tám asztva  a „buganka”, hangtalanul is h irdetve, hogy a ház 
jelenlegi, vagy egykori gazdája valam ikor sáfár volt, h iva ta l
viselt, m egbecsült em ber, aki önzetlenül, szerétéibő l szolgálta  
egyházát. A z egyházi tisztségek m egbecsülését m utatja , hogy 
néha m ég a sírem lékeken is m egörökítették .

I d .  D e d in s z k y  G y u la



Rendhagyó riport egy lelkésziktatásról
CSÖMÖRRE mindig a derű 

kedves szemléletével nézek.
Nemcsak azért, m ert am ikor 

Budapest felől, az országúton 
ráereszkedik az em ber a  falu
ra, gondozott kertek s a  mező 
színes, mosolygós világa fogad. 
Nem is csak azért, m ert a  szlo
vák eredetű lakosság meg
őrizte színpompás népvisele
tét, s ha csoportokban mennek 
a  falu utcáin a  lányok és me
nyecskék, olyan m intha gyö
nyörű mezei virágcsokrok 
életre mozdulva sétálnának. 
Nem is csak azért, m ert a 
most nyugdíjba vonult lelkész 
m ondataiban mindig ott bu j
kál a  kedvesen incselkedő éle 
— hanem  azért, m ert maga a 
nép mindig derűs.

Én legalábbis mindig ilyen
nek láttam . Akár finn vendé
gekkel toppantam  be vára tla 
nul a  háziszőttest készítők ka
puján, akár ünnepi istentiszte
leten néztem végig az áhítatos 
arcokon, ak á r a piacon lestem 
el csömöriek beszélgetését.

Azt hiszem, ez a derű a  h it
ben kiegyensúlyozott lelkek 
elvehetetlen kincse. Ügy ta 
pasztaltam, hogy a  derű a hit 
bizonyosságának is fokmérője. 
Sőt, m inél biztosabb valaki a 
hitében, meggyőződésében, an 
nál inkább mer önmaga fölött 
is humorizálni.

*
BARMI TÖRTÉNIK IS Csö

mörön, nekem m ostanában egy 
m ár egyháztörténeti anekdotá
vá érő kedves eset ju t eszem
be. Tavaly húsvét hétfőjén 
történt, hogy Erkkí K ario  finn 
barátunkkal látogattam  el 
Csömörre. Űtközben magya
ráztam  a  finn testvérnek a  lo- 
esolkodás szokását, am i náluk

ismeretlen, s am inek kereté
ben kiváltképpen falun a  fér
finépet koccintásra kínálni is 
szokták.

Amikor megérkeztünk a csö
möri parókiára, a  harangozó 
bácsi m ár túl volt a  koccintá
son. A lelkész kedvesen kö
szöntötte a  finn vendégeket, 
am it tolmácsoltam. Ám előállt 
a harangozó bácsi is, és ékes 
szlovák nyelven takaros be
szédet vágott ki. Sajnos, nem 
értek szlovákul, s így nem 
tudtam  tolmácsolni. Erkki Ka
rio ham ar á tlá tta  a  helyzetet, 
s olykor nagyokat bólintott, 
m int aki érti.

AZTÁN MEGINDULTUNK
a  templomba. Elöl a  lelkészt 
kísérte a harangozó, mögöttük 
m entünk mi. A beszélgetésben 
a következő m ondat ütötte 
meg a  fülem et:

— Nagytiszteletű ú r mindig 
azt mondta, hogy a  finn s a 
magyar rokonnyelvek. De lám, 
a m agyart tolmácsolni kellett, 
s am ikor én szlovákul beszél
tem, a  vendég tökéletesen 
megértette. A finn és a  szlo
vák a rokonnyelvek!

így a  harangozó. Aztán a 
templom hűs áhítatában eltelt 
az istentisztelet órája. A végén 
K ario barátunk  köszöntötte a 
gyülekezetei. Tolmácsoltam. 
Közben láttam , hogy hátul a 
harangozó bácsi mindegyre 
csak forgatja a fejét rosszaló- 
lag.

— Mi baj volt? — kérdez
tem  tőle utána.

— Tetszik tudni, reggel, 
am ikor beszéltem, a  finn ven
dég m indent m egértett tökéle
tesen. Most meg, hogy ő szólt, 
nem  értettem  egy szót se. Va
lami baj van itt a  rokonság
gal.

Lelkészeink emlékesnek

Alba Regia és Gyúró
Budapest u tán  az egyik leg

többet szenvedett városunk 
Székesfehérvár volt. 1944. de
cember 7-től március 23-ig 
többször cserélt gazdát. Magát 
a  várost kéthetes ostrom után 
sikerült birtokába venni a 
szovjet hadseregnek. Bombá
zás, ágyú és aknatűz pusztí
totta az egyik legszebb m ű
emlék városunkat Pótolhatat
lan kulturális értékek m entek 
veszendőbe. Azt a  kárt, am e
lyet 16 hét heves harcai okoz
tak, nem  lehetett 25 év a latt 
tökéletesen kiheverni. Igaz 
ugyan, hogy a  műemlék város, 
ahol szám talan k irályunkat 
koronázták meg, s ahol o r
szággyűléseket ta rto ttak  vala
ha, ma jelentős ipari központ, 
de a  belváros, az István kora
beli bazilika rom jaival, közép
kori műemlékeivel, loggiás 
patríciusházaival, barokk
templomtornyaival, szűk kis 
sikátoraival a hagyomány tisz
teletét ötvözi a  forradalm i ú j
szerűséggel. így kellett volna 
term észetszerűleg fejlődnie 
pusztító háború nélkül is e vá
rosnak. S m indebben az a 
heroikus, hogy m egm entjük a 
m últ értékeit és roppant áldo
zattal feszülünk neki az ú j
nak, a  mai kor követelményei
nek.

N agy Tibor akkor még se
gédlelkész v o lt Emlékein ma 
is átparázslik a közel négyhó
napos ostrom és a  harcok ke
serűsége: „Székesfehérvár elő
ször decem ber 23-án kerü lt a 
szo v je t hadsereg kezébe . . .  
Sajnos azonban a városban  
tovább fo ly ta tód tak  a harcok. 
A  harcok folyam án a város 
többször gazdát cserélt. A z á l
landó bombázások m ia tt sokan  
életüket veszte tték , sokan vá l
tak  hajléktalanná és sokan el
költöztek  városu n kbó l. . .  Fe
hérvár végleges felszabadítása  
március 23-án v o l t . . .  íme, né
hány rövid mondat, de ezek
nek a m ondatoknak drám aisá
gát az érti meg igazán, aki 
legalább néhány napot töltött 
a  háború poklában.

De volt Nagy Tibornak 
mégis „a harci zaj, az áldozat 
és szenvedés közben” olyan él
ménye, amely mai szolgálatát 
is hitelessé, sőt gazdaggá teszi: 
„A szo v je t parancsnok, XJszkov 
alezredes m indent m egtett, 
hogy a város lakosságát a há
borúval együ ttjáró  a trocitások
tól m egkím élje. Ezen idő alatt 
a parancsnokság szo v je t pe
cséttel e llá to tt igazolást adott 
nekem , m in t a gyü lekezet gon
dozását egyedül végző segéd
lelkésznek, hogy lelkészt szol
gálatom at zavarta lanul végez
hessem  . . .  A z ittm arad t cse

ké ly  szám ú evangélikus te s tv é 
reknek a lehetőségekhez ké
pest ta rto ttam  is ten tisz te le te 
ket és szolgálatom  végzése elé 
soha akadályt nem  görd íte ttek .” 
Ma, ha hazai és külföldi tu
risták  gyönyörködnek e bájos 
és m egkapóan szép városban, 
Székesfehérvárban, a rra  is 
gondolhatnak, hogy az evangé
likus segédlelkész szolgálata, 
m unkája, verejtéke, aggodal
m a és szeretete szintén bele
épült a  város köveibe.

Székesfehérvár és Budapest 
között az évm illiók szelétől 
lekoptatott őshegyek szelíd 
lankái között van Gyúró. Ma 
m ár ezek a  hegyek is dombok 
inkább, am elyeknek lejtőin 
szőllők és gyümölcsösök van
nak. Nincs főforgalmú útja. 
Falu a  sok magyar falu közül, 
ahol egyszerűen éltek az em 
berek mindig, és ahol ritkán 
tö rténtek  nagyobb események. 
A történelem  viharai is megkí
mélték. U toljára az 1848-as 
szabadságharc idején  volt a 
közelben kisebb csata. A pá- 
kozdi csatát, am ikor a  születő 
m agyar honvédség Jellasicsot 
m egverte — ha látn i kívánták 
volna a  gyuróiaik —, néhány 
órai gyalogút u tán  végignéz
hették volna a Velenceitó 
fennsíkján.

De 1944 decem ber közepén 
megváltozott itt is a  világ. 
Tüzérségi és aknatűz jelezte, 
hogy viharos események szín
tere lesz a  csendes község. 
„A jegyző  szekéren  v it te  csa
lád já t és h irtelen összekapko
do tt értékeit. M enekült a V ér
tes-hegy felé, vagdalva  erősen  
a lovakat az em elkedő úton. A  
lelkészék  (Nagy Lajos) felé  
búcsúképpen így k iá lto tt: M e
nekülni! M enekülni! Jön az 
orosz és i t t  ku tyavilág  lesz!”

H át persze, a  „kutyavilág” 
ta lán  inkább addig tartott, 
m ert nem így kezdődött és 
folytatódott: „A z orosz kato
nák. barátságosak voltak . E gy
re azt hajtogatták, nem  kell 
félni. R uszki katona jó  ember. 
A m ikor pedig  m egtudták, hogy 
pappal van  dolguk, ezt m ond
ták: „Dobre papa!” Majd így 
folytatódik a „kutyavilág” : A 
G yúró határában lévő fehér
vári káptalan, D réherék és Jó
zsef főherceg uradalm át k iosz
to tták  a fö ldigénylök között. A  
kioszto tt föld annyi volt, hogy 
m inden igényt ki tu d tak  e lé
gíteni. Szin te ünnepszám ba  
m ent, — ír ja  S ik ter László, a 
m ostani lelkész — am ikor a 
m unkásinduló hangjai m elle tt 
verték  a n incstelenek az első 
karókat a káptalani b irtok test 
fö ld jébe .”

R. P.

Eddig a  história. De én azt 
hiszem, nincs itt semmi baj a 
rokonsággal. M ert a  rokonság 
alap ja  a kölcsönös szeretet, s 
az itt bőven megvolt. S ahol 
szeretet van, ott derű is van.

*
MOST AZONBAN nem  a 

tavalyi húsvétról van szó, ha
nem az idei lelkésziktatásról. 
Solym ár János csömöri lelkész 
nyugdíjba ment. Beteg lábai 
nem b írják  m ár a szolgálatot, 
s talán a  szív koszorúsereire is 
vigyázni kell. Ám, ha a  szívet 
a derűvel mérnénk, akár kezd
hetné is a szolgálatot. De ő á t
ad ta  a pásztorbotot a fiának, 
SOLYMÁR PÉTER-nek, akit 
25 évvel ezelőtt majd hogy 
nem  pólyás korában emeltem 
fel a vagon tetejére, am ikor az 
akkor még kissé fiatalabb Soly
m ár családdal együtt utaztunk 
Budapestről Nyíregyházára. 
M ert akkor így utaztunk. Ma 
fájós lábbal nyugdíjba m ent 
Solymár János. De 25 évvel ez
előtt öregebb volt az arca, m int 
most. Akkor háború volt. Vol
tak, akik  akkor a  papok „föl
számolásáról” káráltak.

HÁT NEM DERŰS DOLOG, 
hogy most az akkori csöppnyi 
gyerm eket beik tatjuk  ap ja 
örökébe? H át nem derűs do
log, hogy vészm adarak egyko
ri károgása ellenére fiatalok, 
akik ebben a  mi rendszerünk
ben nőttek fel, leikészi szol
gálatra indulnak? H át nem  
derűs dolog, hogy az egyház 
halódása helyett m a a csömöri 
gyülekezet, és a csömörihez 
hasonló gyülekezetek élnek, 
ahol úgy tudnak szólni az érett 
h it szavával, m int Fazekas Mi- 
hályné, aki a  bibliakörösök ne
vében mondott, több m int kö
szöntőt: bizonyságtevést. Köz
ben hogy, hogy nem, kicsúszott 
a  bibliajelző, s nem lelte a ke
resett ig é t Feszült, néma, s 
nagyon hosszúra nyúlt pilla
natok következtek, s én e „kí
nos” percek a la tt éreztem meg 
az egyház erejét. M ár egyre 
többen kezdtek feszengeni, 
csak Fazekas M ihályné nem, 
kendővel a  fején és bő redők- 
ben harangként lengő szok
nyában a dereka körül. Nyu
godtan lapozgatva kereste az 
igét. Benne volt ebben a nyu
galomban a  biblia ism eretének 
— biztonsága, de benne volt 
az is, hogy most várjon a 
püspök, a papok, az ünneplő 
sokadalom, a  gyülekezet, m ert 
nincs most annál fontosabb, 
m int hogy egy igét adjon át 
búcsúzóul a papjának, s tám a
szul az újnak. S hogy arró l 
keresetlen, komoly szóval bi
zonyságot tegyen. Igaza van, 
Fazekas M ihályné testvérem, 
nincs most ennél fontosabb!

H át nem  derűs dolog az ige 
szeretetének ilyen erejében él
ni? S ahogy Bódis István  for
dult 21 évi szolgálat hálájával 
az apához s  az édesanyához

— s hagy ad ták  a  szolgálat 
folytatására a  fiukat. S ahogy 
P itlik  Pál szólt a gyülekezet 
ifjúsága nevében a  szinte a 
körükből pappá nőtt új pász
torhoz. H át nem  derűs dolog?

HIT, SZERETET, REMÉNY
SÉG, erő van ebben, s ez 
együtt: derű.

H át derűsen szép dolog, hogy 
háromfelől néznek Solymár 
P éterre így: a  mi fiúnk! Az 
apa és anya, akik nevelték — 
a  gyülekezet, am elyben meg
ére tt —, s az ú tra  ta lá lt egy
ház, am elyben ő Is m egtalálta 
a  szolgálat ú tját. Erről szólt 
igehirdetésében D. KÁLDY 
ZOLTÁN püspök, aki a  szol
gálat pályáján futók, s a  lelá
tókon nézők: az elődök, ősök 
egységéről szólt Zsid. 12, 1—3. 
alapján. A gyülekezet pedig 
nem kívülálló néző, hanem 
együttfutó, biztatva és lelke
sítve, kísérve és maga után 
vonva. S ez m agában véve is 
szívet melegítő, derűsen szép 
dolog.

És nem derűsen szép dolog, 
hogy ez az egység „fogja” az 
új lelkészt is? így foglalta 
össze beköszönő igehirdetését: 
„Fiú maradok. Szeretetre sze
retettel felelek szüleimnek, 
gyülekezetnek, feletteseimnek, 
akiktől kaptam  azokat a  felis
meréseket, hogy Krisztussal a 
szívben, hogyan lehet m a szol
gálni egyházunkban__”

*
VÉGÜL, ÍME AZ ÜNNEP

SÉG ADATAI. Padokban és 
padok között, kóruson és a 
lépcsőjén a gyülekezet s a 
vendégek: az angyalföldiek az 
eddigi szolgálati helyről, cin- 
kotaiak a  szomszédból. Lelké
szek harm incán. O ltárnál az 
igehirdető püspök m ellett a 
szolgálatot átadó édesapa, s 
D etre László  esperes, aki az 
iktatás szertartását végezte. A 
közgyűlésen G ubek M ihály 
felügyelő elnökölt. Köszöntést 
mondtak az előbb em lítette
ken kívül D. K á ldy  Zoltán  
püspök, E szlényi G yula  egy
házmegyei felügyelő, Detre 
László  és D. K oren  Emil es
peresek, Benczúr László  lel
kész, dr. Selm eczi János, a 
Teológusok O tthona igazgatója 
és Z átonyi János teológiai 
hallgató.

Solym ár P éter  válaszolt. 
Mindenkinek, aki köszöntötte 
őt. S a végén még egy valaki
nek, akirő l eddig nem  esett 
szó, de ez az egy m ondat a 
gyülekezeti egyszintűség me
legét v itte  tovább: „és végül 
köszönök m indent Rell János- 
né harangozónak..

A parókia kapui pedig meg
nyíltak a  vendégek e lő tt

D. Koren Emil

HA FELHARSAN A KÜRT
Hol leszek én, ha a harsona fölzeng?
Hol leszek én, ha a kürt szava  szól?
Ha holtakat ébreszt dördülő hangja!
Hol leszek én, ha a kürt szól?

Ó, testvér,
hol leszel te, ha a harsona fölzeng?
Hol leszel te, ha a kürt szava szól?
Ha holtakat ébreszt dördülő hangja!
Hol leszel te, ha a kürt szól?

Ű, testvér,
m ilyen  is lesz, ha a harsona fölzeng?
M ilyen is lesz, ha a kürt szava  szól?
Ha holtakat ébreszt dördülő hangja!
M ilyen  is lesz, ha m ajd  az szól?

Fordította: Bodrog Miklós

T E S T A M E N T U M
(Fenyvesi László ev. lelkész, testvérem  emlékére, ki 31 éves 

korában halt meg 1968. június 29-én.)
galam b a vállam on: 
szerelm ed, vállalom ! 
nap lép te  a havon. 
hát siess, akarom , 
galam b a vállam on  
szerelm ed, vállalom ! 
sírásod bánatom  . . .  
osztódó fá jd a lo m . . .

galam b a vállam on: 
szerelm ed, vállalom ! 
s hiszem , tá r t karom  
szivem be zá r t nagyon  
s nem  ereszt el, tartom , 
te  á llsz a parton, 
m ajd  fo lytasd , rád bízom !

utánam  sem m i nyom !

Fenyvesi Félix Lajos

Hozzászólásunk az egyház küldetésének kérdéséhez
A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG nyári nagygyű

lésének kitűzött kérdéseivel foglalkoztak az elm últ hóna
pokban a tagegyházak. Magyarországi Evangélikus Egy
házunk is hosszantartó tudományos előkészülettel foglal
kozott a témával. A Hozzászólás elkészültének folyam a
tához tartozott a gyenesdiási lelkészkonferencia is, 
amelyről legutóbb h írt adtunk. Az elkészült anyagot Saj
tóosztályunk ném et és angol nyelven is kiadta, és meg- 
küldötte a Nagygyűlésen részt vevő delegátusoknak elő
zetes tanulmányozás végett. Alább ennek a ném et és an 
gol nyelvű kiadványnak az előszavát közöljük. A gyűlést 
eredetileg a brazíliai Porto Alegrébe tervezték, de ké
sőbb a franciaországi Evianba tették á t a színhelyét

A M A G YA R O R SZÁG I EVAN GÉLIKUS (LUTHERÁNUS) 
EGYHÁZ Isten iránti hálával adja közre hozzászólását a Lu
theránus V ilágszövetség Porto A legre-i nagygyűlésének fő té 
m ájához: „ELKÜLDVE A  V IL Á G B A .”

Egyházunkban hagyom ány, hogy a Luthéránus V ilágszövet
ség nagygyűléseinek főtém áihoz hozzászólást készítünk. íg y  
tö rtén t ez legutoljára a helsinki nagygyűlés alkalm ával, ahová  
szin tén  elkü ldtük a „m egigazulásról” szóló hozzászólásunkat.

Ezt a hagyom ányt nem  azért ápoljuk, m intha m indenáron  
hallatni akarnánk hangunkat, hanem  elsősorban azért, m ert 
a Lutheránus V ilágszövetség nagy családjában a m i „kisebb
ségi egyház”-unk sem  akar té tlen  családtag lenni — ak it m in 
dig csak kiszolgálnak  —, hanem el akarja végezn i a családban  
a ráeső m unkát. E zenkívül arra is gondolunk, hogy egy olyan  
egyház szolgálata és hangja, am ely az utolsó negyedszázadban  
te ljesen  ú j történelm i körülm ények közö tt él, érdeklődésre  
tartha t szám ot a nagy családban, sőt, talán a család többi tag
ja inak is segítséget adhat.

TÉNY AZ, HOGY a m agyarországi evangélikus egyház a m á
sodik világháborút követően, az utolsó huszonöt évben, vá lla lta  
a történelem  kih ívását, hogy adjon  vá laszt azokra a kérdések
re, am elyeket az új történelm i körülm ények és az azokban élő 
keresztyén  em berek, családok és állam polgárok tesznek fel ne
ki. A  történelem  kihívása m ögött e lre jtve  Isten kih ívását lá ttuk  
m eg és éppen ezért a történelem  kih ívására adandó vá laszain 
kat nem  a történet-filozófia , hanem Isten te ljes k in yila tkozta 
tása talaján kerestük. A z Ö - és Ü jszövetségnek, az egyetem es  
és evangélikus h itvallási iratoknak olyan lázas kutatása indu lt 
meg, am ire alig vo lt példa m agyarországi egyházunk életében. 
A z így n yert fe le le teke t szem besítenünk ke lle tt ú j helyzetünk
kel és végig ke lle tt gondolnunk, hogy m it je len t ma egyház  
lenni, m i ma az egyház szolgálata és hogyan kell m a betölten ie  
az egyháznak szolgálatát népünk és az em beriség nagy család
jában. K özben  kitűnt, hogy „atyáink” fele le te i a h itvallási ira
tokban nem  m indig elegendőek az ú j helyzetben  és ezért szol
gálatunkban nem  elegendő a „tegnap” fe leleteire  tám aszkodni. 
Bátraknak kell lennünk új fe le le tek  adására is. íg y  indu lt el és 
fo ly ik  egyházunkban egy eleven  teológiai m unka, am elyben  
nem csak a püspökök és teológiai tanárok, hanem lelkészeink  
összessége vesz részt.

E zért joggal m ondhatjuk el, hogy a nagygyűlés fő tém ájához  
való hozzászólásunk nem  pusztán  a püspököknek és teológiai 
tanároknak a hozzászólása, hanem  a m agyarországi evangéli
kus egyházé, m ég akkor is, ha a tém a feldolgozásában nem  
m indenki egyenlően v e tt  részt.

A  LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG M A G YA R  NEMZETI 
BIZOTTSÁG A 1969 elején  egy Tanulm ányi B izottságot á llíto tt 
fe l a Porto A legre-i nagygyűlés tém ájának feldolgozására. A  
Tanulm ányi B izottság célul tű zte  ki, hogy a nagygyűlés tém á
jáva l kapcsolatban egyfelől tanulm ányozza a lutheránus egy
házak m ai teológiai irányza ta it és állásfoglalásait, m ásfelől 
tudatosítja  egyházunk felism eréseit és tapaszta la ta it, hogy eze
ket összefoglaló hozzászólásban v igye  a nagygyűlés elé. A ta 
nulm ányi m unka széles alapokon fo ly t azzal a kettős céllal, 
hogy m inél több lelkész ism erked jék  a világm éretű  problém ák
kal és m inél szélesebb egyetértésre épüljön egyházunk hozzá
szólása és így valóban egyházunk hangja szólalhasson m eg Por
to  A legrében.

A T AN U LM ÁN YI BIZOTTSÁG BAN  m in tegy  50-en ve ttek  
részt, köztük teológiai tanárok, gyü lekezeti lelkészek, segédlel
készek és laikus munkások. A  m unka szervezésé t D. K á ld y  
Zoltán és D. dr. O ttlyk  Ernő püspökök irányításával dr. Prőhle 
K ároly, a budapesti Teológiai A kadém ia professzora végezte. 
A tanulm ányi m unka a nagygyűlési tem atika  szerin t három  
csoportban fo lyt, am elynek veze tő i dr. P álfy  Miklós, az ószö
vetségi tudom ányok professzora, dr. Prőhle K ároly, az ú jszö
vetség i tudom ányok professzora és dr. N agy G yula, a rendsze
res tanszék professzora voltak. A  tanulm ányi csoportok a ren
delkezésre álló irodalom  alapján foglalkoztak a nagygyűlési té 
m ák anyagával, dolgozatokat, vázla tokat, tételsoroza tokat ké- 
kész íte ttek  és beszéltek  m eg szűkebb, vagy  tágabb m unkaérte
kezleteken . Több m in t 30 hosszabb tanulm ány készü lt így el, 
m elynek  egy része egyházunk sajtó jában  napvilágot is lá to tt. 
A csoportok a G enfből érkező tanulm ányi anyaggal is konfron- 
tá lták  m unkájukat, de arra nem  törekedtek , hogy ennek a ta 
nulm ányi anyagnak m inden részletéhez hozzászóljanak.

VÉGÜL IS az it t  közreadott m agyar hozzászólást a csoportok  
vezető i fogalm azták m eg éspedig az 1. csoport „Elküldetünk az 
evangélium m al” tém á já t dr. P álfy  Miklós, a 2. csoport „Öku
m enikus felelősségünk” tém ájá t dr. Prőhle K ároly, és a 3. cso
port „Felelős részvételünk a m ai társadalom ban” tém ájá t dr. 
N agy G yula professzorok.

A  szöveget 1970. m árciusában zártuk le.
K érjü k  Istent, hogy hozzászólásunkat tegye gyüm ölcsözővé  

a nagygyűlés m unkájában.
Budapest, 1970. április 20.

D. KÁLDY ZOLTÁN
elnöklő püspök

A ROMÁNIÁI e v a n g é l ik u s o k  
ÉS ORTODOXOK

jó viszonyáról nyilatkoztak 
A rgay  György és A lbert K lein  
evangélikus püspökök G éni
ben. Amíg 1948 előtt az orto
doxia, m int államegyház sze
repelt, a  jelenleg érvényes tör
vény nem  különböztet az egy
házak között. Bár az evangé
likusok száma alig egy száza
léka a  lakosságnak, az állam 
az egyházakat egymás m ellett 
állónak és egyenlőnek tekinti. 
Klein püspök megállapítása 
szerint a  lelkészképzés és az 
egyházi élet állam i tám ogatá
sa komoly segítséget jelent, s 
a lap já t képezi az egyházak 
egymásközti jó viszonyának is. 
Ugyanígy foglalt állást Justi
nian  patriarcha, s kölcsönösen 
rem ényüket fejezték ki, hogy „a 
két egyház jó viszonya az 
EVT-ben való összetartozásuk 
folytán erősödni fog és a  teo
lógiai dialógusok során még

inkább megalapozottabbá 
lesz.” Tájékoztatásaikban ki
tértek  azokra a problém ákra 
is, melyet a vidéki lakosság 
ipari centrum okba áram lása 

■ jelent az egyházak számára. 
Egyrészt próbálják  megőrizni 
az elnéptelenedett falvak gyü
lekezeteinek egyházi önállósá
gát annak ellenére, hogy lel
készük egyszerre több helyen 
szolgál, másrészt a  városokban 
m egpróbálják az odaköltözöt- 
teket beépíteni az ottani gyü
lekezetbe. A püspökök egyéb
kén t hangsúlyozták, hogy az 
evangélikus egyházban nincs 
lelkészhiány. A 32 000 magyar 
nyelvű evangélikus gondozását 
34 lelkész és két teológiai pro
fesszor végzi, a  hatszor akko
ra  ném et a jkú  evangélikusság 
között pedig 183 lelkész szol
gál. (Iwb)



Szabad szolgálatban — hálából
Km 6, 12—18

L A  KERESZTSÉGÜNKRE EM LÉKEZÜNK ezen a vasárna
pon. Ennek az esem énynek a tanúi talán még körülöttünk van
nak: a keresztelő lelkész, szüléink, keresztapánk, kereszt
anyánk. Ha már elm entek volna mellőlünk, akkor sem mara
dunk tanú nélkül. Isten igéje nem  száll sírba megszólaltatóival 
együtt, hanem m indig újra eszközt, módot talál arra, hogy em 
lékeztessen: meg vagyunk keresztelve!

2. A K A R T A  EZT V A L A K I közülünk? M egkérdeztek közü
lünk bárkit is? A kkor történt velünk, amikor az egész terem 
te tt világ leggyámoltalanabb teremtései voltunk. Hol volt a k 
kor még a m i akarásunk? A kkor hát nem  valamiféle szent ag
resszió áldozatai lettünk? Válaszoljanak a régi keresztyének  
köbe faragott, mégis beszédes keresztelőkútjai. Értették ezek 
az emeberek, m it csináltak akkor, amikor a keresztelömedence 
alá ijesztő szörnyeket faragtak. A zt vallják: valóban akaratun
kon kívü l ju to ttunk  erős kézbe, a Krisztuséba. De keze nem  
erőtlent torkon ragadó marok, hanem oltalmazó és mentő kéz. 
A zt akarja, hogy ne jó és rossz, Isten és gonosz között tengő
lengő, hányódó, kapkodó, vergődő szerencsétlenek legyünk, ha
nem  olyanok, akik Vele és mellőle, a Győztes mellől indulhat
nak m indjárt a kezdet kezdetén. Nem agresszió esett rajtunk, 
hanem irgalmas hatalma indított bennünket!

3. MIRE? A R R A , HOGY m agunkat Jézus rendelkezésére 
szánjuk. Ez az odaszánás a középszer ellentéte. Nem túlságosan 
gyakori eset. Pedig igaza volt annak a képzeletbeli, író-terem- 
tette egyházi embernek, aki így feddőzött: „Nem az a bajotok, 
hogy bűnösök vagytok, hanem az, hogy középszerűek vagytok!” 
A középszerűnek m indig elég az elmélet, a „keresztyén elv”. 
I tt azonban olyan készségre biztat az apostol, amelyben az 
egész lényünk benne van. Szív és értelem, kéz és láb, szem és 
fül, m indenünk.

4. EZ A Z  O D ASZÁN ÁS nem  az egyéni üdvösség érdekében  
történik. Xzért a Krisztus szánta oda magát. Bennünket pedig 
felszabadított arra, hogy bocsánata által fedezett m últta l és hű
sége által biztosított jövő reménységével eszközei legyünk a jó 
nak. Nem  azért kell rendelkezésére állanunk, hogy valam it k i
csikarjunk Tőle, hanem azért, m ert m indene a m iénk, mert az 
Isten igazat és jót m unkáló szeretete oldalára emelt bennün
ket. A  köszönetünknek, a hálánknak az egyik formája a jónak 
és az igaznak a szolgálata. Nem kell sokat problémázgatnunk 
azon, mi a jó és m i az igaz. Nem elméletileg kell tisztázgatni 
ezeket a kérdéseket. A m ikor valaki egymásnak feszülő indula
tok viharában heccelés helyett a szót-értés és megértés érdeké
ben veti be magát, amikor eszköz vagy akadály helyett em ber
nek tudja a másikat, amikor imádságába annyi ember és olyan 
sok ügy belefér, hogy saját dolgai szinte a peremre szorulnak, 
amikor háború és béke, kihasználás és kisem m izés emberi 
ügyekként m inősülnek, s a keresztyén gondolkodás és cselekvés 
számára is feladatot, lehetőséget, szolgálati lehetőséget sejtet
nek, akkor kezd keresztségünk, Jézus Krisztus szeretetében 
gyökerező életünk az Ő rendelkezésére szánt életté válni.

Fehér Károly

I M Á D K O Z Z U N K
Köszönjük, Jézusunk, hogy gazdag útravalóval indítottál el 

bennünket. Keresztségünkben szereteteddel léptél mellénk. Az
óta sem maradtál el mellőlünk. Hűségednek még arra is van ereje 
és türelme, hogy kivárja, amíg visszaszelídülünk Hozzád. Se
gíts indulatoddal és erőddel járni, hogy meghálálhatatlan jó
ságodat, ha csak gyatra odaszánással is, de köszönhessük. Ir
galmaddal jegyezz el bennünket, gyülekezetünket, egész egy
házadat a szíves szolgálatra. Amen.

— HALÁLOZÁS — Boros
Dezső, a rákosligeti fiókgyüle
kezet 22 éven át volt buzgó 
gondnoka 87 éves korában 
csendesen elhunyt. Június 12- 
én temették a rákoskeresztúri 
új köztemetőben. Az elhunyt
ban Boros Károly zuglói lel
kész, lapunk munkatársa édes
apját gyászolja. „Jó az Űr 
azokhoz, akik várják őt, a lé
leknek, amely keresi őt” (Jer 
Sir 3,35).

— Álló Sándorné, szül. Far
kas Rozália 70 éves korában 
hosszú szenvedés után június
18-án csendesen elhunyt. Iván- 
csán temették június 25-én. 
„Boldogok azok, akik az Or
bán haltak meg . . . ”

— fíe tényi Lajos, a fasori 
gyülekezet hosszú időn át volt 
presbitere, 63 éves korában 
elhunyt. A rákospalotai teme
tőben temették nagy részvét 
mellett. „Ha megszomorít az 
Ür, meg is könyörül, mert 
nagy az ő szeretete.”

— id. Kárász Lajos, a szé
kesfehérvári gyülekezet buzgó 
tagja, MÁV. nyugdíjas segéd
tiszt, 55 éves korában hosszú 
szenvedés után június 13-án 
elhunyt. A székesfehérvári 
evangélikus temetőben helyez
ték nagy részvét mellett nyu
galomra Nagy Tibor lelkész 
szolgálatával.

I s te n tis z te le ti  r e n d
B udapesten , 1970. jú liu s  5-én

Deák té r  de. 9. (úrv.) T ra jtle r  G á
bor, de. 11. (úrv.) dr. K ékén A nd
rás, du. 6. dr. K ékén A ndrás. F a
sor de. 11. (úrv.) Szirm ai Zoltán, 
du. 6. Szirm ai Zoltán. Dózsa 
G yörgy ú t de. fél 10. (úrv.) Szir
m ai Zoltán. Üllői ú t  24. de. fél 11. 
K arácsony  Sándor u. de. 9. Rákó
czi ú t 57/b. de. 10. (szlovák) A ra
di A ndrás, de. 12. (m agyar). Thaly 
K álm án u. 28. de. 11. (úrv.) dr. 
Rédey Pál. K őbánya de. 10. (úrv.) 
U tász u. de. 9. (úrv.) V ajda P éte r 
u. de. fél 12. (úrv.) Zugló de. 11. 
(úrv.) B oros K ároly. R ákosfalva 
de. 8. Boros K ároly. G yarm at u. 
de. fél 10. Boros K ároly . Fóti ú t 
de. 11. B aranyai T am ás. Váci ú t 
de. 8. B enczúr László. F rangepán  
u. de. fé l 10. B enczúr László. Ú j
pes t de. 10. Blázy Lajos. P este r
zsébet de. 10. dr. Selm eczi János. 
S oroksár Ú jtelep  de. fél 9. dr. Sel
m eczi János. P estlő rinc  de. 11. Ma- 
tuz László. K ispest de. 10. K ispest- 
W ekerletelep de. 8. P estú jh e ly  de. 
10. S ch re in er Vilmos. R ákospalota

MÁV telep  de. 8. R ákospalo ta 
N agytem plom  de. 10. R ákospalota 
K istem plom  du. 3. R ákosszentm i
hály de. fél 11. ifj. Görög Tibor. 
Sashalom  de. 9. K arn er Ágoston. 
M átyásföld de. fél 11. C inkota de. 
fél 11., du. fél 3. K ista rcsa  de. 9. 
R ákoscsaba de. 9. B ékés József R á
koshegy de. 9. R ákosliget de. 10. R á
k oske resz tú r de. fél 11., du. 3.

B écsikapu té r  de. 9. (úrv.) Vá- 
rady  Lajos, de. 11. (úrv.) V árady 
Lajos, du. 6. (úrv.) Szita Istvánná. 
Torockó té r  de. fél 9. (úrv.) Szita 
Istvánné. Ó buda de. 9. Fülöp De
zső. XD. T artsay  Vilmos u. de. 9. 
Csengődy László, de. 11. Csengődy 
László, du. fél 7. R u ttk ay  E lem ér. 
P esth idegkú t de. fél 11. R u ttkay  E le
m ér. K elen fö ld  de. 8. A radi A ndrás 
de 11. (úrv.) dr. Rezessy Zoltán, du. 
6, A radi A ndrás. N ém etvölgyi ú t de. 
9. dr. Rezessy Zoltán. A lbertfalva 
de. 7. V isontay R óbert. N agytétény 
de. fél 9. K elenvölgy de. 9. V isontay 
Róbert. B udafok de. 11. Csillaghegy 
de. fél 10. Csepel de. fél 11. (úrv.).

W//////////MW/mWWWi
— Szentháromság ünnepe 

után a 6. vasárnapon az oltár
terítő színe: zöld. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: Mt 
5, 20—26; az igehirdetés alap
igéje: Rm 6, 12—18.

. .  .é s  letelepednek .*.

„És jönnek majd napkelet
ről és napnyugatról, és észak
ról és délről és letelepednek az 
Isten országában. . Lk. 13, 
29. (Hoffmann Kirsten illuszt
rációja egy dán bibliafordítás
ban.)

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A  RÁDIÓBAN. 
Július 19-én, vasárnap reggel 
7 órakor az evangélikus egy
ház félóráját követíti a Petőfi 
Rádió és az URH adó.

GALGAGUTA. Június 21-én 
gyülekezeti csendes nap volt a 
gyülekezetben Kovács András 
banki és Kiszely Sándor cső
vári lelkész szolgálatával. A 
csendes nap témája a hűség 
volt.

— FASORI TALÁLKOZÓ.
25 éves érettségi találkozóra 
gyűltek össze júniusban az 
egykori fasori diákok. 22 egy
kori diák, 5 tanár, és 5 feleség 
voltak együtt. Vető Béla vesz
prémi lelkész, az egykori osz
tálytárs prédikált az istentisz-

teleten, amelyen testületileg 
részt vettek, majd végigjárták 
az egykori tantermeket

— TOKAJ. Pásztor Pál es
peres, a Borsod-Hevesi egy
házmegye esperese hivatalos 
látogatást tartott a gyülekezet
ben. Ennek során igeszolgála
tot végzett Szerencsen és Tar- 
calon is.

— TÄLLYA. Egésznapos 
szolgálatot végzett a gyüleke
zetben Pásztor Pál esperes. 
Felkereste Abaújszántó és Mo
nok  filiákat is.

— SZENTENDRE. A gyüle
kezet új felügyelőjét, Óvári 
Mihályt, istentisztelet kereté
ben iktatta be tisztségébe Vá
rady Lajos, a budai egyházme
gye esperese.

— FASOR. A gyülekezet if
júsága és ifjúsági énekkara 
szeretet-vendégség keretében 
búcsúzott kántorától és kar
vezetőjétől, Valtinyi Gábortól, 
akit lelkésszé avattak s ezért 
más szolgálati beosztást kap.

— A NÓGRÁDI EGYHÁZ
MEGYE Lelkészi Munkaközös
sége június 25-én munkaülést 
tartott Balassagyarmaton. Az 
országos esperesi értekezletről 
tartott beszámolót Gartai Ist
ván  esperes. „Mit teszünk a 
béke érdekében?” címen 
Sztehló Mátyás, a „A próféta- 
ság és politika Jeremiásnál” 
címen Gerhát Pál tartott elő
adást. Korreferátumot hozott 
Kovács András. Irásmagyará- 
zatot Gerhát Pál tartott, az 
úrvacsorát Szabó József szol
gáltatta ki.

— A BORSOD-HEVESI 
EGYHÁZMEGYE Lelkészi 
Munkaközössége június 30-án 
Arnóton  tartotta ülését. Az or
szágos esperesi értekezletről 
Pásztor Pál esperes, a gyenes- 
diási LVSz teológiai konferen
ciáról Szebik Imre, a békés
csabai diakóniai értekezletről 
Újhelyi Aladár számolt be. 
Előadást tartott A baffy  Gyula 
és Veczán Pál, igehirdetési 
előkészítőt Scholz László. Áhí
tattal, illetve imádsággal szol
gáltak: Buchalla Ödön és 
Solymár András.

„Ne félj, mert megváltotta
lak, neveden hívtalak téged, 
enyém vagy!” (Ézs 43,1).

VASÁRNAP. — „Isten! Én 
Istenem vagy te, jó reggel ke
reslek téged; téged szomjúhoz 
lelkem.” (Zsolt 63, 2). Üj hét 
első reggelén Istent keresem 
szomjazó lélekkel, ö t  keresem 
a bibliaolvasás csendes percei
ben, őt keresem a templomi 
igehirdetésben, őt keresem éle
tem útján szüntelen, ö  az én 
Megváltóm, vére árán övé let
tem. Ö is keres, hív engem. 
Hív a templomba, igéje hallga
tására, szolgálatára. Indulok 
hívására, hogy találkozzam ve
le s vele járjak ezen a héten, 
egész életemben.

HÉTFŐ, — „Veled vagyok 
én, azt mondja az Ür, hogy 
megtartsalak téged.” (Jer 30, 
11). Velem van az Ür az ün
nepi csendben és a hétköznapi 
munka lázában. Nem csupán 
a vasárnapi igében, a prédiká
cióban találkozhatom vele, 
hanem a mindennapok lükte
tő elevenségében, gyötrő gond
jaimban, kísértéseimben. Ve
lem van, hogy megtartson. 
Megtartja a hitemet, megsok
szorozza erőmet, hogy győzel
mesen vívjam a hit harcát, 
tudjak szeretettel szolgálni 
otthon a családban, a munka
helyen, mindenütt az életben, 
s lankadatlan reménységgel 
merjek előre nézni a jövő felé.

KEDD. — „Uram, magad 
szólottái, és a te hatalmaddal 
beteljesítetted.” (1 Kir 8,24). 
Amikor Jézus beszélt, tanított, 
mindig úgy érezték az embe
rek, hogy szavában hatalom 
van. Sokan ezt úgy tapasztal
ták, hogy Jézus szavára meg
gyógyultak, új élet, új elszá- 
nás született meg bennük. 
Vajon csak az én életemben 
nem lenne hatalma Jézus igé
jének? Jézus szava minden bi
zonnyal számomra is újjáte- 
rerntő hatalom lehet, csak ve
gyem komolyan, hogy igéjében 
ő maga szól hozzám.

SZERDA. — „Szeretni fog 
téged, megáld téged és meg- 
sokasít téged.” (5 Móz 7, 13). 
Az ó szövetség, a törvény szö
vetsége megtartóinak ígéri Is
ten, hogy szereti, megáldja és 
megsokasítja őket. Mi az új 
szövetség népe vagyunk. Eb
ben a szövetségben én is úgy 
lettem Istené, hogy Krisztus 
megváltott engem. A Krisztu
sért szeret az Isten, nem mint
ha én arra érdemes vagy mél
tó volnék. Áldó kezének oltal
ma alatt élhetek, mert Jézus 
által ő az én mennyei Atyám. 
A gyülekezetbe is az ő szere
tete hív el, hogy a „hivek se
regében” együtt legyünk vele 
és egymással.

CSÜTÖRTÖK. — „Avagy 
megrövidült-e az Ümak ke
ze?” (4 Móz 11, 23). Sokszor 
gondoljuk azt, hogy milyen jó 
volt azoknak, akik Jézus kor
társai voltak. Azok hallhatták 
az ő tanítását, tanúi lehettek 
csodáinak, személyesen tapasz
talhatták hatalmát. De mi . . .  
Nem rövidült meg az Ür kar
ja! Istennél minden lehetsé
ges! ö  ma is meg tudja aján

dékozni ászt, aki benne hisz, 
mindazzal, amit valaha is, 
bárkinek adott. Mi semmivel 
sem vagyunk hátrányosabb 
helyzetben azok mögött, akik 
Jézus korában éltek.

PÉNTEK. — „Dicsérjétek őt 
hősi tetteiért, dicsérjétek őt 
nagyságáért.” (Zsolt 150, 2). A 
tíz leprás története jut eszem
be. Csak egynek jutott eszébe, 
hogy hálát adjon. Pedig mind 
a tízen megtapasztalták gyó
gyító hatalmát. Életemben 
sokszor észre kellett vennem 
Isten segítő kegyelmét. Nem 
felejtettem el hálát, adni? Gyó
gyulásért, erőért, hitért, vi
gasztalásért, bűnbocsánatért, 
új életre segítő kegyelemért, a 
Szentlélek vezetéséért fakadt-e 
ajkamon hálaadó ének?

SZOMBAT. — „Az igazság 
felmagasztalja a nemzetet.” 
(Péld 14, 34). Az az igazság, 
ami egy nemzetnek dicsőséget 
szerez, az nem valami elvont 
eszme, hanem a nép egyes 
tagjainak igazsága, igaz élete. 
A keresztyének igazsága, 
amellyel Istennek dicsőséget 
szereznek: az Istentől nyert 
bűnbocsánatból táplálkozó, 
minden ember békéjét, boldog 
életét munkáló, tehát a „meg
téréshez illő gyümölcsöket” 
termő új élete. Ilyen-e az én
„igazságom”? Vető Béla

Megjelent
a KORÄLISKOLA n.

Kántorok részére 
preludiumgyűjtemény
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„Jó, hogy jön . . .  már vártam  . . .  ide ü l
jön, tiszta a szék . . .  a tea egészen e lh ű l . . . ” 
Ügyetlenül, öregesen ténfereg körülöttem. 
Teát tölt, sajtot és k iflit tesz az asztalra, a 
citrompótlót nem  találja sehol. Régi ism e
rősöm Júlia néni.

A „lakása” egyetlen helyiségből áll. Sötét, 
szinte vigasztalan. A z  ablakon kék színű pa
piros függöny van. Védi a fénytől a szobát. 
A  tűzhely ormótlan. Sárral töm ítették el a 
nyílásokat. Bútordarabok csak a legszüksége
sebbek. A  falak füstösek.

A z ágy feletti képeket nézem. Legalul né
hány családi fénykép. Fölötte egy nagym é
retű, töviskoszorús Krisztus-kép. Lünsdorf réz
karclenyomata, csak úgy keret nélkül. A  Krisz
tus-kép körül képes újságok színes fotói. Egy 
komoly tekin tetű  agár, hógolyózó gyerekek, ta
vaszi csendélet virágokkal, korm ányfők a Feri
hegyi repülőtéren. „A képeket nézi? Majd el
mesélem ő k e t . . .  De egyen már, mondom, el
hűl a tea.”

N em  szabadkozom, rosszul esne neki, ha 
visszautasítanám. Pedig tudom, hogy ez az 
uzsonna ára is hiányozni fog neki a nyugdíja  
előtt. A  nyugdíja elég szép, de valahogy nem  
tud gazdálkodni vele. A m ikor m egkapja a 
pénzt, kamatosán adja vissza a kölcsönöket, 
húsos spagettit főz az ismerős kutyáknak, 
csokoládét osztogat a gyerekeknek. Ilyenkor 
italra is többet költ.

Leakaszt egy családi képet a falról és 
elém  teszi. „Ez az apám és az anyám. Ez itt 
Margit, aki Bukarestben gyógyszerész. Ez Pál, 
Am erikában halt meg. Orvos volt. Jolán itt

áll, ő az, aki Budán lakik a férjével. Ez va
gyok én. Itt még barna a hajam.”

Most hófehér. K edves tekin tetű  fiatal lány 
néz rám a képről. A  tizenhat éves Júlia. Még 
előtte volt az élet, rem ényekkel és álm okkal 
teli.

„Igyon még egy csészével. . .  ezt a k iflit is 
még meg kell e n n i. . . ” Hozza a következő  
képet. Gondosan letörli, úgy teszi elém. „Ez 
volt a vőlegényem. A  fénykép  akkor készült, 
mielőtt a frontra m e n t ..

Öntudatos, energikus katonatiszt fényképe. 
Tudtam  eddig is róla, de a képet most lá
tom először. Júlia néni közben elmondja, 
amit ki tudja, hányadszor ismétel.” . . .  meg- 
eskedtetett engem a kórházi ágyon, hogy 
sohase m egyek férjhez. Sziléziából hozták 
haza tüdőlövéssel. O tt ü ltem  mellette, am i
kor haldokolt. A  keze úgy szorította az én 
kezem, amikor már meghalt, hogy az ápoló
nők álig tudták kiszabadítani a szorításá
ból . .  .”

Otven éve halott ez az ember, s az akarata 
túlélte őt. Júlia nem  m ent férjhez. A z esküt 
talán m egszegte' volna, de az a jeges kézszo
rítás a szivét szorította, valahányszor felesé
gül kérték.

. . .  „ez itt  a kutya, am it rámhagyott. Szép 
agár v o l t . . . ” A  haldokló utolsó ajánléka. 
Hírből a kutyát is ismerem. Hivatása tuda
tában néz a fényképezőgép lencséjébe. Hűsé

gesen kísérgette Júliát magányos sétáin. Jú 
lia pedig gondozta, etette. A m ikor elpusztult, 
Júlia ú j kutyát ve tt magának. Nem tudott 
már meglenni ku tyák nélkül. A z otthon m a
gányát tették elviselhetőbbé.

Egy kis am atőrképet szed le a falról. Csak 
rajzszög erősíti a falra. „Ez itt a házam. N éz
ze, m ilyen szép virágos kertem  v o l t . . .  csupa 
rózsa meg tulipán . .

Ha valaki drámát írna az életéről, itt  kel
lene kezdődnie a második felvonásnak. A 
bombatámadásnál. A kkor már megbékélt 
volna az életével. Húsz egynéhány éve élt 
egyedül. Várta a csendes öregséget, a napfé
nyes őszt, ami m ajd kárpótolja fiatal évei 
boldogtalanságát. S akkor, a második világ
háborúban bombatámadás érte a házát. Oda 
lett a rózsakert is meg a tulipánok és m in
den, ami ígéretes és szép volt. A  légnyomást 
sem heverte ki egészen. M ajdnem  teljesen  
megsüketült. Gyógyulása után a Valéria-te- 
lepre került szükséglakásba. A z  élete vala
hogy elrendeződött később, de lelkileg soha
sem heverte ki a második tragédiát.

„ . . .  olyan rosszak az álmaim . . . ” — meséli 
most is. „Mindég háborúkkal álmodom. K a
tonák ü ld ö zn ek . . .  és én fu tnék, de nem  tu 
dok. Ma éjjel is a vőlegényem ü ld ö zö tt. . .  
puskát fogott rám  és azt m ondta: Esküdj 
meg, hogy hű maradsz hozzám . . . ” A  rém 
képei m iatt kezdett el inni. Eleinte csak este,

hogy elűzze a rossz álmokat, aztán máskor is, 
ha a pénze megengedte.

óvatosan feltűzi a képet a falra. Észre
veszi, hogy a képes újságok fotóit nézem. 
„No hát azok csak olyan értéktelen díszek. 
Festmény nincs, azok elpusztultak . . . ”

A  K risztus-kép  o választó. Alatta a múlt, 
fe lette  a jelen. A z agár a főhelyen. A  hó
golyózó gyerekek, a tavaszi csendélet és a 
korm ányfők sorban egymás mellett. Miért 
éppen ezek? Nem  kérdem, m intha önma
gukért is beszélnének. Ha nem  lettek volna 
háborúk, ilyen is lehetett volna az élete. K i- 
teljesedett, napfényes, virágos kerttel és 
gyerm ekekkel m egáldott. . .  Talán a kor
m ányfők is ezért kaptak helyet a sor vé
gén.

Es Krisztus? A  m últ és a jelen választó
jában?

Vagy ó , a Töviskoszorús ebben a különös 
elrendezésben m últ is, jelen  is, és jövő is?

O az egyetlen, aki jól ismerte a magányos, 
szomorú Júliát, ö  ismeri ma is rémes álm ai
val. N em  mosolyog rajta, m in t az emberek 
és szelid szeretettel hordozza emberi gyen
geségeit. És ö  lesz bizonyára Júlia néni szá
mára a jövő, „aki letöröl m ajd az arcáról 
m inden kö n n y e t. . . ”

„Hát itt  élek . . .  télen befúj az ablakomon 
a s zé l. . .  meg kellene csinálta tn i. . .  de nincs 
rá pénz. Iszik még egy csésze teát?” Fölállok, 
szabadkozom.

Búcsúzásul egy tábla csokoládét csúsztat a 
táskámba. „Ezt vigye el a gyerekeknek.”

Sz. Bérezi Margit '

Képek a falon
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...v e té s  és a ra tás... meg nem szűnik
„m e l e g  VAN. PÉTER-PÁL N APJA. Igazi aratási idő" — 

zörgi m ellettem  Károly bácsi műgégéje, ahogy az előbb véget 
ért temetés után átizzadtan  — ő a lapátolástól, én a Luther- 
kabáttól — szárítkozunk a ja  ányékában.

A z idő valóban aratási. De Péter-Pál napján ezidén hazánk
ban még kevés helyen aratnak. A  tél hosszú volt, a gabona java 
most érik. A z igazi aratás egy-két hetet várat magára. De ez a 
kisebbik bajunk. Péter és Pál nem m indig érkezik kaszával. 
Komolyabb gondunk az, hogy az ország egy jelentős területén  
nem aratnak ebben az évben. A z elvetett mag, s a kizsendült 
vetés ott fulladt a m indent elöntő, pusztulást hozó víz alatt.

ÖNKÉNTELENÜL IS FELIDEZÖDIK bennem Isten kegyel
mi végzésének ígérete a bárkából kilépő Noénak: „Am íg csak 
lesz a föld, vetés és aratás . .  meg nem szűnik.” Úgy jött, zú
dult, nőtt ez az idei áradás, m in t egy félelmetes, mindent le
győző, megállíthatatlan ellenség. Sokak számára Noé módjára 
nem maradt más, m int az életet mentő bárka, a leszálló heli
kopter, az úszó katonai kétéltű. — De özönvíz többé nem  lesz. 
S a helyi és idői megpróbáltatások nemcsak kötelességszerűvé, 
de reményteljessé is teszik az ember, a társadalom számára a 
természet megfékezhető elemeivel folytatandó küzdelmét, hogy 
a föld és rajta az ország m inden részén lehessen és legyen év
ről évre vetés és aratás.

NEHÉZ A R A T Á S  A Z  IDEI. Nehéz, m ert teljes odaszánást, 
fokozott felelősséget követel. A  m indennapi kenyerünk megvan 
és meglesz holnap is. Gazdasági rendünk, a szocialista társa
dalmi rendben élő államokat egymás iránt elkötelező nem zet
közi erkölcs és gazdasági összefogás, a humanitást helyesen ér
tő népek és csoportosulások segítőkészsége lehetetlenné teszi, 
hogy a kárt szenvedettek asztalai üresek maradjanak. A z össze
tartozás tudata és ereje szülte a bátorságot és leleményességet, 
hogy még az árvíz okozta legképtelenebb helyzetekben is, kü l
világtól elzárt falvakba és m enekülés közben szétszóródó fa l
vak és családok tagjainak a kezébe is odakerüljön az életet je 
lentő kenyér. S ebben a „közös”-ben, a megnövekedett közössé
gi tudatban és a kiszélesedett család közös háztartásában biz
tosítva van továbbra is azoknak a kenyere, akik az idén nem  
aratnak. De éppen ez az összetartozás teszi nehézzé az idei 
aratást. A  m egnövekedett felelősség az egészért. Ügy aratni, 
hogy legyen és maradjon m indenkinek kenyere. És úgy aratni, 
hogy a helyi kárt meg ne szenvedje az egész. Hogy a kenyér 
maradjon annyi, amennyi volt.

SEGÍT A Z ORSZÁG  — ez a szívet dobogtató, lelkesítő, fe le
lősséget ébresztő mondat hangzott és hangzik nap-nap után és 
jelenik meg a segítőkészséget számokban, tettekben is kifejező  
híradások címeként. Valóban így van. János bácsi azért nem  
látott heteken át vete tt ágyat, Károly azért töltött naponta két
szer annyi időt a teherautóján, m int itthon a gyári műszakban, 
fiataljaink azért cserélték fel a Balaton napfényes pártját az 
ország északkeleti sarkában felvert táborokra, fé fia ink azért 
ülnek vasárnap délelőtt helyett esti istentiszteleten m unkaruhá
ban, azért készít új tervet, költségvetést sok üzem  és termelő- 
szövetkezet, — m ert segít az ország. M iközben ki-ki a maga 
helyén vállalta és vállalja, hogy m indent megtesz azért, hogy 
kárt szenvedett honfitársaink fedél alá kerüljenek, berendez
kedjenek, veszteségük pótlást nyerjen, a nem zeti jövedelem  
kiegészüljön, az ország szeme most azok felé fordul, akik kaszát 
köszörülnek és felhágnak az aratógépek üléseire, hogy begyüjt- 
sék m indannyiunk m indennapi kenyerét.

PARASZTSÁG U N K  EDDIG IS sok szép jelét adta segítő- 
készségének, mgértésének, bölcsességének, amikor megnyitotta  
hombárjait, tárházait, vetőmagot küldött, csordákat, gulyákat, 
nyájakat, gépeket indított útnak az árvíz sújtotta területekre. 
Jó tudni, hogy most azzal az elszántsággal indulnak az aratás
nak, hogy a legteljesebb m értékben összegyüjtsék, amit az or
szág elemi csapásoktól m egkím élt részein a nap áldó sugara 
kalásszá, szemmé, kenyérré érlelt. S ha valamikor egy szűkö
sebb világban egyes vidékeken az a szokás járta, hogy a leesett 
kenyeret fe lvették  és megcsókolták, — most más indokból 

ugyan, de lehajolunk a lehullott szemért, m ert m inden szemre 
szüksége van az országnak, a népnek, a családnak.

A  FOKOZOTT FELELŐSSÉGET magára vállalt mező
gazdasági dolgozóink között beállt az aratásba sok evangélikus 
testvérünk is. Mi hitünk alapján hálát adunk Istennek az ígé
ret teljesedéséért, hogy helyi veszteségek és elemi csapások 
ellenére is van aratnivalónk. Hisszük, hogy ez a munka idő
szerű emberszeretet és okos istentisztelet. Emberek javára 
szolgál, közösséget épít, Istent dicsőíti. Im ádkozunk m indazo
kért, akik  ebben a szolgálatban fáradoznak, hogy m unkájukat 
jól és reménységben végezhessék m indnyájunk mindennapi 
kenyeréért és az ú j vetőmagért.

Mezősi György

SVÉD PARLAMENTI KÜLDÖTTSÉG 
A GENFI KÖZPONTBAN

Svéd parlamenti küldöttsé
get fogadott június első heté
ben az Egyházak Világtanácsa 
genfi központja, amelynek ve
zetője Alva Myrdal asszony, az 
egyházi ügyek minisztere volt. 
A küldöttség európai körutat 
tett és azt a kérdést tanulmá
nyozta az egyes országokban,

hogy hogyan alakult ki az ál
lam és egyház viszonya pl. Ju
goszláviában és Svájcban.

A küldöttséget a Lutheránus 
Világszövetség főtitkára, dr. A. 
Appel is fogadta, és üdvözlő be
szédében rámutatott arra, hogy 
az állam és egyház viszonya az 
egész világon mutat azonos vo
násokat.

AMERIKA
Az amerikai evangélikus 

egyházban még nincsenek női 
lelkészek, akik lelkészi avatás
ban is részesültek volna. Teo
lógiát végzett lelkésznők azon

ban vannak és június végén 
foglalkozik majd a fenti egy
ház közgyűlése azzal a kérdés
sel, hogy fel is avassák-e eze
ket a nőket a lelkészi szolgá
latra.

Elindultak az aratásba
ILYENKOR, NYÁR DERE

KÁN az. ország szeme az ara
tásra, a betakarításra irányul. 
Várakozásteli izgalommal fi
gyeljük, hogyan indulnak el a 
kombájnok és az aratógépek az 
aranysárga gabonatáblák felé, 
hogy betakarítsák az ország 
jövő évi kenyerét. Az aratás 
szervezettséget és fegyelmet 
igénylő nehéz munkáját alapos 
felkészülés előzi meg. A gép
állomásokon, a tsz irodákon 
már régóta készülnek arra, 
hogy ezekben a napokban min
den rendben és zökkenőmen
tesen történjék. S az ország 
számára nincs nagyobb öröm, 
mint az, ha néhány hét múlva 
elmondhatjuk: munkánk gyü
mölcsét, az ország kenyerét 
rendben betakarítottuk.

EGY KICSIT SZIMBOLI
KUSNAK érzem, hogy egyhá
zunk most végzett fiatal lelké
szei is ezekben a hetekben in
dulnak el a szolgálat útjára. 
Hiszen öt évi szorgalmas elő
készület után ők is aratásba 
indulnak, hogy vigyék az élet 
kenyerét, az emberi együttélés 
drága evangéliumát, a békél
tetés igéjét a gyülekezeteknek.

gyülekezet és számos lelkész 
jelenlétében. Már a beosztását 
is megkapta mind a hat fiatal 
lelkész.

A SZOLGÁLATBA INDU
LÁS ELŐTT beszélgetek velük 
felkészülésükről, terveikről, 
miben látják szolgálatuk cél
ját, értelmét:

ESZLÉN YI LÁSZLÓ  igazi
A HAT FIATAL LELKÉSZ

kibocsátása már megtörtént. A 
három északit D. DR. OTTLYK 
ERNŐ püspök a kelenföldi 
gyülekezetben, a három délit 
pedig D. KÁLDY ZOLTÁN 
püspök — mindegyiket a saját 
gyülekezetében — Pécsett, 
Maglódon és Konyhádon 
avatta lelkésszé nagy ünnepi

egyházias környezetben nevel
kedett, hiszen édesapja nem
csak a maglódi gyülekezet buz
gó tagja, hanem a Pest megyei 
egyházmegye felügyelője és 
több egyházi tisztség viselője. 
A szülők imádsága mellett a 
Pest megyei gyülekezetek gon
doskodó szeretete indította őt 
a lelkészi hivatás vállalására. 
Mikor püspöke megkérdezte őt, 
■hol szolgálna szívesen, ezt fe
lelte: „Küldjön püspök úr oda, 
ahol a leginkább szükség van 
friss, fiatal munkaerőre.” 
Kecskeméten, és a környező 
nagy szórványterületen — 
ahová a terv szerint kerül — 
valóban szükség van arra, 
hogy fiatalos lendülettel, lel
kesedéssel hirdesse az evangé
liumot.

M i s z l a
Rossz állapotban volt gyüleke
zeti házuk helyén 1953-ban fél 
év alatt építették meg kedves 
kis fehérfalú templomukat. 
34 000 Ft-ba került, amelynek 
felét közegyházi támogatásból 
kapták, felét a 91 lélek adta 
össze, s teljesítette közmunká
val. A buzgó kis gyülekezet 
elvándorlás Során azóta 28 lé
lekre csökkent, de buzgóságuk 
nem fáradt meg.

A kicsi templomban mint
egy 50—60 ülőhely van. Ha
vonta egyszer tart istentiszte
letet az anyagyülekezet lelké
sze, aki a templomépítéskor 

Gyönk filiája, mintegy 10 Krähling Dániel volt, most 
km-re az anyagyülekezettől. Sas Endre.

ELHUNYT D. DR. GERHARD GLOEGE
a neves bonni rendszeres-teo
lógiai professzor hosszú szen
vedés után 68 éves korában. 
Gloege professzor tartotta az 
1963-as Helsinki LVSZ Nagy
gyűlésének főreferátumát a 
megigazulástan mai jelentősé
géről. A bonni egyetemre tör

tént meghívása előtt Gloege 
tizenöt éven keresztül a jénai 
egyetem (NDK) teológiai kuta
tója volt. A nácizmus idején 
több éven át „illegális” lel
készképző intézetet vezetett 
Naumburgban, a Hitvalló Egy
ház keretében. (Iwb)

GYŐR SÁNDOR a pécsi
gyülekezet neveltje. Balikó 
Zoltán pécsi lelkészről úgy be
szél, mint édesapjáról. A pécsi 
gyülekezet és a tolna-baranyai 
egyházmegye támogatása nél
kül nem tudta volna elvégezni 
tanulmányait. Most, hogy szol
gálatát éppen a pécsi gyüleke
zetben  kezdheti meg, szeretne 
főnökétől nagyon sok gyakor
lati dolgot tanulni, s egyben 
szeretné lélektani tanulmá
nyait kibővíteni, tökéletesíteni. 
Reméljük, hogy mint eddig is, 
írásaival gyakran fogunk ta
lálkozni az Evangélikus Élet
ben.

KRAM ER G YÖRGY  elsősor
ban legjobb barátjának, ifj. 
Krähling Dánielnek — akivel 
együtt nevelkedett a bonyhádi 
gyülekezetben — köszönheti, 
hogy külkereskedelmi tanul
mányait megszakítva az ige 
szolgálatába lépett. Nyelvisme
retét már teológus évei alatt is 
gazdagon kamatoztatta. Most, 
hogy a terv szerint Békéscsa
bára kerül, legnagyobb kérdése 
az, hogyan tudja megállni he
lyét a szlovák kegyességű gyü
lekezetben, amely egészen 
más, mint a tolnai gyülekeze

tek német kegyessége. Külön
ben a nyelvekben, elsősorban 
az angolban szeretné magát 
tökéletesíteni.

REZESSY M IKLÓS  megha- 
tottan emlékezik vissza, hogy 
kicsiny gyermekkorától kezdve 
mennyi szeretetet és támoga
tást kapott a kelenföldi gyüle
kezettől, ahol édesapja, m in t 
másodlelkész szolgál. „E támo
gatás és szeretet nélkül nem  
lett volna belőlem lelkész — 
mondja. Szeretnék úgy szol
gálni, hogy az embereket ne 
magamhoz kössem, hanem Jé
zus Krisztushoz vezessem.” 
Emellett szeretné magát to
vább képezni az egyházi zené
ben és a német nyelvben. Mis
kolcon bizonyára lesz alkalma 
és módja minderre.

V A L T IN Y I GÁBOR  két
gyülekezetei emleget nagy sze
retettel: a kelenföldit, ahol ne
velkedett és a fasorit, ahol 
mint kántor és karvezető 
hosszú évek óta végez szolgá
latot. A z egyházzene szeretetén 
keresztül került közel az evan
géliumhoz, és éppen ezért egyr 
házzenével is szeretné szolgál
ni az evangélium ügyét. Sop
ronban, ahol a gyülekezetben 
megvan az egyházzenei tradí
ció, bőségesen lesz alkalma 
nemcsak erre a szolgálatra, ha
nem a továbbfejlődére is.

W ELTLER REZSŐ a sopro
ni parókiáról — ahol édesapja 
a gyülekezet egyik lelkésze és 
a győr-soproni egyházmegye 
esperese — került a teológia 
padjaiba. „Szeretnék olyan 
hűségesen és becsületesen szol
gálni, mint édesapám” — 
mondja. Nemcsak a lelkészi 
szolgálatban, de egyébként is 
óriási dolog, ha egy fiatalem
ber pályája kezdetén ezzel a 
vallomással indulhat. A csepeli 
gyülekezetben, ahol a terv sze
rint szolgálatát kezdeni fogja, 
szükség is lesz erre a hűségre 
és kitartásra.

ÍGY INDUL EL a hat fiatal 
„Timótheus” a szolgálatba. A 
szívük tele van tervvel, lelke
sedéssel, reménységgel. Kísérje 
el őket ne csak az első lépé
seknél, de szolgálatuk további 
útján is egész egyházunk imád
sága, hogy az egyház Ura tegye 
őket alkalmassá az aratás ne
héz szolgálatára, s áldja meg 
őket az aratás örömével.

Dr. Selmeczi János

LENGYEL FIATALSÁG 
ÉS A TEOLÓGIAI MEGÚJULÁS

A. W ojtowicz, a Lengyelor
szági ökumenikus Tanács saj
tóosztályának vezetője egy 
nyugatnémet lapnak nyilatko
zott a lengyelországi ökumeni
kus helyzetről, ökumenikus 
tevékenységet Lengyelország
ban csak a Tanácsban együtt
munkálkodó kisebbségi egyhá
zak fejtenek ki, a római ka
tolikus egyház nem vesz részt 
benne, mert Lengyelországot

még nem érte el a Második 
Vatikáni Zsinat ökumenikus 
szelleme.

Nyilatkozott Wojtowicz a 
teológiai helyzetről is. Ennek 
keretében megállapítja, hogy a 
mai egyházvezetőséget inkább 
csak az egyházak „gyakorlati 
megújulása” érdekelte, míg a 
mai fiatalságot inkább a teo
lógiai megújulás érdekli Len
gyelországban.

TEOLÓGIAI KIKÉPZÉS AFRIKASZERÜEN
Az összafrikai Egyházi 

Konferencia 20 tagú bizottsá
ga határozatot hozott, hogy 
sürgősen tisztázni kell az aláb
bi kérdéseket: Milyen jellegű

keresztyén teológiát alakítsa
nak ki Afrikában a teológusok 
és milyen szempontok szerint 
kell végezni Afrikában a lel
készek kiképzését és tovább
képzését.

mélyében. Az új elnök jelen
leg egy párizsi akadémia elnö
ke, de a jövőben minden ide
jét egyházi szolgálatának fog
ja szentelni.

Az új büki lelkészlakás
JÚNIUS 28-ÁN, a reggeli 

órákban a büki fürdő igazgató
jával: Szanyi Jánosnéval be
szélgetett a rádió riportere. 
Eszembe jutott, hogy milyen 
sokszor jártunk együtt az igaz
gatóval a Vasmegyei Tanács il
letékes osztályán, hogy az ak
kor még elfojtott víz kibugy- 
gyanjon, betegeket gyógyítson. 
Már nem laktam Bükön, ami
kor megnyílt a fürdő! Ezrek 
fürödnek vizében.Ezrek dicsé
rik gyógyító erejét.

MIKÖZBEN A BESZÉLGE
TÉST milliók hallgatták, a 
gyülekezet ú j parókiájának fel
avatására készült. Dunántúlon 
a legszebb lelkészlakást épít
tette az egyházközség népe. 
Szép magyar stílusban álmodta 
meg a tervező az épületet. 
Emellett jó beosztású, alagsor
ral készült, ahol a büki hívek 
téli hidegben igét hallgathat
nak. Jó is ez! Hiszen a karcsú 
templomtorony kora reggel, 
napvirradatkor az Alpok he
gyeit köszönti és úgy október
ben már hideget küldenek a 
havas csúcsok.

AZ EGÉSZ GYÜLEKEZET a 
4iliák népével együtt dicsérte

Istent, amikor D. dr. O ttlyk  
Ernő az egyházkerület püspö
ke, az ünnepi istentisztelet 
után megáldotta az új papla
kot. Áldó kezét magasra emel
ve kérte Istent, hogy áldja meg 
mindazokat, akik az új házban 
laknak, akik átlépik annak kü
szöbét és áldja a ház jövendő 
lakóit is. És szárnyalt az ének: 
Dicsérd én lelkem a dicsőség 
királyát. . .  dallamát messzire 
hallgatták és az aratásra ké
szülő gazdaemberek levett 
kalappal álltak a minden jót 
adó Isten előtt!

AZ ÉLET RENDJE, hogy a 
régi házakat lebontják, újakat 
építenek. A régiért is Istené a 
hála, hiszen a régi épület kü
szöbét Gyurátz Ferenc mint 
kisdiák nem is egyszer átlépte. 
De a régi épületet még Széche
nyi és Felső Büki Nagy Pál is 
látta. E sorok írója pedig a ré
gi lelkészlakáson volt fiatal,- 
feleségét is ebbe az épületbe 
vitte, gyerekei a régi udvar vi
rágai között játszottak. De le
gyen ezerszer hála Istennek az 
új épületért, a most benne la
kókért és az új nemzedékért.

_____ _ Fülöp Dezső

VILÁGI ELN tlK

A Franciaországi Egyházszö
vetség Nemzeti Tanácsa világi 
embert választott elnökévé 
Jean Courvoisier mérnök sze-
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„Neked fogalmad sincs a való életről” — próbáltak elintézni 
valakit a rokonai, aki hitvalló és önzetlen életstílusra töreke
dett. A fenti ige nyomán m aga Jézus is abba a gyanúba kerül
het, hogy gond-ügyben nem illetékes, bárm ily gyönyörű dolgo
k a t mondott is légyen vallási és erkölcsi téren, hiszen könnyű 
azt mondani, hogy „ne aggodalmaskodjatok” ! — De nézzük

MITŐL A K A R  M EGKÍM ÉLNI itt  m inket Jézus? Hiszen 6 
aztán igazán szeretetből tilt, vagy parancsol, m ert különbül 
szeret bennünket, m int mi m agunkat, s főként m élyebbre látón.

A  gondkóros önhajszolástól óv. Tudja ő jól, hogy m inden 
napnak megvan a maga baja, s  a példázatában szereplő égi- 
m adárnak, vagy mezei liliom nak is  el kell végeznie a  maga 
sajátságos m unkáját, viszont jóval szerényebb eszközökkel ren 
delkezik m indkettő, m in t az ember, és mégis utóbbit jellemzi a 
haszontalan izgulás a maga sorsáért.

A TÜLT A R T  A LÉ K O LÁ SSA L és tú lhalm ozással azt áru lja  el 
az ember, hogy valami kínzó, mély hiányt érez, és azt szeretné 
valahogy ellensúlyozni. De lehet kívül pótolni, ami belül hiány
zik? Kell a m unka, a  személyiség egészséges fejlődéséhez is 
nélkülözhetetlen, de ha beleöljük m agunkat, akkor ellenünk 
fordítjuk, ami javunkra lenne, s még eredményével sem tudunk 
ügy élni, ahogy kellene, m ert jön a sok „esztelen és káros kí
vánság” (l Tim 6, 9).

EGY KEDVES A TYA F I ú jévkor gond-statisztikát kezdett
készíteni, s am ikor szilveszterkor megvonta a mérleget, kide
rült, hogy csak m inden tizedik aggodalma bizonyult utólag va
lósnak, vagyis 100 esetből 90-szer „potyára” izgult! Nagy tanúl- 
ság. Ha túlságosan „keblünkre öleljük” gondjainkat, odanö
vünk hozzájuk s kiszolgáltatottjukká leszünk. És nincs akkor 
se nyugalom, se csöndesség, se elmélyülés, csak valami titkos 
reszketéssel, vagy dühöngéssel aláfestett rázkódó élet. Ism erek 
egy gyermektelen házaspárt; úgy fel vannak szerelve, épp hogy 
csak helikopterük nincs, de olyan kím életlenül hajtják  m agu
kat, ha kell, ha nem, hogy az elképesztő. Vajon mivégre?

KÍSÉRŐ TÜNETKÉNT  a  zsugoriság  is jelentkezni szokott, 
öregségre m ár kóros bizalm atlansággal. (Idült „gonditisz” !). Hi
hetetlennek tűnő eseteket m ondhatnék el arról, hogy krónikus 
gond-kórságban szenvedő idős em berek milyen lehetetlen vá
dakkal képesek illetni legközvetlenebb hozzátartozóikat is. P él
dául egy koros diplom ás em ber az őt önfeláldozóan gondozó 
húgának m ondta: „Levágtál m ásfél m étert a  vasalódeszkából 
és eladtad!”

DE MI SZORÍTH ATJA K I BELŐLÜNK  ezt a görcsös gond- 
rrak-élést, ezt a  lélektipró aggodalom -gyártást? Ahogy m úlnak 
az évek, a  gondok m ind szigorúbb ellenőrzés alá vonják élet
érzésünket, gondolkodásmódunkat és cselekedeteinket, m iköz
ben saját kezünket használják fojtogatásunkra házilag kinevelt 

dém onaink. Mit vethet be ellenük Jézus?
„KERESSÉTEK ELŐSZÖR Isten országát és  annak igazsá

gát!” Nem m ásról van i t t  szó, m in t hogy éljünk  rendeltetés
szerűen, Isten uralm a („országa”) jegyében, m int akik elnyer
tük  — érdem telenül, Isten m erő irgalm ából — azt az „igazsá
got”, a bűnbocsánatot, am ely egyedül terem thet bennünk az 
örökkévalóságig hordképes létalapot. O’N eill „Eljő a  jeges” cí
m ű színdarabjában m ondatja valakivel: „A nyom orult bűntu
dat késztet arra , hogy m ásnak hazudjatok m agatokat, m int 
am ilyenek vagytok!” (Hogy m ennyire izgalm as kérdés a  mo
dern drám airodalom ban a „megigazulás”, pl. A. M iller darab 
jaiban, az megdöbbentő.) Ezt a felszabadító, kegyelmes isteni 
„igazságot” kell tehá t megragadni, hogy felemelő légkört te 
rem tsen bennünk és körülöttünk.

RÖVID TÁVO N  jelenti pedig ez m unkánk meg gyógyítását 
m inden kuporga'tó, vagy habzsoló indulattól, hogy leghőbb vá
gyunk ne valami „nagymenősködő” magán-feltörés legyen, ha
nem  hogy valam i isteni melegséget vigyünk m unkánkba, jézusi 
szeretet-pluszt, mely naponta kikönyöröghető attól, aki gond
jainknak is U ra és bennünket is képes ú rrá  tenni gondjainkon.

HOSSZÚ TÁVON  az örök életre  hivatottság ad ja  meg az 
alaphangot, hogy feloldjon az elfojtott halálfélelem  görcséből 
és „mennyei ízű” cselekedetekre segítsen. A nagy kérdés az, 
hogy spekulálás helyett rálépünk-e a gyakorlati engedelmes
ség ú tjá ra?  M ert akkor lesznek  jó  tapasztalataink e téren, 
m in t például Dr. Jung-Stilling szemorvosnak, aki rengeteg 
szegény betegen díjtalanul segített, s  am ikor határnapra  nagy 
bérleti összeget kellett kifizetnie, pont aznapra teljesen vára t
lanul jö tt neki 115 arany Goethétől (1776-ban).

A kár ilyen „m utatás” h ittapasztalataink lesznek, akár sze
rényebbek, a  döntő m indig az: kiszolgáltatjuk-e m agunkat az 
isteni szeretet m unkaterápiájának? M ert ennek sodrában gyó
gyulunk a gond-kórságból is.

Bodrog Miklós

CSALÁDI HÍREK,
— HÁZASSÁG. V altinyi

G ábor segédlelkész és Tóth  
Ildikó  június 27-én ta rto tták  
esküvőjüket Budapesten. Az 
esketés szolgálatát D. dr. O tllyk  
Ernő püspök végezte. „Adok 
nekik egy szívet és egy u ta t . .”

— ifj. Balikó Zoltán  szigorló 
orvos és Horti Mária orvostan
hallgató július 4-én a pécsi 
tem plom ban házasságot kötöt

tek. Az esketés szolgálatát a  
vőlegény édesapja, Balikó Z ol
tán  lelkész végezte. „Nap és 
pajzs az Ü r!”

— HALÁLOZÁS. M észáros 
M argit volt békéscsabai óvónő 
június 21-én Budapesten el
hunyt. Temetése június 29-én 
volt a  farkasréti temetőben. 
„ . . .  m ost az Űr, az én Istenem  
nékem nyugodalm at adott.”-

A FELVILÁGOSODÁS 
EMBERE nem  törődött a  val
lási dogmákkal, hanem  az 
em berszeretet gyakorlását, a 
tudásban való előrehaladást, és 
a lelkiismereti szabadságot ér
tékelte nagyra. T essedik Sá
m uel fellépésének m inden lé
nyeges vonása is a  felvilágo
sodás és a  racionalizm us ha
tására alakult ki.

A Rákóczi-szabadságharc le
verése u tán  a nem esek fokoz
ták  a  jobbágyság kizsákm á
nyolását, és sorsukkal — kevés 
kivételtől eltekintve — szinte 
alig törődtek. Tessedik lelkészi 
szolgálatát a feudális elnyo
más m iatt nagy nyomorban és 
tudatlanságban élt nép felvi
lágosítására, gazdasági erősí
tésére és felemelésére akarta  
felhasználni.

TESSEDIK MEGDÖBBEN
VE lá tta  a  18. századi Szarvas 
népének ínségét, nyom orúsá
gát és elm aradottságát. Az 
Ö néletírásban  ezt olvassuk: 
„ . . .  M ásodik papi állom ásom  
Szarvas városa Békés várm e
gyében. Itt vizsgáló szem m el 
tek in te ttem  körül, kerestem  a 
költők á lta l oly elragadó szí
nekkel fe s te tt falusi élet egy
szerűségét és ta lá ltam  egy- 
ügyűséget, ostobaságot, b iza l
matlanságot, m ég a leghaszno
sabb javasla tok  irán t is, ha
m isságot, gonoszságot, rögzött- 
séget és hiányt még a legszük
ségesebb dolgokban i s __”

NEHÉZ NAGYOBB ELLEN
TÉTET elképzelni, m int a kép, 
am elyet Tessedik az eszményi, 
rendezett, ku ltu rá lt faluról a  
szívében hordott, és a  rideg 
valóság, am ely Szarvas sivár 
határában, girbe-görbe utcáin, 
prim itív házaiban, de különö
sen lakóinak nehezen-mozdu- 
lásában és földhözragadt gon
dolkodásában tá ru lt eléje. Em
berbaráti eszméktől áthato tt 
szívét fű tötte a vágy, hogy a 
sötétben élő népet a  felvilágo
sodás fénykörébe vonja.

A piszkos, nyomorúságos, 
babonába süllyedt falu helyett 
Tessedik szeme előtt egészsé
ges, kulturált, gazdag falu — 
egy „eszm ényi falu” — képe 
lebegett, és Szarvast is ilyen
né kívánta kiépíteni. Erről 
bőven írt. A falurendtar
tásra vonatkozólag több m int 
30 előírást tett.

DE MI IS HÁT EZ a  falu
rendtartás? „ . . .  Falubéli 
rendtartáson ollyatén  beren
dezést értek , m elly  a falunak

lakásait arra vezérli, hogy 
m inden a maga idejében  és 
m egfelelően rendelt helyen, 
m inden környülállások szerént 
úgy m enjen  végbe, am int azt 
a közjónak és m indenik lakás 
saját jó létének előm ozdítása  
m egköveteli . . . ”

Elsősorban az egészségügyi 
kérdéseket akarta  megoldani. 
Sikerült is keresztülvinnie a 
mocsarak lecsapolását. Ezzel 
döntő m értékben hozzájárult 
a  m alária, a ragályos betegsé
gek, — különösen a tüdőbaj, 
pestis, himlő — megszűnté
hez. Neki is 9 gyermeke halt 
meg himlőben. Gondot fordí
to tt arra, hogy az em berek és 
az állatállom ány egyaránt 
egészséges ivó v ize t kapjanak. 
A változatosabb, táplálóbb é t
kezésre  figyelmeztette az em 
bereket. Gondot fordíto tt a 
megfelelő ruházkodásra. O r
vost, kórházat is sürgete tt Tes
sedik a  falunak. Bár ő és fele
sége látogatták a  betegeket, és 
a .rászorulókat orvosságokkal 
is ellátták  házi gyógyszertá
rukból, sőt — orvosi ismeretei 
alapján — gyógyítással is fog
lalkozott, m indezt nem  tekin
te tte  a betegellátás végleges és 
megnyugtató megoldásának.

A LELKIPÁSZTORTÓL kü 
lön is megkívánta, hogy ért
sen a pedagógiához, o rvostu 
dom ányhoz, gyógyszerészeihez, 
m ezőgazdasághoz és mindezek
kel is szolgálja a  reábízottak 
javát.

Fontosnak tarto tta, hogy a  
falu ne piszkos, düledező há
zakból, rendszertelenül épített 
utcákból álljon. Olcsó és cél
szerű építkezésre  vonatkozó 
tervrajzokat készített, egészsé
ges és tágas házakról. Még a 
tetőfedésre is készített tervet: 
a célszerűnek ta rto tt ún. ha- 
bán-féle agyaghabarcs tü z- 
m entes szalm azsindelyt a ján 
lotta.

Egészséges, kertes lakóháza
ka t tervezett, élősövénnyel el
keríte tt gazdasági udvarokat, 
széles, egyenes utcákat, já r 
dákkal, ku takkal és fákkal 
szegélyezve.

AZ ŰN. „SZÁLLÁSOKAT”, 
a  tanyarendszert nem ta rto tta  
kívánatosnak, részben a  va
gyonbiztonság, részben pedig 
a nyugodt, időbeosztással el
végzett m unka és a  továbbfej
lődés szempontjából.

A községek élére értelmes, 
képzett, népszerű, az élet m in
den területén já rtas elöljáró
ka t kívánt. A  községben le-

TANÍT A FA
M int nyom orékok vá lla i — szánalm as, görnyedt, roskatag. 
K ifacsartak az ágai a ficam ító sú ly a la t t . . .
Tűző nap katlan hevében „Ez m ár nem  em beri!” — m ondtam  — 
Igénytelenül szerényen szédelegni ennyi gondban.
De hát igaz — va llju k  be csak — em bereké szebben  érik?
N em  hazugság-e, m ely  b e c s a p .. .  s adnának, de csak ígérik? 
K ik  azt nyafogják úntalan, hogy soha sem m isem  elég  
S a  szívük  m indig  nyugtalan, ha rém lik  egy kis nyereség!
E fa m eg lám  it t  eza la tt — bő nyárban ég s a té lbe  hűl — 
G yüm ölcsöz s m indent te le  ad érlelve  rendü letlenü l!
Hát csak az em ber ostoba  — bibelődve á lm aival 
Hogy ingét se adná o d a . . .  s inkább vár, m íg  jön a VIHAR: 
Orkán, m ely  m indent elsöpör — szörnyű lidérces éjszaka, 
H egyom lás, sö té t sírgödör — s a dörgő íté le t szava?! 
E lpackázni az éle te t nem  kell több, csak egy pillanat!
Sóhaj n yü szít — s m ár vége lett. A  kép m egáll és úgy marad. 
Bolond, m ég az é jje l — lehet — ki h izlaltad erszényeid, 
Elkérik árva le lkedet — s kiéi lesznek k incseid?
Egy barackfa m elle tt állva így tám adt szívem ben  félénk  
V ágy és óhaj: „E világban bárcsak ne hiába élnénk!”

Sárkány András

gyen: tem plom , iskola, köz
ségháza, kultúrház, játszótér, 
üdülőkért, sütőház, m egfelelő  
gabonaraktár.

A  községi rendőri szerveze t
re és a tű zrendészetre  is meg
felelő terveket dolgozott ki.

A KÖZSÉGBEN LEGYEN 
mindenféle és elegendő szá
mú mesterember. A tékozlót, 
pazarlót gondnokság alá he
lyeztetné, a  koldust és m unka
kerülőt m unkára kényszeríte
né. A z isko lakötelezettséget 
községrendezési tervében 6 
éves korban állapította meg. 
Hazánkban ez először történt,

és ennek kimondásához a  Ra
tio Educationis (1777) sem ju 
to tt el.

ÖRÜLÜNK ANNAK, hogy 
községeink, falvaink gyors 
ütem ben fejlődnek, moderni
zálódnak, és egyre jobban 
megfelelnek a kor követelm é
nyeinek. Örülünk, hogy nem 
rég várossá lett Szarvas, leg
szebb hagyom ányaink hűséges 
őrizője és hasznosítója.

Tessedik elképzelésének cél
szerű lényege jelenünkben, 
m unkánk nyom án valósággá
válik!

Barcza Béla

Daudet:
A boldog ember inge

(Keleti mese)

A  híres Harun A l Rasidnak  
vo lt egy boldogtalan fia. A  fiú  
elm ent az öreg D ervishez ta 
nácsot kérni, m it tegyen, hogy 
boldog legyen. A  bölcs D ervis  
m eglóbálta m éteres szakállát, 
gondolkozott, m ajd  m egvere
gette  a fiú  vállá t:

— B izony fiacskám , nagyon  
nehéz a fö ldön  m egtalálni a 
boldogságot, m ert m ajdnem  
m inden em ber más-más inget 
visel. E gyiknek finom  selyem , 
m eg aranyozott ing d íszeleg  a 
m ellén, a m ásiknak m ég rongy  
se ju t. A zt tanácsolom , neked  
fiacskám , keress egy boldog 
em bert és vedd  fe l magadra  
annak az ingét. Te pedig  add  
oda neki a sa já t aranyozott 
ingedet. M eglátod, akkor bol
dog leszel.

A  fiú előbb csodálkozott, de 
m ert bohó legényke volt, t i
tokban fe ln y ito tta  apjának  
kincses ládáját, k iv e tt belőle  
egy zacskó aranyat és e lu ta
zo tt, hogy m egkeresse azt a 
boldog em bert, ak ive l m ajd  in
get cserél. A  fö ld  valam ennyi 
fővárosát bejárta, fe lkereste  a 
királyokat, hercegeket, nagyfe
jű  urakat, de hiába v e tte  m a
gára azok aranysújtásos ingét, 
nem  le tt boldog. A kkor m agá
ra ve tte  a  m űvészek, harcosok, 
kereskedők ingét, de többre  
m ár nem  vo lt ereje: szom orú
an v isszau tazo tt hazájába. 
A m in t m endegélt, egy tisztásra  
ért, ahol m indenféle buja nö
vén yze t m egterem . L ehevere- 
d e tt a zö ld  m ezőre, s egyszerre  
egy parasztem ber állt m eg  
m ellette , vállán  szerszám aival. 
A  parasztem ber rám osolygott 
a fiúra.

— V égre egy boldog em ber,

— gondolta a fiú, s a vidám  
arcú földm unkáshoz fordult:

— Te dolgoskezű paraszt, 
boldog vagy-e?

— Nagyon! — m ondta a 
szántó-vető.

— Hiányzik-e neked vala
mi? Van-e valami kívánságod?

— Mi volna? Semmi!
— Cserélnél-e a királlyal?
— Én? Soha!
— Hát ezt az aranyozott in

get megcserélnéd-e velem?
— N em  kell nekem  ebben a 

nagy forróságban. Ha rám ven
ném  azt a meleg aranyszöve
tet, nem  tudnék tőle dolgozni, 
nem  terem ne annyi növény a 
mezőmön, s nem  lennék bol
dog.

— A kkor hát, — mondta a 
fiú  könyörgően, — ha nem  is 
cserélnéd meg az én arany in
gemmel a tiéd, legalább jószí
vűségből add nekem  a te inge
det, hadd vegyem  magamra, 
hadd legyek én is boldog.

— A z ingemet?  — dadogta 
a parasztember. — Szívesen  
megtenném, d e . . .  csak egy 
van, az is otthon van. Nincs 
énrajtam  ing a legnagyobb 
sajnálatomra.

Fordította: Dénes Géza

M egjelent
a KORÁLISKOLA IL

Kántorok részére 
preludium gyű j temény

Á ra: 50,— F t  
Kapható 

a Sajtóosztályon

A Tisza és főleg mellékvizei
nek, a  M arosnak és a Körösök
nek áradása jelentősebben Ro
m ániát sújtotta, s  így term é
szetes, hogy a világ részvéte és 
segítő megmozdulása főképpen 
az ottani károk enyhítésére 
irányult, de a külföldi egyhá
zi sajtó  em ellett jelentősen rá 
m utat a magyarországi meg
döbbentő m éretű károkra is. 
A nna-M aija R aittila  (Niemi
nen) finn költőnő, vallástanár
nő, ak it verseiből olvasóink is

ismernek, s  aki több hónapot 
töltö tt nemrégen hazánkban, 
sajátos rovatot tölt ki rend
szeresen a finn Kotim aaban. 
Ebben a  rovatban sokszor té r  
vissza magyarországi emlékei
re. Legutóbb „Arad a Tisza” 
címen az árvízkatasztrófára 
emlékezett. Rám utatott a pusz
tulás m éreteire, a  segítő össze
fogás arányaira, s az egymás 
iránti felelősségre, am ely meg
m ozdítja az áldozatos szere
teted

RÉGI EGYHÁZI TISZTSÉGEK2. Tizedesek
Legutóbb lá thattuk, hogy az óriási békés

csabai gyü lekezetben  m ilyen  k iterjed t szolgá
la tuk vo lt az ún. sáfároknak. H iszen nem csak  
az egyházfenntartási járu lékokat szed ték  be, 
hanem éven te ö t-ha tezer m ázsa búzát b evéte
leztek  és adtak ki, két-három száz hektoliter  
bort term eltek , keze ltek  és 800—1300 tem etés  
adm in isztrációjá t lá tták  el. E tevékenység nagy 
részé t nem  leh ete tt íróasztal m e lle tt e lvégez
ni, hanem m unkájuk sok anyagm ozgatással is 
já r t (pince, m agtár), segítségre vo lt szüksé
gük. Ezt a segítséget b iztosíto tta  szám ukra a 
gyülekezet, egy különleges egyházi tisztség, az 
ún. t i z e d e s s é g  m egszervezésével. (A v á 
ros kerületeinek neve régebben „ tized”, szlo
váku l desiatok volt, s m ivel a sáfárok e seg ít
ségeit is kerü letenkén t vá laszto tták , ezért 
kapták a tizedes, desiatn ik nevet).

T izedesekü l az egyház m indig fiatal, har
m inc év körüli nős, értelm es, vallásos gazda- 
ifjaka t választo tt. Ezek a belső városi egyházi 
körzetben  négyen lévén, m indegyikük kéthe
tenkén t 3—3 napot tö ltö tt szolgálatban, de 
ren dkívü li teendők, szezonm unkák idején  eg y
szerre m indnégyen is be jö ttek  és ha kellett, 
heteken át egyfolytában szolgáltak.

A  tizedesek voltak  tkp. a gondnoki hivatal 
kézbesítő i. A  különféle bizottsági, a presbiteri

és képviselő testü leti gyűlésekre szóló m eghí
vókat ők kézbesíte tték  k i a c ím zetteknek, 
m ert a m eghívás v é tív  m elle tt, szem élyesen  
történ t. N em  kis m unka vo lt ez, ha m eggon
doljuk, hogy a csabai gyü lekezetnek ké tszá z
ö tven  tagú képviselő testü lete  volt. Cséplés 
után, a búzaadó fizetésének  az idején  a tize 
desek a m agtárkezelő sáfár rendelkezésére ál
lottak, ők ve tték  át és m érték  m eg a behozott 
gabonát, a sáfár a m agtárnaplóba bejegyezte  
és az egyháztagnak nyugtázta  az á tve tt m eny- 
nyiséget. Ő sszel, szüret idején , más egyházi 
m unkásokhoz hasonlóan a tizedesek  felesé
gestül m egjelen tek  az egyházi szőlőben és 
végezték  egy hétig  a tíz  napig tartó szüret 
legnehezebb munkáit. Télen, borfejtések-, e l
adások idején  a pincesáfár segítségére voltak.

A  presb itérium  időnként elrendelte a kom - 
putot (com putus), vagyis a h ívek szem élyi és 
anyagi körülm ényeinek az adózás szem pont
jából való felü lvizsgálatát. Ilyenkor a tizede
sek  — rendszerin t február-m árciusban  — nya
kukba ve tték  a várost, m indegyikük a maga 
kerületében  beszólt m inden házba és ahol 
evangélikusokat talált, figye lm ezte tte  őket, 
hogy itt az ideje az esetleg bekövetkezett sze
m élyi és vagyoni változások bejelentésének.

A  tizedesség igazi jelen tősége abban állo tt, 
hogy ez tkp . a sáfárság előtanulm ányait, a sá- 
fárságra nevelés gyakorlati iskolájá t je len te t
te. Csak az leh etett később sáfár és gondnok, 
aki fia ta l korában tizedeskén t is szolgálta az 
egyházat s így m egism erkedett annak belső 
életével. A  presb itérium  is nagyon kom olyan  
v e tte  és sokra értékelte  ezt a tisztséget. M eg
történ t, hogy egyik-m ásik  presbiter, akinek  — 
talán egyetlen  — fiá t tizedessé je lö lték , a gyű
lésen tiltakozo tt ez ellen, arra hivatkozva, 
hogy fián k ívü l nincs m ás kom oly segítsége  
odahaza a gazdaságban, nem  nélkü lözheti öt. 
A többi presb iter ilyenkor letorkolta  a húzó- 
dozót: fogadjon bérest, ha segítségre van  
szüksége, de fiá t ne tagadja m eg az egyház
tól. E nnyivel m indenki tartozik  egyházának!

A sáfárokat és a tizedeseke t nagy tiszte le t 
és m egbecsülés övezte  nem csak a gyü lekezet
ben, hanem városszerte is. De becsületükre és 
tek in télyükre féltőn  v igyáztak  elsősorban ók 
maguk is. H ivatali je lvényükkel, a göm bfejű  
bottal, a bugánkéval a kezükben m éltóságtel
jesen lépegettek  az utcán hivatalba m enet, 
vagy onnan jövet. Egym ást szigorúan uraz- 
ták. Ha véle tlenü l sógorok, vagy kom ák vo l
tak is, „sáfár úrnak” szólíto tták  egym ást és a

sáfár a tizedest „ tizedes úrnak” titu lá lta , ak
kor is, ha történetesen  unokaöccse, vagy ép
pen keresztfia  vo lt is az illető. G yakran tisz
te lték  egym ást a „kolléga úr”, (pán kolyego) 
m egszólítással is. N api m unkájuk végeztével, 
a h ivatalból való  távozásuk is szigorúan a 
rangsornak m egfelelően történ t. Elsőnek tá 
vozo tt az irodából a kurátor, utána a gazda, 
m ajd sorban az első, a m ásodik, a harm adik  
és negyedik  kerü leti adószedösáfár, legutolsó
nak lépett ki az a jtón  és azt bezárta a szol
gálattevő  tizedes.

M ivel az egyházi tisztségviselők  term észete
sen azon igyekeztek , hogy szolgálati idejük  
alatt a h ivatalban és a gyü lekezetben  is a le
hető legjobb rend legyen, ezért ők m agukat 
is, igaz, inkább tréfás form ában, a rendhez 
szoktatták. Ha va lam elyikük véle tlenü l beült 
a gondnok karosszékébe, ha ka lapját az asz
talra tette , ha otthon fe le jte tte  aszta lfiókja  
kulcsát, vagy  — horribile dictu  — a sáfári 
pálca nélkül érkezett h ivatalába, m inden  
esetben  büntetést f ize te tt. Egy pengőt, vagy  
egy-két liter bort, vagy akár egy malacot. S 
am ikor a büntetésekből m ár elegendő gyű lt 
egybe, szűkkörű társasvacsorán jö ttek  össze. 
Ha m ár ingyen szolgálták az egyházat, leg
alább ilyen  szerény ju talom ban részesíte tték  
önm agukat.

id. Dedinszky Gyula



. ÚJ ÚTON .
Sajtóosztályunk jubileumi kiadványa

M egjelent Sajtóosztályunk legújabb kiadványa, D. 
K A LD Y ZO LTÁN püspök „ÜJ ÜTŐN" című könyve kö
zel ötszáz oldalon. A  reprezentatív hatalmas m unka ha
zánk feszabadulása 25. évfordulójának évében egy
házunk útratalálásának izgalmas folyamatát tárja az 
olvasó elé ma már történelm i dokum entum oknak szá
mító írásokban. A z  egyháztörténelmi események lük
tető folyam atát érzékeltető könyv előszavát közöljük.

Gál Ferenc: Ménről beszélünk
A  katolikus Szt. István Társulat kiadásában m egjelent Gál 

Ferenc professzor 250 oldalas ú j könyve: „Istenről beszélünk” 
címmel. M inden könyv, amely ilyen nehéz feladatra vállalko
zik, hogy napjainkban az Isten-kérdésről adjon számot, m él
tán érdemli meg m inden oldalról a legnagyobb és legőszintébb 
figyelmet. Jelen esetben a szerző közismerten népszerű szemé
lye és eddigi komoly tudományos munkássága még inkább in
dokolttá tették a könyv megjelenéséhez fűzö tt igényeket és 
várakozásokat.

„Mi az élő Istenről beszélünk, aki az üdvtörténetben elsősor
ban úgy nyilatkozott meg, m in t az emberi élet végső m isztériu
ma" — írja az előszóban Gál Ferenc. Majd így folytatja: „Ami
kor Istenről szólunk, az emberről is beszélnünk kell.” E ke t
tős felismerés egybefonódása és dialektikus kibontása kétség
k ívü l egyik legnagyobb előnye a könyvnek. A  szerző ezekben  
a felismeréseiben s egyébként is egész teológiájában annak a 
Kari Rahnernek a tanítványa és szakavatott értelmezője, aki 
tudvalevőleg egyik élharcosa annak az irányzatnak, amely a 
dogmatikai problémákat a hagyományos elemek megtartásá
val igyekszik modernizálni, azoknak a kérdéseknek a tükré
ben, am elyeket ma vett fel a filozófia és az élet.

A  könyv három fejezetből áll: Isten keresése; Ki az Isten?; 
cs M ilyen az Isten? A  fejezeteken belül általában 3—4 oldalon 
foglalkozik a szerző az egyes részletkérdésekkel. Különösen a 
Szentháromság probléma tárgyalásánál találkozunk, hosszas, 
részletes fejtegetésekkel olyannyira, hogy szinte az egész m á
sodik fejezetet ez a téma foglalja le. A  magyarázatok nem  
m indenütt egyformán érthetők s bár a sok szentírási igehely 
megkönnyitené a tájékozódást, de éppen az ún. hagyományos 
elem eknek, tehát a középkori tomista filozófiára épülő fogalmi 
apparátusnak a beidegzett használata okozhat az olvasónak 
állandóan visszatérő nehézségeket. Pl. a módszeresen k ife jte tt 
különbségtétel Isten lényege és Isten sajátossága között.

A  könyv olvasásánál kitűnik, hogy a szerző jól ismeri a 
protestáns teológia eredményeit s Luther Márton, Paul Til
lich, Barth Károly és Harvey Cox egy-egy gondolatának be- 
idézése, megszólaltatása még színesebbé teszi a müvet. Bár 
végső soron az egész könyvre áll az, hogy Gál Ferenc katolikus 
teológiai professzor nem  építette be gondolatrendszerébe szer
vesen a mai protestáns teológia kérdésfeltevéseit — nem  is 
válaszolt rájuk  —, holott ezek a kérdések mindenestől és k i
kerülhetetlenül és radikálisan a mai élet kérdései.

Ennek ellenére nagy örömmel olvastuk pl. az Isten üdvözítő  
akaratáról, az Isten Országáról, az irgalmas Istenről s „a m in
dig időszerű Isten”-ről tanításokat. Míg ugyanakkor „a 
m indenütt jelenlévő Isten”, „a hűséges Isten” című részeknél 
kifejezetten hiányoltuk a közvetlenebb, személyesebb hang
vételt.

ökum en ikus  — teológiai alapállásból külön is megemlítendő, 
hogy Szűz Mária üdvtörténetileg túlm éretezett értékelése 
mindössze csak egyszer fordul elő a könyvben. Viszont annál 
többször kísért az „érdemszerzés” régi katolikus tételének fel
bukkanása. Bár ezzel egyidejűleg és vele párhuzamosan a hit
ből való megigazulás többszöri említése, m intha ezen a téren 
is a protestáns, biblikus teológia részleges hatását mutatná.

Végül még annyit: Ha mi írtunk volna az Isten-kérdésről egy 
ilyen nagy terjedelm ű könyvet, hitbeli látásunkat és mindenes
től a Biblián tájékozódó válaszadásunkat az Isten-kérdés örök 
problémájára ilyen címmel fogalmaztuk volna meg: „Jézus 
Krisztusról beszélünk!” Győr Sándor

Figyelemre méltó adatok 
a Petényi család életéből

HAZÄNK f e l s z a b a d u 
l á s á n a k  25. ÉVFORDULÓ
JÁN Sajtóosztályunk örömmel 
adja kézbe D. Káldy Zoltán
püspök legjelentősebb előadá
sainak és írásainak gyűjtemé
nyét.

A jubileumi kötetbe foglalt 
írások jól tanúskodnak arról a 
teológia.! és egyházpolitikai fej
lődésről, amely egyházunkban 
az utolsó negyedszázadban ha
zánk társadalmi és politikai 
forradalmának összefüggésé
ben végbement. Jelzik az egy
ház útkeresésének lázát és küz
delmét, valamint az úttalálás 
örömét.

AZ ELŐADÁSOK é s  c ik 
k e k  nagyobb része az utolsó 
tíz  esztendő terméke, néhány 
azonban már az előző évtized
ben született. Jellemző, hogy a 
régebbiek is annyira frissek, 
mintha ma íródtak volna.

A z  írások nagyobb része egy

házi lapjainkban már napvilá
got látott, mégis azok együttes 
és folyamatos elolvasása mu
tatja azt az egyértelműséget, 
amellyel Káldy Zoltán püspök 
szolgálatát végzi és egyben al
kalmat ad az olvasónak, hogy 
a könyv írójával együtt szinte 
lépésről lépésre újra végiggon
dolják azt az utat, amelyen 
evangélikus egyházunk az új 
magyar világban jár.

A KÖNYV ÍRÓJA számta
lanszor juttatta kifejezésre, 
hogy egyházunk teológiai és 
egyházpolitikai útkeresése és 
úttalálása nem egy vagy két 
ember munkájának eredménye, 
hanem az közös munka nyo
mán született meg, ugyanakkor 
mindannyian tudjuk, hogy 
Káldy Zoltán püspöknek külö
nösen az utolsó tíz esztendőben 
döntő szerepe volt a teológiai 
és egyházipolitikai kezdemé
nyezésekben, azok irányításá

ban és tmmkálásában. A mun
katársakkal együtt végzett 
munka így lett mindannyiun
ké, egész egyházunké.

Egyházunk lelkészelnökében 
Isten azt az embert adta ne
künk, aki személyében egyesíti 
az evangéliumhoz való hűséget 
és ugyanakkor a szocializmust 
építő magyar néphez és az em
beriség családjáért felelősséget 
érző hűséget is.

AZ ALAPVETŐ FELADAT
korszakunkban az egyház útjá
nak megtalálása, kidolgozása 
és kiépítése. Ez olyan történel
mi feladat, amely nem utánoz
ható más korokból, nem má
solható más helyzetekből, ha
nem eredeti és önálló tevé
kenységet igényel. Az Isten 
Igéjén igazodó keresztyén lel
kiismeretnek kell döntenie az 
égető korkérdésekben. Ezen a 
területen végzett kiemelkedő 
szolgálatot D. Káldy Zoltán 
püspök. Évről évre lehet kö
vetni azt a teológiai-szellemi 
utat, amelyből kibontakozód
nak életművének jellegzetessé
gei.

PÜSPÖKI BEKÖSZÖNTŐ
BESZÉDE, majd később a po
zsonyi Teológiai Akadémián 
díszdoktorrá avatása alkalmá
ból tartott doktori értekezése 
a két legtöbbet idézett írása, 
amelyeknek hatása messzire ér 
egyházunkban. Teológiájának 
alapkoncepciója bontakozód- 
nak ki belőle. Ennek első pil
lére az, hogy Luther nyomán 
Isten igéjét állítja a közép
pontba. A ma emberének szóló 
igehirdetés a szívügye. Meg
kívánja az igehirdetőtől, hogy 
ne rekedjen meg a keresztyén 
élet belső körénél, hanem szó
laltassa meg az ige üzenetét 
közösségi vonatkozásban is a 
nép, a haza, az emberiség szol
gálatának szemmértéke alatt.

ALAPOS TEOLÓGIAI
MUNKÁVAL került kidolgo
zásra teológiai felismeréseinek 
összegezése. Erre a külföld is 
felfigyelt. Zsinati törvényünk 
egyházunk közmeggyőződését 
fejezte ki, amikor minden lel
késztől megkívánja a haladó 
magatartást.

Már a tíz esztendővel ezelőtt 
elhangzott püspöki beköszöntő 
is középponti kérdéssé tette a 
Szentírással való foglalkozást 
és az igehirdetés ügyét. Ennek 
jegyében bontakozott ki a 
Szentírás könyveihez írt kom
mentár-sorozat, s újra hang
súlyt kapott a bibliafordítói 
munka. Ennek jegyében erősö
dött az a meggyőződés, hogy Is
ten igéjét az igehirdetőnek je
lenidejűvé kell tennie. A ma 
emberéhez kell szólnia. Ezért a 
prédikáció nem hangozhat ab
ban az ortodox formában, 
amely elvont hittételeket fejte
get, de olyan pietista formában 
sem, amely visszavonul a lélek 
belső világába, hanem olyan 
embereket kell Isten igéjével 
megszólítania, akik a szocia
lizmusban élnek, akik figyelnek 
a nemzetközi élet kérdéseire, 
akik közösségi módon akarnak 
élni a társadalomban. Így ju
tott előbbre az evangélikus 
prédikáció az emberért érzett 
felelősség tekintetében.

MÁSODIK PILLÉRE az a
lutheri tanítás, hogy a keresz
tyén ember az Isten igéjéhez 
kötött értelmével dönt politikai 
kérdésekben. Nem támasztja 
alá bibliai idézettel döntését, 
mert nem nyertünk mindenre

kinyilatkoztatást. A hivő lelki- 
ismeret az értelem belátása 
szerint dönt a világra vonatko
zó kérdésekben.

HARMADIK PILLÉRE en
nek a koncepciónak az, hogy 
az egyház igeszolgálatához leg
szorosabban hozzátartozik a 
diakóniai szolgálat, a keresz
tyén szeretet magatartása. Ez 
mind a gyülekezeti diakóniá- 
ban, mind szeretetintézménye- 
ink szolgálatában, mind a ki
szélesített értelemben vett diá
koméban valósul meg, amely 
magába öleli a nagy emberi 
kollektívumok számára végzett 
szolgálatot is. Idetartozik szo
cialista hazánk szeretete is és 
az emberiség békéjéért, hálaa
dásáért, fejlődéséért érzett fe
lelősség is. Ezek a teológiai fel
ismerések tükröződnek bőven 
áradó teológiai munkájában és 
Igehirdetői szolgálatában.

TISZTELETBELI DOKTORI 
ÉRTEKEZÉSÉBEN fejtette ki 
D. Káldy Zoltán püspök a dia- 
kónia teológiai tartalmát. Ez
egyaránt irányul az intézmé
nyes diakónia megbecsülésére, 
az emberről emberre menő 
keresztyén szeretet gyakorlá
sára, de ugyanakkor a világ
távlatú diakóniára is. Akkor 
szeretjük az embereket, ha 
nem csupán adományokkal, se
gélyekkel, a segítés apró moz
zanataival állunk melléjük, 
hanem ha van az egyháznak 
szava és álláspontja a társada
lom szerkezetének igazságossá 
tevésével kapcsolatban. A vi
lágméretű diakónia segíti az 
emberiség fejlődését a haladás 
irányában, küzd az éhség, nyo
mor, elmaradottság, betegség, 
háború ellen. Mindebben an
nak a Jézusnak a szeretete 
tükröződik, aki mindenestől az 
ember felé fordult és javát 
szolgálja.

ENNEK A VILÁGOT ÁT
FOGÓ diakóniai szolgálatnak a 
jegyében mutatta az utat D. 
Káldy Zoltán püspök egyhá
zunk nemzetközi kapcsolatai 
terén is. A mi külügyi szolgá
latunk lényege: az emberiség 
döntő kérdéseire adandó ke
resztyén válasz.

Értnek jegyében — korábban 
sohasem látott arányban — 
épültek ki egyházunk nemzet
közi kapcsolatai. D. Káldy Zol
tán püspök egyházunk teoló
giai felismeréseit képviseli 
nemzetközi egyházi szolgála
taiban. Sem a keresztyén em
ber, sem a világ egyházai nem 
lehetnek bizonytalankodók ko
runk döntő kérdéseiben. A há
ború és béke kérdésében ha
tározottan a béke, a maradás 
vagy haladás kérdésében hatá
rozottan a haladás, a kizsák
mányolás vagy emberiesség 
kérdésében határozottan az 
emberiesség oldalára kell áll
nunk. Bonyolult nemzetközi 
helyzetekben, sokszor nehéz 
teológiai küzdelmek között 
képviselte és képviseli D. Kál
dy Zoltán püspök egyházunk 
és a magyar protestáns egyhá
zak haladó teológiai felismeré
seit.

AZ EREDMÉNYEK MÖ
GÖTT munka és szolgálat áll. 
A munka az emberek értéke
lésének alapja. Erről a bázis
ról látható az önfeláldozó fá
radozás, az egyház iránti sze
retet, a haza és a béke ügyéért 
érzett felelősség.

D. DR. O TTLYK  ERNŐ 
püspök

ősrégi magyar eredetű csa
lád leszármazottai a Petényiek, 
akiknek első ismert adatát, 
1237. évből a Leleszi-konvent 
őrizte meg. Ennek a családnak 
egyházunk történetében is sze
repet vitt ágából származott 
utódai ahhoz a János őshöz 
tartoztak, akik 1644-ben I. Rá
kóczi Györgynek „hadtiszt”-je 
volt; 1645-ben pedig a magyar 
protestánsok szabadságát biz
tosító linzi békekötés után 
Nógrád vármegyének azon te
rületén telepedett le, melyet 
későbben családja nevéről Al
só- és Felső Petény községnek 
neveztek el. Ennek a Jánosnak 
János nevű fiát (sz. 1648) Ta
mási községben már a lutheri 
hitvallás szerint keresztelték 
meg. Ennek fia János (sz. 1683) 
unokája pedig az az Ádám volt 
(sz. 1720), aki Öt fiát (Mihály 
sz. 1750; Gábor sz. 1754; Já
nos sz. 1766; Ádám sz. 1770; 
Dániel sz. 1772) a németországi 
egyetemeken tanítatta és egy
házunk lelkészeivé nevelte. 
Mihálynak öt fia közül Nátán, 
a nógrád megyei turopolyai 
lelkész rendkívüli nyelvészeti 
tehetségével (a magyar nyel
ven kívül 16 más nyelven is 
beszélt) vált híressé. Gábor is 
ilyen tehetségű volt, aki már 
tanulmányai időszakában a 
magyar nyelven kívül a latin, 
német, angol, francia, olasz, 
spanyol, flandriai, görög, Szí
riái, héber, szlovák nyelveken 
is beszélt s klasszikái és iro
dalmi műveltsége alapján, már 
ifjabb korában több külföldi 
tudományos egyesület válasz
totta tagjai sorába. Hazájában 
ábellehotai lelkész lett s itt 
született 1799-ben János Sa
lamon nevű fia, aki azután 
európai hírű tudósként tette is
mertté nevét Több életrajzi 
munka örökítette meg emlékét 
s így e sorokban csak néhány 
kevéssé ismert adatot közlünk 
róla. Wittenbergi tanulmányai 
befejeztével a bécsi akadémián 
természettudományi képzettsé
get is szerzett s ez már akkor 
olyan magas színtű volt, hogy 
zoológiái munkáira külföldön 
is felfigyeltek. Hazájába visz- 
szatérve Cinkota lelkésze lett. 
innen 1833-ban József nádor a 
Magyar Nemzeti Múzeum ál
lattani osztályának vezetőjévé 
neveztette ki s megbízta két 
fiának zoológiái oktatásával is.

Munkásságához fűződik a ma
gyar tudományos madártan 
megalapítása és a múzeum 
madártani és halászati osztá
lyának alapító anyag gyűjte
ménye. Mint európai hírű tu
dós a Magyar Tudományos 
Akadémia-i tagságán kívül 
még 8 külföldi tudományos 
társulatnak is tagja volt. Ter
mészettudományi teljes gyűjte
ményét, még életében a Ma
gyar Nemzeti Múzeumnak, ösz- 
szes iratait pedig a Magyar 

- Tudományos Akadémiának 
ajándékozta. Halála után 
(U855) 36 évvel, 1891-ben, Bu
dapesten tartott „Nemzetközi 
Ornithológiai Kongresszus”, 
emléke iránti kegyelettel, ma
gyar, német és francia nyelvű, 
díszkiadású emlékkönyvben is 
megörökítette életrajzát és tu
dományos munkásságát.

Ennek a nagy tudósnak öcs- 
cse: Gábor tudományosan kép
zett gazdászati vezető szakem
ber volt. Fia: Ottó, építészmér
nök, zongoraművész, zeneszer
ző, a „Vasárnapi Újság mun
katársa volt. Az ő nevéhez fű
ződik több közintézmény lét
rehozása. Irodalmi munkássá
ga is nagy érdeklődést keltő és 
igen változatos témakörű volt. 
Ezek sokaságából csupán egyet 
emelek ki, ez „Az emberi egy
ség vallása” volt, melyben a 
huszadik század vallását is
merteti elképzelésében, amely 
nem ismer felekezeti különbsé
geket. I

A Petényi családnak sok ki
váló férfi tagjáról kellene még 
megemlékeznem. Ezek helyett 
most Petényi Gábor leányai
ról és ezek leszármazottairól 
említek néhány adatot. Leg
idősebb leánya: Sarolta a Kuthy 
és az Okolicsány—Kuthy csa
ládok ősanyja; Judit leánya 
Haan János sámsonházai, majd 
békéscsabai lelkésznek felesége 
volt és így édesanyja a hírne
ves történelemtudós Haan La
jos békéscsabai lelkésznek és 
Haan Antal festőművésznek, 
akiről lapunk 1969. febr. 9-iki 
és 1970. május 3-iki számában 
közöltünk bővebb ismertetést 
Krisztina lánya pedig, Geduly 
Jánosné néven, egyházunk 
egykori két nagy püspökének: 
Lajosnak és Henriknek volt 
édesanyja, illetőleg nagyanyja.

Kell Lajos

Térben is, időben is nehéz 
nyomon követni a felszabadí
tó hadsereget. Vannak „ékek”, 
amelyek mélyen belenyúlnak 
az ellenség védővonalába. A 
front nem egységes, ingadozik 
hol ide, hol oda. A német fa
siszta hadsereg újra meg újra 
próbálkozik vereségének el
odázásával. Eközben magyar 
falvak esnek áldozatul, békés 
polgári személyek vesztik éle
tüket. Gazdát cserélnek több
ször is községek és városok, s  a 
lelkekben mély bizonytalan
ság uralkodik. A győzelemben 
már nem hisznek, s a számon
kérés félelme árnyékolja sze
müket. A hovatartozás, a jövő 
tisztánlátása elé sűrű függönyt 
von a lőporfüst, vagy a becsa
pódó aknák nyomán felszálló 
por.

TOLNA-BARANYA MEGYE
németajkú lakossága a vérsé
gi kötelékek miatt is, de főként 
a hosszú ideig tartó és szaba
don garázdálkodó német pro
paganda miatt, érzelmeiben a 
németek oldalán áll. A magyar 
lakosság, — általában a nagy
birtokokon szolgáló cselédség, 
zsellérség, — már korábban 
„megfertőzve” az agrárszocia
lista eszméktől, várja az új 
időket. Tudja pontosan, hogy a 
háború befejeztével számára 
új világ kezdődik. Katonaszö
kevényeket rejteget, ellenállást 
fejt ki, szabotálja a nyilas és 
német rendeleteket, nem moz
dul szűkebb hazájából. Nagy 
általánosságban azonban meg
oszlottak az érdekek, megosz
lottak a vélemények, a jövőt- 
látások és várakozások.

Erről a területről, amelyet 
most idézünk meg, kevés le l
kész küldte el visszaemlékezé
sét. De az a kevés is következ
tetni enged arra, hogy milyen 
nehézségek árán tudták hely
reállítani a normális, zavarta
lan egyházi életet.

Krähling Dániel, akkori 
gyönki lelkészünk így emléke
zik: „Annak idején Gyünkön  
szolgáltam. December 2-án, 
szombaton érkezett meg a fe l
szabadító hadsereg. A  parókiá
val szemben, a gimnáziumban  
magyar kórház volt. Részben 
elm enekítették. A  központnál 
m indenki elmenekült, kivéve a 
protestáns papokat. A z üres 
házakban tábori kórházakat 
rendeztek be. Engem is ki 
akartak telepíteni. A  Vörös 
Hadsereg főparancsnoksága ki
adásában röplapokat osztogat
tak m indjárt az első napok
ban . . .  Egyik pontja így szólt: 
a papok maradjanak a helyü
kön és végezzék istentisztele
teiket. — Majd így folytatja  a 
lelkész — Felvettek az orosz 
kórház létszámába és az ő 
kosztjukat ettem  áprilisig. . .  A  
napi bolgár cigaretta adagot is 
m egkaptam  . . .  Kétszer beteg 
orosz katonához is hívattak . . .  
Sokáig őriztük a gyönki egy
házládában a tíz rubeleseket, 
amelyeket a „templomnak” ad
tak.”

Somogyvámos távol esik a 
nagyvárosoktól, még a forgal
mas utaktól is. December ele

jén csendesek voltak a népszo
kásoknak megfelelően eddig 
zajos tollfosztások. Az asszo
nyok könnye hullott a pihék 
közé, mert gyászoltak, aggód
tak, féltek. Madarász László 
lelkész arról számol be, hogy: 
„ilyen érzésekkel az értelm et
len háborúval szemben, meg- 
csömörlötten, sok bánattól 
megtört lélekkel, sorsa jobbra 
fordulásának reményében vár
ta népünk Somogyvámoson is 
a felszabadulást és a békét ho
zó szovjet csapatokat. így ér
kezett el december 3-a, az a 
késő őszi, csendes vasárnap, a 
falu felszabadulásának em lé
kezetes napja." Ez a falu ama 
kevesek közé tartozik, ahol 
nem volt harc, belövés, hábo
rús felfordulás. „Ilyen egysze
rűnek látszó és csendes volt a 
m i felszabadulásunk története, 
— írja a lelkész, de azonnal 
hozzáteszi — nagy dolgok szü
lettek. Uradalmi földekre ér
keztek a felszabadítók . . .  és a 
rajtuk dolgozó zselléreké let
tek hamarosan ezek a földek.” 
Sand felszabadulása hónapokig 
váratott magára. „Nagypénte
ken még istentiszteletet tar
to ttunk délelőtt — írja Teke 
Zsigmond lelkész. — Délután 
Patra, a filiám ba akartam  
menni, de már nem  tudtam. 
Ott már égtek a házak és paj
ták. Nagyszombaton (április 1.) 
egyre csendesebb lett a táj, 
m ígnem  délután öt órakor 
megállt a m últa t jelző óránk, 
m ert az utolsó akna csapott le. 
Utána pedig áradt át rajtunk  
a felszabadító szovjet hadsereg. 
Rá azután jött a csendes, néma, 
de a némaságban is a legbeszé
desebb felszabadulás és feltá
madás.”

Iharosberény a „Margit-vo- 
nal” nyugati szélén feküdt. 
Szelíd dombok koszorúzzák a 
falut. A lankákon gyümölcsö
sök és erdők teszik varázslato
san széppé a vidéket. De ezek 
a dombok és erdők súlyos csa
tákról és megpróbáltatásokról 
tudnának emlékezni. „A ném e
tek  — írja Fónyad Pál, akkori 
iharosberényi lelkész, — már
cius 31-én, a kora délelőtti 
órákban elfoglalták az egész 
lelkészlakást és a pincében rög
tönzött kötözőhelyet rendez
tek be, ezért nekünk m enekül
ni k e lle tt . . .  A z  esti órákban 
aláaknázták a tornyot, hogy a 
tem plom ot kivonulásuk utolsó 
perceiben felrobbantsák, m int 
ahogyan azt te tték  Ínkén, 
Nagybajomban, Csurgón. Egy 
ném et tiszt azonban utolsónak 
maradván, a tem plomkulcsot 
átadta nekem  és megmondta, 
hogy a zsinór eltávolításával 
megakadályozhatom a robban
tást. így maradt meg a tem plo
m unk.”

Ha megmaradt is épségben 
az iharosberényi templom, a 
lelkész és a falu népe sokat 
szenvedett. A harcok, nélkülö
zések, félreértések és a hábo
rúval járó megpróbáltatások 
áldozatai mély sebeket hordoz
nak még ma is. De egybehang
zó a vágy, amely szívükben él: 
„Soha többé háborút!”

R. P.

EMIL BO LESLAV LUKÁC:

S U O M I
Suomif a te fekete vizeid 
s feletted a fényes égbolt, 
milyen jó gyógyirt nyújtanak  
a beteg szívre.

A  karcsú fenyők,
a gyertyánfa és a ruganyos éger 
díszíti az utat 
a nyugodt tavak körül.

Fehér asszonyok, 
a ti szem eitekben  
csillog a tiszta hó 
s a tenger.

A  férfiak izmos karja  
igazítja a kormányt, 
m elynek eltörnie 
soha nem  szabad.

Béke és erő, 
fivér és nővér 
biztos léptekkel haladnak 
koroknak erdejében.

Fordította; Vozári Dezső

Lelkészei emlékeznek

Tolna-Som ogyi dom bok között



Maradjunk—de változzunk
Csel. 13, 45—49

A zt hallottam  valakiről, hogy szin te úgy pofozta oda napon
ta a gyerekét a hangszer mellé. Így akarta pótoln i a n yilván 
való tehetség m ellől még nyilvánvalóbban hiányzó szorgalm at. 
Á llító lag sikerrel: m űvész le tt a gyerekből.

Ez a példa azonban használhatatlan keresztyén  szolgálatunk  
síkján.

ISTEN MI NDENKI  ÜDVÖSSÉGÉT A K A R JA . Igazán és 
szívből. K ényszeríten i azonban senkit sem  kényszerít. Senkinek  
nem  varr ja a nyakába magát. Ez a tény azonban nem  könnyíti 
meg szo'gxi, gyü lekezete dolgát.

M ilyen egyszerű lenne egy agresszív isten  fanatikusaiként 
viharzani. O lyan korunkbeli „Isten ostorai” gyanánt, akik k í
m életlenü l vagdalóznak, m it sem  törődve azzal, k it hol és ho
gyan ér a csapás.

ISTEN ÜDVÖSSÉGET ÉS BOLDOGSÁGOT m unkáló szán
dékát nem szem ellenzős és em bertelen  m egszállottakon ke
resztü l szokta véghezvinni. Jézus K risztusban m ás m ódot m u
ta to tt nekünk. N em  lehet elfe le jten i azt sem , ahogyan a M es
ter leállíto tta  egyszer a sam áriai falu  ellen haragra gerjedt 
tan ítványai fanatizm usát.

A z is egyszerűbb és kényelm esebb megoldás lenne, ha túl 
gyorsan beletanulnánk a saru rázogatásba, vagyis eredm ény
telennek, haszontalannak tűnő erőfeszítések után a felelősség  
vizes lepedőjét tú l hamar a m ásik nyakába terítenénk. Mi meg 
P ilátusként m osnánk a kezünket, vagy sértődött Jónásként 
lesnénk-várnánk az íté le t tüzének fellobbantását.

ISTEN E G YIK  U TAT SEM ENGEDÉLYEZI számunkra. De 
m ég azt sem , hogy Pál és Barnabás példá já t m ásoljuk. Mi nem  
vagyunk se Pál, se Barnabás. Ezért nem  azon kell gondolkod
nunk, hol lehet m ég olyan sarka a világnak és olyan zuga az 
életnek, ahol tá r t kapuk várják  a ránk bízott evangélium ot. 
Ügy gondolom, Pál apostol sem  m ondta ki tú l hamar és túl 
könnyen: elm együnk m áshová! A m ikor kim ondta, szava a 
te rve t fe ltá rja  ugyan, de a sz ívé t nem. Csak sejten i lehet, mi 
m ent végbe abban.

A G RESSZIVITÁS ÉS FELELŐTLENSÉG tévú tján  való bo
lyongás h elye tt ezerszer inkább azon kell elgondolkodnunk, 
nem  hibázunk-e abban, hogy nem  igen kívánatos K risztu s sze- 
retetének  az evangélium a? N em  tú l m agasból kínáljuk-e?  
A kinek  kínáljuk, szolgáló segítséget vagy hódítóeszközt fedez
het-e  fe l benne? A k ik  valaha is örvendezve fogadták, a szol
gáló szere te t Urát fogadták benne.

Nagyon szeretem  a cserépedényeket. M últkoriban a legújabb  
szerzem én yem et büszke öröm m el rak tam  a többi mellé. Fiam  
tanúja vo lt ténykedésem nek. Szerettem  volna, ha öröm öm et is 
osztja . M egkérdeztem : neked is tetszik?  A z arcán látszott, 
hogy csak a tisztesség  m ondatja ve le  az igent. Sejtésem  pár 
pillanat m ú lva  igazolódott, m ert m ost m ár őszintén hangzott 
a kérdés: „A ztán m iért is vo lt erre nekünk szükségünk?” Ez 
a kérdés a gyönyörködés egéből a praktikum  talajára szá llí
to tt le.

NE SÉRTŐDJÜNK VÉRIG, ha a ránk b ízo tt evangélium m al 
kapcsolatosan is nekünk szegezi va lak i ezt a kérdést. Tudunk-e  
arról h itelesen vallani, hogy szám unkra Jézus K risztus szol
gáló szeretetének az evangélium a életszükséglet és életform áló  
erő? '___  .. Fehér Károly

I M Á D K O Z Z U N K
Nehéz ú tra  hívtál el bennünket, Urunk, am ikor ránk bíztad 

szereteted jó hírét. Annyi kudarc ér bennünket ezen az úton, 
m ert sokszor megpróbálkozunk azzal a  lehetetlenséggel, hogy 
a Tiédet a mi indulataink m otorjával vigyük előre, hol rám e
nősen, hol meg belső erőtlenséggel, csak a m ásik felelősségét 
emlegetve. Add megbízásodhoz a Te indulatodat is: üdvössé- 
ges emberséggel lehessünk irgalm as szereteted cégére. Ámen.

E v a  vo n  Tide Winkten
MI A FONTOS?

N em  az a fontos, hogy engem  szeressenek,
hanem: —■ én szeressek m ásokat.

N em  az a fontos, hogy az é le te t élvezzem ,
hanem: — az éle te t tovább  adjam .

N em  az a fontos, hogy nekem  m indenem  legyen,
hanem: — a m ásiknak adni tudjak.

N em  az a fontos, hogy m agam ért erőlködjem ,
hanem: — m ásokért élni tudjak.

N em  az a fontos, hogy Isten akaratom  szerin t cselekedjen, 
hanem: — én tegyem  az ö akaratát.

N em  az a fontos, hogy életem  hosszú legyen,
hanem: — életem  — tarta lm as  —

m ások javára  áldás legyen.
Németből fordította: Szebik Im re

Felvétel a Teológiai Akadémiára
Evangélikus egyházunk lelkészeinek kiképzése a  budapesti 

Teológiai Akadém ián történik.
Akik a Teológia A kadém iára felvételüket óhajtják, felvételi 

kérvényüket — az Akadémia Felvételi Bizottságához címezve — 
legkésőbb július 31-ig küldjék be a Dékáni Hivatalhoz (Buda
pest, VIII., Üllői ú t 24. II.)

A felvételi kérvényhez a következő okm ányokat kell mellé
kelni: a) születési bizonyítvány, b) legmagasabb iskolai vég
zettség bizonyítványa, c) helyhatósági, vagy más bizonyítvány, 
am ely a kérvényező lakását, szociális helyzetét, szüleinek fog
lalkozását és kereseti, ilL szociális viszonyait feltünteti, d) o r
vosi bizonyítvány (részletes), e) keresztelési bizonyítvány, f) 
konfirmációi bizonyítvány, g) részletes önéletrajz, mely feltárja  
a kérvényező családi és társadalm i körülményeit, valam int a 
lelkészi szolgálatra indulás okait, h) esetleges egyházi műkö
désről szóló bizonyítvány. A felvételhez szükséges továbbá az 
illetékes lelkésznek és esetleg még a vallástanító lelkésznek 
részletes bizonyítványa, m indenesetre annak a lelkésznek a  je 
lentkezőt részletesen jellemző bizonyítványa a lelkészi pályára 
való alkalm asságáról, aki a folyamodónak a  legutóbbi években 
lelkipásztora volt. Ezt a lelkészi bizonyítványt a  lelkészi hiva
ta l a  kérvénnyel egyidejűleg levélben, közvetlenül az Akadémia 
dékánja címére küldje meg. Az okm ányokat eredetiben kell 
beküldeni, de indokolt esetben hiteles másolatban is lehet mel
lékelni. A másolatot „egyházi használatra” megjelöléssel egy
házközségi lelkész is hitelesítheti. Az akadém iai tanulm ányi 
idő öt esztendő.

A felvételi kérvénnyel egyidőben a jelentkezők kérjék  felvé
telüket a Teológus O tthonba is, ahol az Akadémia hallgatói la
kást és ellátást kapnak. Ez a kérvény is a dékáni hivatalba kül
dendő, részletes önéletrajz kísérletében,

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. jú liu s  12-én

D eák  tér de. 9 (úrv.) ifj. H arm ati 
B éla, de. 11 (úrv.) dr. K ékén  A nd
rás, du. 6 dr. K ékén A ndrás. Fasor  
de. 11 Szirm ai Zoltán, du. 6 Szirm ai 
Zoltán. D ózsa  G yörgy ú t de. fé l 10 
Szirm ai Z oltán. Ü llő i út 24. de. fé l 
11. K arácsony  Sándor u. de. 9. R á
k óczi ú t 57/b. de. 10 (szlovák) Aradi 
A ndrás, de. 12 (m agyar). T haly  
K álm án u. 28. de. 11 F ran cisc i Guido. 
K őbán ya  de. 10. U tász u . de. 9. V aj
da P éter  u. de. fé l 12. Z ugló  de. 11 
(úrv.) B iz ik  L ászló. R ák osfa lva  de. 
8 B oros K ároly. G yarm at u . de. fél 
10 (úrv.) B izik  László. Fóti út de. 11 
B en czúr László. V áci ú t de. 8 
B en czúr L ászló. F rangepán  u. de. 
fé l 10 B en czú r  László. Ú jp est de. 10 
B lázy  L ajos. P esterzséb et de. 10 dr. 
S elm eczi János. Soroksár Ú jtelep  
de. fé l 9 dr. Se lm eczi János. P est
lőrinc de. 11 M atuz L ászló. K ispest 
de. 10. K ispest W ekerletelep  de. 8. 
P estú jh e ly  de. 10 S ch rein er V ilm os. 
R ákospalota  M A V-te!ep de. 8. R á
kospalota  N agytem p lom  de. 10. 
R ákospalota  K istem plom  du. 3.

R ák osszen tm ih á ly  de. fé l 11 K arner  
Á goston . Sash alom  de. 9 ifj. Görög  
Tibor. M átyásföld  de. fé l 11. C inkota  
de. fé l 11, du. fé l 3. K istarcsa  de. 9. 
R ákoscsaba  de. 9 B ék és József. R á
k o sh eg y  de. 9. R ák osliget de. 10. 
R ákoskeresztúr de. fé l 11, du. 3.

B écsik ap u  tér de. 9 (úrv.) Szita  
István n é, de. 11 (úrv.) M adocsai 
M iklós, du. 6 Szita István né. T oroc- 
k ó  tér  de. fé l 9 M adocsai M iklós. 
Ó buda de. 9 F ü löp  D ezső , de. 10 
(úrv.) F ü löp  D ezső . XII., Tartsay  
V ilm os u. de. 9 R uttkay  E lem ér, de. 
11 R uttkay  E lem ér, du. fé l 7 C sen- 
gőd y  László. B u d ak esz i de. 8 M üller  
M iklós. P esth id egk ú t de. fé l 11 C sen- 
gő d y  L ászló. K elen fö ld  de. 8 (úrv.) 
C sákó G yula, de. 11 (úrv.) C sákó  
G yula, du. 6 dr. R ezessy  Zoltán. 
N ém etv ö lg y i út de. 9 dr. R ezessy  
Zoltán. N a g y té tén y  de. fé l 9 V ison- 
tai R óbert. K e len vö lgy  de. 9. B u d a
fok  de. 11. V isontai R óbert. B u d a
örs du. 3. V isontai R óbert. C sillag
h eg y  de. fé l 10. C sepel de. fé l 11.

— Szentháromság ünnepe 
után a 7. vasárnapon az oítár- 
teríto színe: zöld. A délelőtti 
istentisztelet oltári Igéje: Mk 
8, 1—9; az igehirdetés alap
igéje: Csel 13, 45—19.

— EVAN GÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A  RÁDIÓBAN. 
Július 19-én, vasárnap reggel 
7 órakor az evangélikus egyház 
félóráját közve títi a Petőfi Rá
dió és az URH adó. Igét hirdet 
IFJ. KENDÉH G YÖ R G Y egy
házkerületi lelkész.

— A MISKOLCI gyülekezet
ben egyházzenei áhítato t ta r
tottak a Szentháromság ünnepe 
utáni első vasárnapon. Közre
működött a szóló ének és zene
számokon kívül a  helybeli bap
tista énekkar és az evangélikus 
m adrigál-kórus. — Június kö
zepén pedig háromnapos ige
hirdetés-sorozatot ta rto tt Nagy 
István  ta tai lelkész, esperes, 
aki ezen kívül szeretetvendég- 
ség keretében vetíte tt képes 
előadással számolt be a  svájci 
egyházi életről.

Rendeltelek téged 
világosságul

— SURD. Június 21-én a 
surdi gyülekezet em léktáblát 
állíto tt a gyülekezet volt lelké
szének, K uzm ics Istvánnak. A z  
ünnepi igehirdetést D. K á ldy  
Zoltán  püspök végezte. A gyü
lekezet ünnepében jugoszláviai 
testvérek is osztoztak.

Az ünnepség eseményeire 
lapunk következő számában 
részletesen visszatérünk.

AZ EVANGÉLIKUS 
ORSZÁGOS KÖNYVTÁR

augusztus 1-töl 31-ig 
nyári szünetet tart.

Kéri m inden kedves olvasó
ját, hogy a  ny ár folyam án 
szükséges könyvek kölcsönzése 
ügyében jú liusban  forduljanak 
a könyvtárhoz. A régebb idő 
óta kikölcsönzött s  a  m unkához 

nem  szükséges könyveket 
ugyancsak jú lius folyam án  szí- 

a könyvtár olva- 
visszajuttatni — személye- 
vagy postán — a  könyvtár 

címére: B udapest V il i .  Ü llői 
út 24. I. em.

„Rendeltelek téged világos
ságul a pogányoknak, hogy 
légy üdvösségükre a földnek 
széléig.” — Csel 13, 47.

— FŐISKOLÁS LANYOM  részére  
k eresek  B udap est belterü letén  
szep tem b er 1-re m egbízható  csa lád 
nál a lbérleti szobát. VIZY FERENC- 
NÉ, B alassagyarm at, K olozsvári 
u. 1.

A SAJTÓOSZTÁLY
értesíti

a lelkészi hivatalokat 
és megrendelőit, hogy 

JÜLIUS 15-TÖL 
AUGUSZTUS 15-IG

iratterjesztési szünetet tart.
A július 15-ike u tán  

érkező megrendeléseknek 
csak augusztus 15-ike után 

tud eleget tenni.
A fenti idő a latt 

a készpénzért történő 
eladás zavartalan.

„Amiképpen odaszántátok a 
ti tagjaitokat a tisztátalanság- 
nak és a hamisságnak szolgáiul 
a ham isságra, azonképpen 
szánjátok oda most a ti tagjai
tokat szolgáiul az igazságnak a 
megszenteltetésre.” (Rom 9, 19)

VASÄRNAP. — „Az Ü rra 
néztem  szüntelen, m ert jobb 
kezem felöl van. meg nem ren
dülök.” (Zsolt 16, 8). A futó, 
am ikor fut, nemcsak az utat 
lá tja  maga előtt, amin végig 
kell futnia, hanem a célt is, 
am it el kell érnie. Ezért nézek 
az Ű rra földi pályafutásom  so
rán , m ert ő a cél, őhozzá sze
retnék eljutni. Ennek a célnak 
az elérése legfőbb vágyam, ki
tartóan, nem lankadva, teljes 
erőbedobással, önmagam teljes 
odaszánásával harcolok, küz
dők a győzelemért.

HÉTFŐ. — „Utált és az em
berektől elhagyott volt, fájdal
mak férfia, és betegség ismerő
je.” (Ézs 53, 3). Az az Ür, aki
re  nézek, Jézus Krisztus. Olyan 
Isten, aki em berré lett, szen
vedett és a kereszten meghalt. 
E rre az Istenre nem mindenki 
néz szívesen, sokak által utált 
és elhagyott ő. Számomra még
is az, akinek sebei által meg
gyógyulok. Az ő szenvedése és 
halála szerezte meg számomra 
az üdvösséget, örök életet.

KEDD. — „Békességet adok, 
hogy m ikor lefeküsztök, senki 
fel ne rettentsen .” (3 Móz 26, 
6). Nyugodt éjszakai pihenés 
szükséges ahhoz, hogy az em
ber reggel kipihenten ébredjen. 
Sokszor zavarja meg pihené
sünket egy-egy rossz álom. Né
ha fel is riadunk, s nem tu
dunk ú jra  elaludni. Ilyenkor 
nyomott hangulatban kelünk 
fel, s egész napunk  el van ront
va. A nyugodt pihenés feltétele 
a  lelkiism eret békessége, amit 
Isten bűnbocsátó szeretete ad. 
Kell a külső békesség is, ami
kor semmiféle zaj, háborús 
ágyúdörgés nem zavarja meg 
alm u n k at Isten kegyelme ezt 
is ígéri.

SZERDA. — „Kőfalaidra,
Jeruzsálem, őrizőket állíto t
tam ; ti akik az U rat emlékez
tetitek, ne nyugodjatok!” (Ézs 
62,6). Isten kegyelmes szeretete 
békességet ígért. Isten népe 
em lékeztetheti az U rat erre az 
ígéretére. Sőt szüntelenül em
lékeztetnie is kell erre. Ez a 
keresztyének egyik szolgálata 
ebben a világban. A világ bé
kességéért felelősséget érezve 
imádkozom is a világért. Ter
mészetesen ennél többet is te
szek. Őrzöm a békét. A kőfalon 
őrt álló figyel, hogy az ellenség 
ne árthasson. Mindent, am it 
csak megtehetek, megteszek, 
hogy béke legyen a földön.

CSÜTÖRTÖK. — „M ert én, 
az Ür, meg nem változom.” 
(Mai 3, 6). Isten szigorú Isten
nek m uta tja  meg m agát az 
Ötestam entum lapjain, éppúgy, 
m int az Üjtestam entum ban. 
Ítélete el nem  m arad. A go
noszt cselekvők, az em bertelen 
körülm ényeket előidézők és

fenntartók, a szeretetről meg- 
feiedkezők ellen eljön, hogy 
ítéletet tartson. Csak a megté
rés m ent meg, csak a megtérő 
m arad meg az ítéletben. Uram, 
segíts, hogy oda tudjam  szánni 
magam a jóra!

PÉNTEK. — „Jelentsd meg, 
Uram, az én végemet, és nap
jaim  m értékét. Hadd tudjam  
meg, hogy milyen múlandó va
gyok.” (Zsolt 39, 5). Milyen 
sokszor kísérünk fiatal embe
reket utolsó ú tjukra , m ilyen 
gyakran vet véget az életnek 
egy hirtelen baleset, egy gyors 
lefolyású betegség. Bizonyára 
elég m egtérni a halál előtt egy 
p>erccel is. De ki tudja, m ikor 
van itt az az utolsó perc? Bár 
tudnék tanulni a gyors halál 
lá ttán  s eszembe venném, mily 
rövid az élet. Életem, mely m a 
van, holnap semmivé lehet. Ma 
kell m egtérnem , és m a kell 
odaszánnom magam Krisztus 
szolgálatára.

SZOMBAT. — „Ha öbleikét 
áldozatul adja, magot lát, és 
napjait meghosszabbítja, és az 
Űr akarata  által jó szerencsés 
lesz.” (Ézs 53, 10). Ez az ige sa
játos értelem ben Jézus Krisz
tusra m utat, aki m agát áldoza
tul adva, m indnyájunk számá
ra  szerzett jót, m egváltást, örök 
életet. De mindenkinek, aki őt 
követi, önm agát kell halálra 
adni, hogy Jézus követésében 
meghaljon a bűnnek s éljen Is
tennek örökké.

Vető Béla

NYÄRESTI
ORGONAMUZSIKA
lesz a Bécsikapu téri 

tem plom ban július 17-én, 
pénteken este 
fél 7 órakor.
J. S. BACH: 

Tokkáta, adagio és fúga, 
Fantázia és fúga g-moll, 

c-moll,
Tokkáta és fúga d-moll. 

O rgonái:
PESKÖ GYÖRGY

orgonaművész
Előadó:

VÄRNAI PÉTER
zeneesztéta 

Jegyek ára : 12,— Ft.

EVANGÉLIKUS ELET
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SELEJTEZÉS
H atvanhatodik születésnapom on k ihúztam  a sublódfiókot s 

fe jem et m egvakarva nagy sóhajjal nek ilá ttam  rendet csinálni. 
N em  először s rem élhetőleg nem  utoljára. —

N em  tudom  m iféle  ösztön az, am elyik  az em ber gyü jtöszen- 
vedélyé t leépíti, fokozatosan elsorvasztja , de nyilván  az örege
déssel együ ttjár. A  ten yér vonalaiba ra jzo lódott M M betűk  
egy életen  át elárulják a „M arkolj M agadnak” e lve t s csak a 
válságok, — az öregedés, a betegség, a halál, — vá ltozta tják  
annak érte lm ét időnként komor „M em ento M ori”-vá. — 

E lérkezik az a kor, am ikor a mohó m arkolás lazulni kezd. 
Ernyedni kezd  és elenged, e le jt sok m indent am ihez görcsösen  
és kapzsin  ragaszkodott. Jönnek a kései születésnapok, am e
lyek bölccsé kristá lyosítják  az em bert. S eszébe ju t tán Nagy 
Sándor is, a világhódító milliom os, ki m ég fiatalon s m égis 
az ére tt aggok bölcsességével e leve úgy rendelte tenni halott 
te s té t a koporsóba, hogy a te tem et takaró lepel alól kilógjon  
két üres tenyere, m in t tárgyilagos, világosan érthető  prédikáció  
a kapzsi em berhez. — íme, ezt v iszem  m agam m al! . . .  — 

Jöjjön  hát a rendcsinálás! —
A  rendcsinálás selejtezés is. L elkileg  és szellem ileg  nehéz 

ez, — de nem  lehetetlen! V oltak erőszakos se le jtezések  is, 
m elyeket az élet akaratunk ellenére végze tt el. Földrengés, ár
víz, tű zvész. Csalók, to lvajok, rablók. De főkén t a háború. A 
m ásodik világháború m agárahagyott lakásom at dúlta  fel. A k 
kor pusztu ltak  el olyan em lékeim , levelezéseim , fényképeim , 
könyveim , am elyek nélkül e lképzelhetetlennek tarto ttam  az 
életet. A nnyira hozzánőttek az életem hez, annyira k iegészíte t
ték egyéniségem et, hogy szinte belebénultam  értelm ileg  és ér
zelm ileg, m in t egy szélü tö tt em ber, am ikor n yilvánvalóvá  váll, 
hogy helyrehozhatatlan a veszteség  és pótolhatatlan a kár.

A ztán  valahogy ezt is kihevertem . K ihevertem ?  — ki tu d 
ja? . . .  — Szívem ből a szögeket kihúzták, — de a szögek he
lye m egm aradt. M indenesetre hozzászoktam . A hogyan a rok
kant is nyilván  hozzászokik, beletörődik abba, hogy nincs lába, 
vagy nincs keze, vagy nincs szem e. Élete van! — és ez a lé
nyeg, az élet pedig m egy tovább. —

Ez a háborús veszteség vo lt tehát az erőpróba, a szükséges 
első „selejtezés” ahhoz, hogy rá jö jjek : nem  lehet csak birto
kolni és harácsolva leélni egy életet. —

K özben im e hatvanhat éves lettem . M egcsonkulva is gyű j
tö ttem  és v ittem  m agam m al azt am it szere ttem  s am iből sze
re te t áradt felém . Végül is ez u tóbbi a fontosabb! Em lékeket, 
fényképeket, leve lezéseket, könyveket, ú jságcikkeket, verseket. 
— S m ost ideü ltem  m egint föléjük, selejtezn i. M int a léghajós, 
kinek néhány zsákból m egin t ki kell szórnia a hom okot, m ert 
m indig jobban fogy az erő, am elyik  felfelé  visz, m ind lassúbbá  
válik  a tem pó. M intha szekéren  húzva, vagy m agam ra terhelve  
cipelném  tovább  é letem  gyű jtem ényét, de a szaporodó évek  
súlya s az ezzel arányosan fogyó erő szükségessé tenné bizo
nyos terhek eldobálását. A z em ber végü l a szere te te t sem  bírja  
viselni. S hovatovább nyilvánvalóvá  válik , m ennyire kopott, 
elfakult, elvékonyodott a ra jtu k  levő szere te tm áz is. Minek 
m indez? . . .  — Fényképek, levelezések, iratok nem  a sublódnak  
nehezek már, de nekem . Mégis, oly nehéz dolog ezektől a hol
m ik tó l válni! M intha az em lékeim  tárgyi bizonyítékainak ki
dobásával saját sz ívem et és mások szere te té t íté lném  tűzhalál- 
ra.
S ekkor ju t eszm be R em brandt. Ügy, ahogy az életéröl szóló 
film  m utatta . M egöregedve m ár csak a bibliát böngészi, azt 
forgatja, azt m agyarázza barátainak, hozzátartozóinak. Már 
nem  is a B ibliát, annak is csak egy részét a P rédikátor Sala
mon kön yvét: „— V anitatum  vanitas! — hiúságok hiúsága! — 
fe le tte  hiábavalóság! — minden hiábavalóság és a léleknek  
gyötrelm e, — az egyenetlen  m eg nem  egyenesithetö és a fogyat
kozás m eg nem  szám lálható!. . .  —”

És erre a konklúzióra az a R em brandt ju to tt el, aki mégis 
csak alkotott va lam it R em brandt, aki halhatatlanná te tte  a 
m ű vészetet; — nagy részben  A Z által, aki A Z  ÉLET. —

Hát én ?! . . .  — sajnos, nem  vagyok Rembrandt. — Rajta! — 
gyerünk a papírkosárral! —

Bogya Géza
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ityári lehetőségek
A  nyár derekán járunk, és egyre több helyen olvasható a

felirat: nyári szü n e t Már régen elhangzott az előző tanév vé
gét jelző csengöszó az iskolákban, lezajlottak a vizsgák az egye
temeken, csend költözött sok, eddig vidám zsivajtól hangos 
épületbe. Megpezsdült viszont az élet a télen oly csendes Ba- 
laton-parton, benépesültek az ifjúsági táborok, kirándulócso
portok keresik fel a szebbnél szebb erdeinket, a kies tisztáso
kon sátrak tarkállanak, külföldi turistákkal találkozik az em 
ber lépten-nyomon az ország m inden részében, és magyar szó 
hallatszik sok külföldi országban.

A nyár egyik fele elm últ már, de hátra van  még a másik, 
s jó, ha eszünkbe jut, hogy a nyár nemcsak a szünet ideje, 
hanem a lehetőségek alkalma is.

A nyár először is lehetőség a kikapcsolódásra. A diákok a 
tízhónapos tanulás után végre becsukhatták egy rövid időre 
a tankönyveket, s a tanulás helyett ezekben a hetekben a szó
rakozás heteit élik. Lehetőség a nyár a kikapcsolódásra a m un
kásoknak is, akik egy rövid időre leállították gépeiket, elhagy
ták az üzem eket, a sokszor oly füstös gyáróriásokat, hogy ki- 
szellöztessék magukat. A  bányák m élyén dolgozók most végre 
hosszabb időt tö lthetnek a ragyogó napfényben, teleszívhatják  
tüdejüket a virágok édes illatával. A z íróasztalok m ellett dol
gozók is felállhatnak végre egy kis időre, hogy felfrissítsék  
fáradt tagjaikat

De a nyár lehetőség a pihenésre is. A m egfeszített munka
ritmusát most a pihenés ritmusa hozza egyensúlyba. Megpi
hen a fáradt kéz, a nem  lankadó láb, a szorgalmas értelem.

Lehetőség a nyár az elcsendcsedésre is. Jó, ha a rohanó em 
ber ilyenkor egy kis időre megáll, jó, ha a városok zajától, a 
gépek dübörgésétől elfáradt ember eljut a csend birodalmába, 
hogy csend legyen necsak körülötte, hanem  a szívében, a lel- 
S*ében is.

i  nyár meghozza az ember számára a felfedezések lehető
ségét. is. A z élet rohanásában, forgatagában sok m indent oly 
természetesnek veszünk, hogy fel sem figyelünk rá. Magától 
értődő a napsugár és az eső, magától értődő az, hogy megvan 
m indenünk, amire szükségünk van, s nem ju t eszünkbe az, 
hogy hány ember szorgos m unkája szükséges mindehhez. Más
kor olyan magától értődő, hogy vannak hegyek és völgyek, 
vannak csörgedező erdei patakok és hatalmasan hömpölygő 
folyamok. Ilyenkor, nyáron észrevesszük a víztükörben felcsil
lanó napsugarat, az erdők csendjét és csodálatos élővilágát, 
meglátunk olyan kedves kis virágokat, amelyekre máskor nem  
ju t időnk felfigyelni. Ilyenkor boldogan szív juk  a száradó szé
na illatát, meghalljuk a csendben megkonduló harang szavát, 
s az éjszakai sötétben új. meg új csillagokat fedezünk fel az 
égbolton.

Lehetőség a nyár a másik ember megtalálására is. Különö
sen is sokat jelent ez a városi csalódok számára. A fáradtan  
hazaérkező férj és feleség alig tud esténként néhány szót vál
tani egymással s az édesapák és édesanyák ilyenkor, nyáron 
veszik észre azt, hogy a nemrég még tipegő gyerm ekük ma már 
bájos nagylány, vagy mindenről vélem ényt alkotó hosszú kezű- 
tabú ked ves. kamasz. És sokszor megdöbbentően ér minket, 
szülőket az o felfedezés, hogy gyerm ekünk felnőtt lett nem 
csak testileg, de lelkileg és szellemileg is. és kész arra, hogy 
a nyomunkba lépjen.

Ilyenkor nyílnak meg a lehetőségek a nyaralóhelyeken és 
az üdülőkben arra., hogy felfigyeljünk a másik emberre, éle
tére, lelki-szellem i értékeire. Ilyenkor nyílnak tágabb lehető
ségek is, hogy az egyik nép megismerje a másikat. Különböző 
nemzetközi delegációk keresik fel egymást, hogy barátságot 
kössenek. Ilyen lehetőség volt a közelmúltban lezajlott finn— 
magyar barátsági hét is. Politikusok és tudósok, lelkészek, or
vosok, munkások és parasztemberek ism erkednek egymás éle
tével, fedezik fel egymásban az embert, a barátot, a testvért.

Hány és hány magyar ember utazza be ilyenkor Európát, 
Ázsiát, Am erikát, A frikát, sőt még a távoli Ausztráliát is, s 
hány nem zet fia látogatja meg hazánkat. Cseregyermekek utaz
nak Finnországba, Ausztriába és Svájcba, hogy más cseregyer
m ekek üdülhessenek nálunk. Nagy nyári lehetőség számunkra  
az, hogy felfigyeljünk a másik emberre, örömére, bánatára, 
életére és álmaira.

De a nyár lehetőség a bizonyításra is. A nnak bizonyítására, 
hogy nemcsak beszélni tudunk, hanem cselekedni is. Meg
nyíltak az építőtáborok az árvíz sújtotta falvakban, hogy meg
feszített m unkával eltüntessék a pusztulás nyomait. Fiatalok 
és felnőttek most azon fáradoznak, hogy a romba dőlt ottho
nok helyén m inél előbb szebbek és jobbak em elkedjenek. A 
földeken dolgozó parasztemberek most úgy végzik m unkájukat 
szerte az országban, hogy azok is élelemhez jussanak, akiknek  
földjéről m indent e lvitt a hömpölygő áradat. A  m unkások most 
a bajba ju to ttak helyett is helytállnak, hogy legyen elég építő
anyag és m unkáskéz. Igen, a nyár a bizonyítás lehetőségét is 
jelenti a számunkra. /

Végül lehetőség a nyár az ú j munkára való felkészülésre is. 
Akkor, amikor pihenünk, akkor, amikor elcsendesedünk, k i
kapcsolódunk, am ikor felfedezésekre ju tunk, amikor rátalá
lunk a másik emberre, akkor tulajdonképpen felkészülünk. A  
még nagyobb munkára, a még nagyobb erőfeszítésre, a még 
nagyobb bizonyításra. Lehet, hogy a nyarat megelőző fáradt
ság a m unkával kapcsolatos ellazulásban is je len tkezett ná
lunk. A z ősszel meginduló m unka  — legyen az tanulás, m un
ka a földeken, a gyárakban vagy az íróasztalok m ellett — nem  
ad lehetőséget az im m el-ám m al végzett munkára, a lazaságra, 
a pontatlanságra. M inden erőnket, m inden képességünket, 
minden testi-lelki-szellem i erőnket latba kell ve tnünk ahhoz, 
hogy a magunk helyén megállhassunk.

A  nyár derekán járunk, s jó, ha nemcsak számba vesszük  
ezeket a kínálkozó lehetőségeket, hanem élünk is velük.

Harkányi László

M aradj hű a z  evangélium hoz
KUZM ICS EM LÉK TÁBLA SU R D O N

Nehéz dolog egy ilyen rövid 
riportban összefoglalni mind
azt, ami 1970. június 21-én Sur- 
don történt. Nehéz azért, mert 
oldalakat lehetne írni a so
mogyi, zalai dombok szépségé
ről, romantikájáról. Nehéz, 
mert lehetne írni az itt és ezen 
a környéken élő emberek szor
galmáról, hűségéről, szereteté- 
ről és vendégbarátságáról. Ne
héz, mert hosszan lehetne írni 
a surdi gyülekezet történeté
ről. Nehéz, mert egy külön ri
portot lehetne írni a jugoszlá
viai szlovén evangélikusok 
surdi látogatásáról. És azért is 
nehéz, mert részletesen kelle
ne ismertetni a surdi gyüleke
zet volt lelkészének, Kuzmics 
Istvánnak az életét és munkás
ságát.

Minderről csak távirati stí
lusban lehet írni, de megpró
bálom úgy, hogy a június
21-ikei ünnep jelentőségéből és 
hangulatából valamit érzékel
tessek.

A surdi gyülekezet és a Ma
gyarországi Evangélikus Egy
ház közösen emléktáblát állí
tott Kuzmics István emlékére, 
aki a surdi és környező gyüle
kezetek lelkésze volt 1755-től 
1779-ig.

Azért állítottak emléktáblát 
Kuzmics Istvánnak, mert lel- 
készi szolgálata mellett, azzal 
szoros összefüggésben más, je
lentős munkákat is végzett, 
aminek emléke és hatása még 
ma is jelentős.

Még iskolaigazgatói (rector) 
szolgálata alatt írta a „Vandal
ius kis Katekizmus” című 
könyvét, melyben evangélikus 
hitünk alaptanítását foglalta 
össze mindenki számára ért
hetően, szlovén nyelven. Alap
vető munkának számít a Vend 
ABC-s könyve is.

Lelkészi szolgálata alatt, 
1770-re fejezte be az Újszövet
ség szlovén nyelvre való fordí
tását, amit 1771-ben Halléban 
adott ki. A fordítási munka 
egyúttal a szlovén irodalmi 
nyelv megteremtését Is jelen
ti. Hatása ezen a téren Luther 
és Károly hatásával egyenér
tékű.

A fordítási munka befejezé
sének 200 éves jubileumát 
használta fel a gyülekezet ar
ra, hogy emléktáblával is meg
örökítse Kuzmics István em
lékét.

A fordításon kívül Kuzmics 
István jelentőségét aláhúzta az

mellett ez a mai ünnep is egy 
ilyen jel a számunkra, magya
rok és szlovének számára” — 
mondta Krecmár esperes az 
istentiszteleten elhangzott kö
szöntőjében.

Az ünnep jelentőségét húzta 
alá az is, hogy azon nemcsak

a tény is, hogy Jugoszláviából 
mintegy százötven fős küldött
ség érkezett Surdra Krecmár 
esperes vezetésével. „Kuzmics 
István volt az, aki szolgálatá
val összekötötte a két népet. 
Ma olyan időket élünk, és azon 
dolgozunk, hogy azt keressük, 
ami összeköt minket. Isten 
mindig ad jeleket, amelyeken 
keresztül közeledhetünk egy
máshoz. A sok másfajta jel

N a a s d

A  nádasdi gyülekezet 1949- 
ben önállósult. Ezután vásárolt 
egy parasztházat, bizonyítva, 
hogy tud teremteni a maga 
számára a gyülekezet életéhez 
szükséges feltételeket. * Ebben 
a lakásban lakik a lelkész. A 
hívek minden röstelkedés nél
kül tekintettek az istállóra és 
pajtára, mely alkalmas és egy
úttal egyetlen lehetőségnek 
mutatkozott a gyülekezet ott

honának megteremtésére. A 
munka ügybuzgalmat, anyagi 
áldozatot és mind nagyobb le 
leményességet kívánt. A hívek 
falakat bontottak, régieket ja
vítottak, az egész falazatot 
körben megemelték úgy, hogy 
a tető közben nem lett lebont
va.

A munka irányítói és végzői 
is a gyülekezet tagjai voltak, 
parasztok. Észbeli és fizikai 
erejüket csupán megtoldottak 
azzal a 60 ezer forinttal, mely
re az összeadott anyagon kívül 
szükség volt a felszentelés 
napjáig.

1955. április 17-én avatta fel 
a templomot D. Dr. Vető Lajos 
püspök. Tóth Imre gondnok 
adta át ünnepélyes megnyitás
ra a még csak padokkal és szé
kekkel felszerelt helyiség kul
csát, hogy megtartsák az első 
istentiszteletet. Ez alkalommal 
a gyülekezetbe látogatott Má- 
tis István aikai lelkész, aki a 
temploménít°s megindítója 
volt. Később Benkő Béla kis- 
somlyói lelkész szolgált a gyü
lekezetben, amelynek jelenlegi 
lelkésze Rác Miklós.

egyházunk tagjai voltak jelen, 
hapem részt vett azon a Zala 
megyei Tanács egyházügyi ta
nácsosa, a falu és a helyi Nép
front vezetősége is.

Az ünnepi istentiszteleten, 
melyen a bevezető oltári szol
gálatot D. Káldy Zoltán  püs
pök, Krecmár és Dubovay es
peresek végezték, Káldy püs
pök 2 Timóteus 3,14—17 alap
ján prédikált. Igehirdetésének 
első részében kiemelte és pél
dának állította a gyülekezet 
elé Kuzmics István érdemeit, 
amelyeket fordítás, nevelés -és 
általában a lélkészi szolgálat 
terén szerzett, és amelyek tör
ténelmi jelentőségűek. „De — 
hangsúlyozta a püspök — itt 
nem állhatunk meg. Kuzmics 
Istvánon keresztül is Jézus 
Krisztus evangéliumát kell 
prédikálnunk. .Maradj meg 
mindabban, amit tanultál.. 
— írja az apostol, vagyis ma
radj hű az evangéliumhoz. Ez 
a hűség Kuzmicsnál abban 
nyilvánult meg, hogy fordított, 
könyvet írt, vagyis hű volt a 
néphez. Erre a hűségre szólít 
fel bennünket is Jézus . . .  Kuz

mics István nevén keresztül 
jusson eszünkbe Jézus Krisz
tus. Ha eszünkbe jut, ne feled
kezzünk meg erről: Maradj hű 
az evangéliumhoz és a megkez
dett úton szolgálj tovább a 
családban, gyülekezetben, nép
ben és az egész világban. Ma
radj hű az evangéliumhoz, 
amely békességet ad”— mond
ta befejezésül a püspök.

Az istentisztelet után hang
zott el először Krecmár espe
res köszöntése, majd D. Káldy 
Zoltán  püspök az egész egyhá
zunk nevében, Dubovay Géza 
esperes az egyházmegye, végül 
Szomjas Károly pátrói lelkész 
a volt társgyülekezet nevében 
mondott köszöntő szavakat. Ez
után leplezte le a püspök a 
templom falába elhelyezett 
emléktáblát. Ezt követően egy 
szavalat hangzott el, „Kuzmics 
István emlékére”, melyet Bor
sos Margit mondott el. A je
lenlevő szlovén lelkészek és 
gyülekezeti tagok énekkel szol
gáltak, majd két. megemléke
zés hangzott el Kuzmics Ist
vánról.

Dr. Pusztay László surdi lel
kész — aki nagy gonddal és 
odaadással készült az egész ün
nepre, és az ő nevéhez fűződik 
az emléktábla felállításának 
a gondolata is — rövid meg
emlékezésében azokat a jelen
tős pontokat emelte kj Kuz
mics életéből, melyek a surdi 
gyülekezethez és az itt végzet* 
szolgálatához kapcsolódnak.

Luthár Ádám  szlovéniai ny. 
esperes pedig Kuzmics István 
szolgálatáról adott átfogó ké
p et Beszédében hosszan emlé
kezett meg arról, hogy a mai 
szlovén egyház milyen nagyra 
értékeli és hogy becsüli meg 
Kuzmics emlékét. Befejezésül 
ezt mondta: „Kuzmics példa 
arra, hogyan kell Istennel? en
gedelmeskedni. Tartsuk meg a 
legnagyobb parancsolatot: a* 
Istent féljük, az embert szeres
sük. Kuzmics egész szolgálatát 
ez hatotta át.”

Az ünnepség után a szlovén 
és magyar vendégek egyaránt 
a surdj gyülekezet vendégsze
retetét élvezhették, a megterí
tett asztal mellett, ahol nem is 
a bőséges ebéd volt az elsőren
dűen szép dolog, hanem az a 
szeretet, amellyel a gyülekezet 
elkészítette azt. Méltó és szép 
befejezése volt ez az együtt-!ét 
az ünnepségeknek.

Budapest felé útközben 
gondolkoztam, hogy érdemes 
és tanulságos Venne mindé« 
gyülekezet történetében meg
keresni azokat az ősöket, akik
nek a hitéből és szeretetéből a 
mai gyülekezet is tanulhat és 
épülhet. A surdi gyülekezet **zt 
már megtette, és jól tette, mert 
ez az ünnep új lendületet adott 
a gyülekezetnek szolgálatának 
jó betöltésére.

Tfj. Kendeh GvSrts

BEIKTATTAK HIVATALÁBA 
D. I. BRAECKLEIN TÜRINGIAI ÚJ PÜSPÖKÖT

Az új türingiai püspököt 
előde, D. M. M itzenheim  nyu
galmazott püspök iktatta be 
hivatalába június 15-én 
Eisenachban. Üdvözlő beszédé
ben rámutatott Mitzenheim 
püspök, hogy az élő hitnek a 
népet szolgáló szeretetben kell 
megnyilatkoznia. „Ez a magya
rázata annak, hogy miért dol
gozik együtt evangélikus egy

házunk az állammal a béke 
megtartásáért és biztosításá
ért.”

Jelen volt a beiktatáson H. 
Seigewasser egyházügyi állam
titkár is. aki méltatta a nyu
galomba vonult Mitzenheim 
püspök érdemeit és annak a 
reményének adott kifejezést, 
hogy az új püspök is folytatja 
elődje útját

TEOLÓGIAI INTÉZETEK JEGYZEKE
Az Európai Egyházak Kon

ferenciájának genfi főtitkársá
ga most jelentette meg az 
európai teológiai intézetek 
(nem-katolikus) teljes jegyzé

két. A jegyzék első kötete an
nak a sorozatnak, amelyet az 
egyházak és intézetek közti 
kapcsolatok erősítése érdeké
ben ad ki a genfi központ.



J, ff. Johnson néger lelkész prédikációja
Fiam,
fiam,
Istennel nem bokszolhatsz: tú l rövid a karod.

De Jézus példázatot mondott, és így szólt: Egy em bernek két 
fia volt. Jézus nem  nevezte meg ezt az em bert, de az ő neve: 
a M indenható Isten. S Jézus a fiúkat sem nevezi néven, de 
minden fiatalem ber — bárhol, akárki — egyik a kettő közül. 
S az ifjabb így szólt atyjához: Oszd ki az örökségünket, apám, 
és add ki most a  részem. S az apa szomorú lett és így szólt: 
Fiam, ne menj el atyád házából. De a fiú kem ényfejű volt és 
büszke szívű, kivette a részét atyja vagyonából, és távoli vi
dékre költözött.

Eljön egy nap, 
eljön egy nap,
amelyen m inden fiú elvágyik az atyai házból 
távoli tá jra .

S a fiatalem ber, am int vándorolt, így szólt útközben: Ez ám 
a sima ú t; bezzeg más ez, m int a göröngyös barázdák apám 
ekéje nyomán.

Fiam,
fiam,
sima és elegyengetett az út, amely a pokolba és pusztulásba

vezet.
Mind jobban le jt az út,
minél messzebb mégy, s minél gyorsabban szaladsz.
Egyáltalán meg sem kell erőltetned magad,
egyszerűen csak csúszhatsz-gurulhatsz,
míg döngve odavágódsz a pokol vaskapujához.

S a kisebbik fiú mind tovább vándorolt, s este felé megér
kezett egy városba. E város este is olyan fényes volt, m int nap
pal, az utcákon nyüzsögtek az emberek, trom bita- és hegedű
szó hallatszott, s m indenütt, ahová csak nézett a fiú, daloltak, 
nevettek, táncoltak. M egkérdezett egy járókelőt: miféle város 
ez? Az nevetett és azt mondta: hát nem tudod? Ez Babilon, a 
nagy Babilon. Gyere, öregem, tarts velünk. S a fiú belevegyült 
az áradatba.

Fiam,
fiam,
Babilonban sosem vagy magad,
mindig sodró áradatban  vagy Babilonban.

Fiam,
fiam,
Babilonban sosem lehetsz egyedül,
Jézussal egyedül Babilonban, 
nem találhatsz helyet, magános helyet, 
nincs nyugodt hely, hogy letérdelj 
s beszélj Istennel Babilonban.
Arra mégy, amerre rajzik Babiloni

S a fiatalem ber új barátaival tarto tt, új ruhát vásárolt, s 
naphosszat a kocsmákban lebzselt és pokol tüzét nyelte. S a 
játékpokolban éjszakánként az ördöggel kockázott leikéért. S 
a babiloni nőkhöz ment. Ö, a babiloni nők! Sárga, bordó és 
skarlátruhában, fülükön, kezükön nehéz ékszerek, a jkukat méz 
lepi el, illatuk édes-bódító, m int a jázm iné; s a babiloni nők 
jázm inillata orrodba hatol, s fejedbe száll. Szórta a vagyonát, 
dőzsölt és vedelt fekete szegélyű éjszakák homályán a  bűnös 
édességű babiloni nőkkel. K icsalták a pénzét, még a ruhájá t 
is, és rongyosan dobták ki Babilon utcáira. Akkor más bará
tok közé került a fiatalem ber, Babilon koldusai és betegei kö
zé. Elm ent disznókat őrizni, de éhesebb volt, m int a disznók. 
H asra feküdt a  mocsokba, s falta  ő is, am it a disznók. De egyik 
disznó sem ért oly keveset, m int ez az em ber Babilon piszká
ban. Akkor m agába szállt a fiatalem ber, m agába szállt és így 
szólt: Apám házában van lakás bőven, m indegyik béresnek 
megvan a kenyere, mindegyik tud ja a házában, hol alhat; föl
kerekedem , s apámhoz megyek. S atyja m eglátta messziről, s 
elibe szaladt az úton. Tiszta ruhát adott rá, s aranyláncot a 
nyakába, levágatta a h izlalt borjú t, s ünnepre h ív ta a szom
szédokat.

Te, a bűnbeír;
Ha nyeled a bort babiloni módon
s a babiloni nőkhöz jársz, 
elfelejted Istent s nevetsz a  halálon.
Ma erősnek érzed nyakad, m int egy bikáét,
s medve-izmok táncolnak karodban,
de néhány napra rá,
csak néhány napra rá
közelharcba szállsz a csontos halállal,
akinek zsebében a  győzelem.

Fiam, gyere ki Babilonból, a pokol elővárosából, 
hagyd a hejehuját, m ám ort és nőket, 
térdelj le és mondd a szívedben: 
elindulok és atyámhoz megyek.

Fordította: Bodrog Miklós

Imádság forgalomban
Űrünk Istenünk, ezen a va

sárnapon, am elynek, m in t a 
Te napodnak, a békesség és az 
öröm napjának kellene lennie, 
de am elyet embertársaink elő
szeretettel olyan programmok- 
hoz választanak ki, amelyek  
sokféle kockázattal járnak, kü 
lönösképpen könyörgünk Hoz
zád a közúti balesetek és kü- 
lünféle veszélyes vállalkozások 
áldozataiért.

Könyörgünk Hozzád saját
m agunkért is és kérünk, aján
dékozz meg éber figyelem m el 
és józansággal. Hisszük, hogy

meg tudod állítani a balesetet 
előidéző végzetes mozdulatot.

Add nekünk, Uram, az erő
nek, a szeretetnek és a józan
ságnak azt a lelkét, am elyet 
megígértél. Add, hogy teljes 
birtokában legyünk annak, 
amit így nevezünk: reflex.

Add főképpen, hogy Teben- 
ned Urunk m indig készen le
gyünk, ha valami sorscsapás 
vad hirtelenséggel sú jt le re
ánk.

A  m i Megtartónk, Jézus 
Krisztus nevében. Amen.

(Une P aro le  P o u r Tous, 1969)

ÜJ PROGRAMMAL
Az eredetileg Brazíliába te r

vezett evangélikus ifjúsági vi
lággyűlést a franciaországi 
Thonon-ban ta rto tták  meg, 
am ely elsősorban az iparilag 
fejlett országok és a  fejletlen 
terü letek  közti viszonnyal fog
lalkozott. A világtalálkozó elő
készítéseként evangélikus ifjú 
sági csoportok több országban

foglalkoztak az éhség okaival 
és az egyetemi hallgatók tilta
kozásaival.

A világgyűlés 30 tag ja (18— 
25 évesek) szavazati joggal 
rendelkező küldöttként, a  töb
biek pedig tanácsadóként és 
hivatalos látogatóként vesznek 
részt az eviani világgyűlésen.

Tessedik mezőgazdaságfejlesztő munkássága
Tessedik Sámuel az egész 

életet betöltő m unkának való
ságos fanatikusa volt. A feu
dalizmus és a kapitalizm us 
határán  átérezte a korszakvál
tás lendületét, azt, hogy csak 
minden erőnek az egyirányú és 
egyértelmű latba vetése terem 
ti meg az ú ja t a  régi helyén. 
M intha egyszerre kellene jóvá
tenni évszázadok mulasztásait, 
oiyan lázas, egy p illanatra  sem 
szűnő lendülettel ragadta meg 
a kínálkozó lehetőséget, és 
ilyen m agatartást követelt 
meg másoktól — elsősorban 
lelkésztársaitól — is.

Hazai földön talán  Tessedik 
a felvilágosodás józan racio
nalizm usának, és m indent az

egyszerű, dolgozó em ber jav á
ra  gyümölcsöztetni akaró utili- 
tarizm usának legjellegzetesebb 
képviselője.

1722 — Szarvas ú jratelepí
tése — óta még sok helyen 
ősi, vadon állapotban levő, 
vagy rosszul és tervszerűtle- 
nül megművelt vidékből kul- 
tú rterü le te t ak a rt létesíteni, 
m ert enélkül nem kezdhette el 
gazdasági, term ésfejlesztő 
m unkáját. A m ocsarak lecsa- 
polását részben gazdasági, 
részben pedig egészségügyi 
kérdésnek tekintette. Aránylag 
rövid idő a la tt sikerült is 
Szarvas környékén eltüntetnie 
a bűzös, egészségtelen, ragá-

A JÁTSZÓTÉRRŐL
Itt, a gondtalan röptű kezecskék 
játékos bűvöletében fürdetem  
közérzetem, itt, hol az erek kék,

tiszta folyóin én is elküldhetem 
még a lélek halk-kürtű hajóit: 
kócos-szőke angyalok vannak velem.

ö k  beszélnek hozzám —, de vajon mit? 
Azon a mosoly-hangú nyelven szólnak 
am it nem érthetek egészen; szólít,

megnevez, s nem értem: úgy mosolyognak 
létük egész felületével még —, 
bennem már fondor szavak zakatolnak,

s nem hallhatom  a tiszták énekét.
Fecske Csaba

DERŰS SOROK

Két szál gyertya
Budapesti gazdám úgy ne

velt, hogy mindig legyen a 
háznál két szál érintetlen gyer
tya. A z egyik az istállóban, a 
másik a hálószobában. És egy- 
egy skatulya gyufa a gyertyák 
mellett.

M últ az idő. Falura kerül
tem. K észültünk az esküvőnk
re. Kora esti órán m entünk a 
templomba. Előzőleg, a vett 
tanítást követve, m egkértem  a 
lelkészt: legalább két szál 
gyertya is égjen az oltáron.

Jó volt, hogy volt, s égett. 
Mert amikor az esküt kezdtem  
mondani a lelkész után  — ho
gyan, hogyan nem  — elaludt 
a villany. De égett a két szál

gyertya. A m in t menyasszo
nyom odáig ju to tt: „Isten en
gem úgy segéljen. Ám en.” — 
megszűnt az áramzavar, te lje
sebb lett a fén y  körülöttünk.

Egy hét m úlva esküdött 
ugyanabban a templomban az 
egyik derék, ifjú  csizmadia 
mester. Szépen „megrendelte" 
a szertartást: „Tiszteletes úr! 
Mikor majd az esküt mondjuk, 
oltsák el a villanyt úgy, m in t 
a Papp Jánosék esküvőjén te t
ték. Csak két szál gyertya ég
jen!”

Máig sem sikerült a csizma
dia m estert meggyőzni a Papp 
Jánosék esküvőiékor támadt 
áramzavar felől. t—y

AMERIKAI KATONAKÖTELESEK KANADÁBAN
Az Egyházak Világtanácsa 

Egyházközi Segélyosztálya se
gélyben részesíti a  Kanadai 
Egyesült Egyházat, hogy lelki
pásztori tevékenységét az 
USA-ból K anadába m enekült 
katonaköteles ifjak között meg
felelően elvégezhesse. 1969-

Észak-amerikai Egyesült Á lla
mokból, nagyrészt katonaköte
les fiatalok, akik  nem  akarnak 
részt venni a  vietnam i háború
ban. Ezek közül 45—60 000 em
ber m ent Kanadába, kb. 400 
Svédországba, de dezertáltak 
kisebb számban Párizsba és

ben 73 121 em ber dezertált az Róm ába is.

lyos betegségeket terjesztő mo
csarak nagy részét.

A falu t homok és sár m iatt 
nehezen lehetett megközelíte
ni. Ezért szívügyének tek in te t
te jó u tak  építését. Észrevette 
a víziutak felhasználásának je 
lentőségét. A folyószabályozás 
kérdésével is foglalkozott. El

sősorban természetesen a Körös 
szabályozása és hajózhatóvá 
tétele érdekelte.

Tessedik Sámuel apósának és 
elődjének, M arkovitz M átyás
nak a m unkásságában ragyogó 
példát lá to tt arra, am ire ő is 
törekedett: hogy egy embersze
rető, lelkes tevékeny pap rá 
tud ja  venni h íveit azoknak az 
erőforrásoknak és eszközöknek 
a  felhasználására, am elyekkel 
sa já t boldogulásukat, és így a 
társadalom  és a nem zet javát 
előm ozdíthatják. „ . . .  az 
életnek lehető haszonra fordí
tása Isten akarata  és parancso
lata szerint; csakis ez az igazi 
is ten tisz te le t. . . ” Viszont gyak
ran találkozott és küzdenie kel
le tt a  meg nem  értéssel.

Legfontosabb műve (Der 
Landm ann in  Ungarn, was er 
ist, und er seyn könnte) 1784- 
ben jelent meg a szerző költ
ségén, hely és nyomda m egje
lölése nélkül. Jellemző, hogy 
nem ta lált Magyarországon k i
adót, aki a m unkáért felelt és 
a költségeket vállalta volna. A 
m agyar jobbágyparaszt problé
máit, részben a felvilágosodás 
külföldi úttörőire tám aszkod
va, részben pedig sa já t tapasz
talatai és elgondolásai alapján 
tá rta  fel. Az okokat kutatta, 
am elyek m iatt a  m agyar job
bágyparasztnak rosszul alakult 
az élete és a megélhetése. Ez 
a műve 1786-ban m agyarra 
fordítva is megjelent. Másik 
nagyobb m unkája 1798-ból, h í
res szarvasi m intaiskolájának 
eredm ényeit és tragikus sorsát 
m utatja, a meg nem értettek 
keserűségével. Kisebb iratai 
között is vannak mezőgazda
ság-fejlesztési tárgyúak.

Ha m agunk elé képzeljük a 
XVIII. századi fátlan  alföldi 
pusztaságot, akkor alkothatunk 
m agunknak fogalm at Tessedik- 
nek az Alföld fásítása terén 
szerzett elévülhetetlen érde
meiről M ár ném etországi be
nyomásai a rra  ösztönözték, 
hogy itthon, a fában szegény 
Tiszántúl képének átform álá
sán m unkálkodjék. Nemcsak a 
fűzfa és más gyorsan növő fák 
ültetéséről szóló korm ányren
deletek végrehajtásáért te tte 
meg azt ami tőle telt. Nem fá
rad t bele abba sem, hogy más 
fák : juhar, szil, gesztenye stb. 
meghonosításával bajlódjék, 
sőt szikes talajon is sikerrel 
próbálkozott velük. Három év
tizeden á t több, m int 300 fa j
ta, m integy 12 000 darab facse
m etét nevelt a sziken. Gondos
kodását a tölgy, az eperfa (sze
derfa), de különösen az akác 
hálálta meg leginkább. Ami
kor Szarvasra került, egyetlen 
akácfát ta lá lt a parochia ud
varában. Megfigyelte, hogy 
nem  pusztult ki, kitűnően b ír

ta  a szárazságot. Élete végén 
mintegy 100 000 akácfa díszlett 
a faluban és környékén, a ta 
nyákon. Nincs fa, am ely job
ban a környékre illett volna: 
homokot köt, tikkadt em ber
nek, állatnak  árnyékot, enyhü
lést ad, a tűzveszélyt csökken
ti, lombja a  jószágnak, virág
ja  a méheknek szolgál táplálé
kul, fája nemcsak tüzelőnek, 
hanem  ács és bognár számá
ra feldolgozásra is kiválóan al
kalmas.

A különböző erdei és kerti 
fák elterjesztése céljából sa
já t földjén — de a községben 
külön is — faiskolát létesített. 
A tanyáján  levő faiskoláját 
azonban ellenségei a falu bi
kájával letapostatták, úgy, 
hogy az teljesen tönkrem ent. 
Védelmet, igazságtételt vi
szont nem kapott. Tessedik 
panaszát azzal u tasíto tták  el, 
hogy „ . . .  ha nem létesített vol
na faiskolát, akkor nem  lett 
volna, m it letaposnia a falu bi
kájának . . Tehát  Szarvason 
nem csak a kártevő állatok 
pusztításaival, hanem  az em
berek gonoszságaival is meg 
kellett küzdenie.

A helyes szőlőtermelésre, a 
szakszerű borkezelésre is ki
oktatta a gazdákat. Pozsonyból 
jó szőlőfajtákat hozatott. Aszú
bor előállításával is kísérlete
zett.

A tervszerű füves vetésfor
gó bevezetése és a mezővédő 
erdősávok létesítése is Tesse
dik nevéhez fűződik. Felkarol
ta  a méhészetet: 1794-ben ho
nosította meg a méznyerésnek 
azt a módját, hogy — a hagyo
mányossal ellentétben — ilyen
kor ne kelljen a méheket el
pusztítani.
H ervadhatatlan érdeme, hogy 
hazánkban ő állította elő elő
ször — m ár 1796-ban, tehát 
tíz évvel a répacukorgyártás
ra  ösztönzést adó Napóleon

féle kontinentális zárlat előtt — 
répából cukorszirupot. G ertin- 
ger eperjesi gyógyszerész tőle 
kapta a répamagot, amelynek 
feldolgozására az első magyar- 
országi cukorgyár létrejöhetett. 
Az olajos magvak feldolgozása 
sem kerülte el figyelmét: 
örömmel üdvözölte Szarvas és 
egyúttal a környék első olaj
ütőjét. Valóságos m anufaktú
rává fejlesztette a fonást és a 
gyapjúfeldolgozást. Dinnye- és 
dohányterm elési kísérleteket is 
folytatott.

Természetes, hogy a fentiek
ből következik az állattenyész
tés fellendülése is, am ely m ár 
Tessedik életében, de még in
kább halála u tán  következett 
be.

150 év távlatából azt mond
hatjuk, hogy Tessedik Sámuel 
hasznos terveit éppen jele
nünkben, az egykori jobbágy- 
paraszt-utódok valósítják meg, 
és töltik  meg új tartalom m al, 
im m ár a sa já t országukban, 
m int annak gazdái, akikért 
Tessedik élt, szolgált, m unkál
kodott. A megvalósításban 
örömmel vesz részt egyházunk, 
Tessedik lelkipásztor utódai
val.

Barcza Béla

CsodavárásTíz-tizenöt beteg ü lt a bar
lang mélyén lévő pihenő pad
jain. Meleg kardigánok, puló
verek, télikabátok, szörmebé- 
léses cipők s derekuk köré csa
vart plédek, gyapjútakarók  
védték őket, hogy meg ne fáz
zanak a 10— 12 C° hőmérsék
letnél, m ely a barlang állandó 
hőmérséklete. A  villany csak 
homályosan világította meg a 
barlangfolyósó kiszélesedett 
kanyarulatát, ahová az Ide
genforgalmi Vállalat a padokat 
elhelyezte. Olvasni csak a 
lámpák alatti üléseken lehe
tett, de az asszonyok inkább  
kötögettek, horgoltak, a fia ta
labbak beszélgettek, mások 
meg szunyókáltak, vagy hall
gatták a beszélgetőket.

Én is a beszélgetőket, hall
gattam, m ert m in t ú j beteg 
először tájékozódni szerettem  
volna. Betegtársaim már ré
gebben lehettek együtt, m ert 
ahogy egymást szólították: O t
tó, Ernő, Laci. Gabika, — ösz- 
szeszokott kollektívára vallott. 
M egérkezésemkor halkan kö
szöntöttem  őket s bejelentet
tem: ú j vendég, de régi beteg 
vagyok. Nem kellett helyet 
szorítani, m ert itt is, ott is volt 
még üres pad s én sálamat jól 
a nvakam  köré tekertem  s ké
nyelmesen elhelyezkedtem . 2 
óra hosszat ülni kicsit fárasz
tó, de m it meg nem  tesz az 
ember egy kis gvóoyulás. ja
vulás sikerének érdekében . . .

Érkezésem beszélgetést sza
kíto tt félbe, de látták, hogy el
helyezkedtem , újra fe lvették  
az elejtett fonalat.

Judit asszony, aki aránylag 
nem  súlyos beteg, elbeszélte, 
hogy egyes gyógyszerekre 
rendkívül érzékeny. Penicilin- 
re még a legkisebb adagban 
is reagál s egy alkalommal tíz- 
ezerszeres hígitásos ACTH-tól 
annyira rosszul lett, hogy szó
szoros értelembe véve beállott 
nála a klinikai halál s csak a 
kórházi szem élyzet és orvosi 
kar együttes erőfeszítésével 
tudták az életbe visszahozni.

A  gyógyszerhatásokkal kap
csolatban magam is belekap
csolódtam a beszélgetésbe. Egy 
alkalommal az ágyam mellé 
kikészített gyógyszerek közül 
éjszaka, amikor roham köze
ledtét éreztem, bevettem  egy 
tablettát és megelégedve ta
pasztaltam, hogy oldja a hör
gőkben feszülő görcsöt, s visz- 
szatérve a jó közérzetem, m ély  
álomba merültem. Reggel m eg
döbbenve vettem  észre, hogy 
a kikészített asthma gyógyszer 
érintetlen. Helyette azonban 
egy Sevenaletta tabletta hi
ányzott, m elyet én éjjel ab
ban a tudatban vettem  be, 
hogy asthma gyógyszer. M ivel 
azonban tudatom  szerint a be

ve tt gyógyszernek 15 percen 
belül hatni kell, a rohamom  
elm últ s jobban lettem .

Több sorstársam em lékezett 
életében egészen hasonló 
esetre

Közös konklúzióként állapí
to ttuk  meg, hogy ha az ember 
hisz a gyógyszerben, az felfo 
kozza  a gyógyszerhatást s el
lenkező esetben előfordulhat, 
hogy jó gyógyszer sem fe jt ki 
megfelelő gyógyító hatást.

Gondolataim elkalandoztak 
a barlangból. Kis fa lu t láttam, 
am elynek szélső házai egy kis 
berekhez sim ultak. A  berek 
bokrai között néhány csene- 
vész pálmafa s alattuk a szik 
lák közül kis forrás buzog elő 
a föld alól . . . A z  úton közép
magas férfi közeledik. Hosszú 
haja, szakálla, bajusza szőkés
barna. Tekintete szelíd, meren
gő. M ezítelen lábán bőrsaru, 
ruhája barnás-fehér burnusz. 
Egy sziklára ül a forrás mellé 
s a falu fe lé  tekint. Emberek 
közelednek. Szegényes öltözetű 
asszony és két félm eztelen si- 
heder, akik  egy hevenyészet 
hordágy félén középkorú férfit 
hoznak. A m ikor a forrás m el
lé érnek megállnak s a hord
ágyon fekvő  férfi, akinek arca 
halvány és beesett, kezeit ké

rőn tárja a pihenő vándor fe 
lé. Fekvő helyzetéből félig fe l
em elkedik s könyörögve szól: 
„Mester gyógyíts meg en
gem . . . ”

A  pihenő vándor szemeiből 
meleg fény sugárzik s amikor 
megszólal halk hangon, m iköz
ben kezeit áldó mozdulattal a 
beteg fölé emeli, a két sihe- 
der és az asszony lassan tárd- 
re ereszkedik. A  vándor szava 
tisztán cseng: „A te hited meg
tartott téged. Vedd ágyadat és 
m e n j..

A  beteg összerezzen, m intha  
áram érte volna. Oldalra for
dul a földre helyezett hord
ágyon, előbb egyik, majd a 
másik lábát is a földre helye
zi, feláll, meginog * térdre es
ve megcsókolja a vándor kön
tösének szegélyét. Szava n in
csen, csak hang nélkül nyitja  
ajkait s fölem elve vállára a 
hordágyat megindul a falu fe 
lé. Egy pillanatra még megáll 
s övéihez fordul halk hangon: 
„Gyertek! A z Űr m egsegítette’ 
Azok elindulva hátra-hátra 
fordulva, szem ükben félelem 
mel és csodálkozással, valami 
nagy értetlen megdöbbenéssel 
nézik a vándort.

Elfut a gondolat, m ert köze
ledik a turistavezető, Tóni bá
csi, egy csoporttal: „Jobb kéz 
felöl Flórián szobor látható, 
balkéz felől a szerelmesek for
rása . . ."

Bánkfalvy Gyula
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— Jegyzeteli D. Káldy Zoltán „Új úton’ című gyűjteményes könyvéhez —

Evianban

Lelkészek emlékesnek

A magyar tenger nyugati oldalán
A Balaton — Székesfehérvár 

Vértes vonal hosszú időre meg
szilárdította a frontot. Már ta- 
vaszodott, amikor ez a front
szakasz megroppant, s e vonal
tól nyugatra azután néhány 
hét alatt felszabadult az egész 
ország. De az ezen a vonalon 
levő községek, városok, hihe
tetlenül sokat szenvedtek. A 
falvak lakói a tartós és kiszá
míthatatlan harcok elől behú
zódtak az erdőkbe, vagy a kör
nyékükön levő szőlőhegyek 
pincéibe. Életmentésről volt 
szó. De még így is sokan estek 
áldozatul egy-egy eltévedt go
lyónak, aknának. Ilyen bújká- 
lás, menekülés a tatárjárás és 
törökdúlás idején lehetett. Sok 
falu napokra, sőt hetekre tel
jesen üresen maradt. S akik 
a szőlőpincékben húzták meg 
magukat, állandó rettegésben 
éltek, mi történik kicsiny va
gyonkájukkal, mi várja őket 
odahaza. ÁU-e a ház, a gazda
sági udvar a paraszti élet nél
külözhetetlen eszközeivel, s 
mivel fogják elkezdeni a har
cok után az új életet?

A lelkipásztorok szíve is 
ugyanígy tele volt aggodalom
mal. Nem pusztán a személyes 
életbizonytalanság, vagy csa
ládjuk szorult helyzete nyomta 
a lelkűket, hanem a gyüleke
zet tagjaiért érzett roppant fe
lelősség. Mert ki tudta abban 
a tótágasra állt világban, mi 
van ezzel, vagy azzal a csa
láddal? Kósza hírek keringtek, 
hogy itt, vagy ott látták holtan 
valamelyik hívüket. Megke
resni, vagy eltemetni ebben az 
időben egy-egy hittestvért hő
sies vállalkozás volt. De meg
tették. És mindezekről szeré
nyen hallgatnak a visszaemlé
kezések. Aztán ott volt az Is
ten házáért égő aggodalom. Az 
ősök áldozatkészségéből, verej
tékéből épített templom. A 
tornyok kitűnő célpontok. Sőt 
megfigyelő alkalmatosságok a 
harcok során. Ha rombadől- 
nek, a számukban megcsap
pant hívek képesek lesznek-e 
kijavítani, újjáépíteni őket? S 
e szörnyű napokban néma 
imák és fohászok fakadtak, 
hogy csak megmaradjanak e  
hajlékok, amelyek azután újra 
összetartják a falu népét, s 
egy-egy távolra hangzó ha
rangszó összetereli majd a 
szétszéledt nyájat. Ilyen gon
dok barázdálták a lelkipász
torok homlokát.

Szabó Lajos, akkogi kissom- 
lyói lelkész így emlékezik: 
„Virágvasárnapján — akkor 
még ez szokatlan volt — mind
össze egy felnőtt volt a temp
lomban, s néhány gyermek. 
Mindenki igyekezett magát és 
magáét biztonságba helyez
n i . . .  Hétfőn öliába kellett 
volna mennem temetni. Elin
dultam, de a visszavonuló né
metek nem engedtek tovább. 
Kedden bejöttek az oroszok. 
Másnap este magához rendelt 
a parancsnok és felszólított, 
hogy minden istentiszteletet és 
egyházi funkciót végezzek úgy, 
mint eddig. Az öreg harangozó 
nem mert a harangkötélhez 
nyúlni, mondván, hogy ezzel 
kihívja a templom, az egyházi 
tevékenység és önmaga ellen

azok neheztelését, akiknek a 
kezében fegyver és hatalom 
van. Persze a harang azért 
megszólalt. Lövés nem ekkor 
érte a tornyot, hanem előbb, 
amikor az elvonulok a felsza
badítóknak átadták helyüket.”

„Akik nem hagyták el a fa
lut — írja Sümegi István  kő
vágóörsi lelkész — házaikba 
rejtezkedve várták az esemé
nyek alakulását. Akiket meg
kérdeztem, egyöntetűen úgy 
nyilatkoztak, hogy semmi okuk 
nem volt az ijedelemre, még 
kevésbé a félelem re. . .  Mo
solyt fakasztó emlék inkább 
volt. Ügy vették fel, úgy ölel
ték magukhoz kicsinyeinket, 
úgy játszottak velük, etették 
őket cukorkával, csokoládéval, 
mintha sajátjaik lettek volna, 
mint ahogyan bizonnyal nem  
egy közülük a sajátjaira is 
gondolt, akiket ott kellett 
hagyniuk valahol Ukrajnában, 
Kazahsztánban,'vagy Szibériá
ban miattuk, értünk is, a 
szebb, boldogabb, szabadabb 
életünkért!”

K-utas Elek zalaistvándi le l
készünk így emlékezik: „Mi 
istvándiak másnap (szinte az 
egész falu) felköltöztünk a sző- 
szőhegyre. Rossz híreket hoz
tak a faluból, ezért 30-án, pén
teken, visszajöttem a falumba. 
Magam mellé vettem Dokién 
Istvánt, a falu bíróját. . .  és 
vele együtt jöttünk a parókiá
ra, ahol a felszabadító orosz 
hadsereg pár tisztje vo l t . . .  
Arra a kérdésre, mit csinál
junk . . .  egy magas rangú tiszt 
azt válaszolta, hogy menjünk 
vissza a hegyre és ott mondjuk 
el minél több embernek, hogy 
jöjjenek le bátran házaikba, 
mert a front tovább húzódott. 
Húzzuk meg a harangokat, 
tartsunk istentiszteleket és 
kezdődjék meg újra az élet, 
mint azelőtt volt a faluban.”

Lassan oldódó bizalommal, 
de félelemmel is a szívekben, 
szivárogtak vissza hajlékaikba 
az emberek. Sokan csak üszkös 
romokat találtak békés ottho
nuk helyet, sokan kifosztva la
kásukat. De megmaradt az éle
tük és jobb jövőbe vetett re
ménységük. És kezdődött min
denütt az „újjáépítés”. Orszá
gos akarattá dagadt ez a láz. 
S a csodával határos, hogy az 
építőanyag szűkében levő or
szágban milyen gyorsan épül
tek fel a rombadőlt hajlékok, 
vagy a megrongálódott középü
letek, többek között a templo
mok is.

Bárdosi Jenő lelkész írja 
Dabronyból, amely március 
23-án szabadult fel, hogy „a 
gyülekezeti élet gyorsan meg
indult. Virágvasárnapján már 
volt istentisztelet és a lelkész 
arról beszélt, hogy a háború 
elmúlt, adjunk hálát érte, és 
most teljes erővel bele az új
jáépítésbe!” Dabronyban csak 
szórványos lövöldözés volt 
ugyan, — így is két ember ál
dozatul esett — nagyobb kárt 
nem szenvedett ez a Veszp- 
rém-megyei község, mégis 
szükségét érezte a lelkész an
nak, hogy híveit felszólítsa az 
„országos láz”, az újjáépítés 
lázába való bekapcsolásba.

R. P.

Lapunk június 28-i számában rövid hír jelent meg arról, 
hogy a Lutheránus Világszövetség 5. nagygyűlését nem a bra
zíliai Porto Alegrében, hanem a franciaországi Evianban 
(Génitől 45 km) tartja meg az eredetileg kitűzött időben, te
hát július 14-től 24-ig. Azóta a Magyarországi Evengélikus Egy
ház küldöttei: D. Káldy Zoltán  és D. dr. O ttlyk Ernő püspökök 
és dr. Pálfy Miklós professzor, valamint tanácsadóként dr. 
Pröhle Károly és dr. Nagy Gyula professzorok már Evianban 
vannak.

A z LVSZ elnökségének ezt a döntését heves viták előzték 
meg. Május 21-én még azt a „végleges” határozatot hozta az 
LVSZ, hogy ragaszkodik Porto Alegréhez, bár több küldöttség 
komoly ellenérveket hozott fel éppen a brazíliai politikai hely
zetre utalva. A májusi határozatot azonban ahhoz a feltétel
hez kötötte az LVSZ, hogy a brazil kormány nem képviselteti 
magát a nagygyűlésen, mert ez azt a látszatot keltette volna, 
hogy a világ lutheránussága „elfogadja és legalizálja” a maga 
részéről a jelenlegi katonai kormányt. A nagygyűlés színhe
lyének megváltoztatása éppen azért vált elkerülhetetlenné, 
mert a brazíliai evangélikus egyház viszont kijelentette, hogy 
mivel korábban már meghívta a megnyitó ülésre Medici tá
bornokot, Brazília elnökét, ezt a meghívást nem vonja vissza, 
és a tábornok „természetesen” jelen lesz a nagygyűlésen.

A június 5-én kelt újabb döntésről kiadott sajtónyilatkozat 
ezt mondja: „Több küldöttségnek az a nyilatkozata, hogy nem 
vesznek részt a nagygyűlésen, ha Porto Alegrében lesz, és aho
gyan Brazíliában reagáltak az LVSZ-nek arra a döntésére, 
hogy el kell tekinteni a brazil kormány képviseletétől, olyan 
feszültséget teremtett, amely megakadályozta volna, hogy a 
nagygyűlésnek munkaülés jelleget adjunk.”

A z LV SZ-nek ez az újabb döntése legalább annyi kritikát 
vált majd ki, mint az előző, ott a kanadai Waterloo-ban 1967- 
ben, amikor Porto Alegre mellett döntöttek. Eredetileg ugyan
is Weimarban (NDK) akarták a nagygyűlést megtartani 1969- 
ben. Mivel azonban az NDK kormánya az eredetileg szóbeli 
meghívást visszavonta, úgy döntöttek Waterloo-ban, hogy 1970- 
ben tartják meg a brazíliai Porto Alegrében. Az emberi jogok 
megsértéséről és a politikai foglyok kínzásáról szóló sajtóje
lentések azonban arra indítottak több küldöttet (Meyer lübecki. 
Harms oldenburgi, Sakrautzky bécsi püspökök többek között), 
hogy lemondják részvételüket Porto Alegrében. A holland és 
skandináv evangélikusok is komoly kifogásokat emeltek Porto 
Alegre ellen. Ekkor abban állapodott meg az LVSZ és a ven
déglátó brazil evangélikus egyház, hogy a nagygyűlésnek ki
mondottan munkaülés jelleget kell ádni. Kitűnt azonban, hogy 
ez sem jelent már kiutat, és így döntöttek a franciaországi 
Evian mellett a Genfi-tó partján.

A döntést egyesek megnyugvással vették tudomásul, mások 
élesen bírálják. Egyesek szerint éppen a nagygyűlés fő témája 
(„Elküldettünk a világba”) arra kötelezte volna a Lutheránus 
Világszövetséget, hogy belemenjen „az élet sűrűjébe”, és ott 
mutassa meg, hogy mit tud ma mondani kezében az evangé
liummal a világnak oly sok megoldatlan problémájára. Mert 
könnyű lesz a csendes Evianban beszélni ezekről, de a hit bá
torságára lett volna szükség Porto Alegrében. Mások szerint 
erre a katonai kormány égisze alatt úgy sem lett volna lehető
ség, és rendkívül súlyos helyzetbe hozhattuk volna a brazíliai 
evangélikusokat „az elutazás után”.

Bárhogyan is vélekedünk, két körülményt feltétlenül szóvá 
kell tennünk. Korábban kellett volna tanulmányozni az LVSZ- 
nek a brazíliai helyzetet, és miután kitűnt, hogy a vendéglátó 
egyház minden állítása ellenére sem volt biztosítva a nagy
gyűlés zavartalan lefolyása Brazíliában, várnia kellett volna 
legalább egy évet ezzel a nagygyűléssel, hogy a kedélyek meg
nyugodjanak, és ne a „helyszín” körüli viták kössék le a rész
vevők figyelmét és erejét Evianban. Az alapvető hiba azonban 
már Weimarral kezdődött el, amikor a nagygyűlést azért akar
ták ott tartani 1969-ben, hogy az akkor még „erősen” reakciós 
egyházi köröket „megtámogassák” az LVSZ részéről. Ugyanez 
a szándék húzódott meg a waterloo-i döntés mögött is: a lé
nyegében német telepesekből álló brazíliai evangélikus egyhá
zat akarták megtámogatni otthonában, a „harmadik világban”

A kár a helyes megfontolás győzelmeként, akár elmulasztott 
erőpróbaként értelmezi a nagygyűlés az elnökség döntését, egy 
dolog parancsoló szükségként jelentkezik: Az LV SZ-nek ren
deznie kell sorait, és újjá  kell formálódnia. Üj és fiatalabb 
erőknek kell kezükbe venniük ennek a fontos felekezeti világ- 
szövetségnek a vezetését és tartalmában is meg kell újulnia: 
teológiailag, de politikailag is! Dr. Pálfy Miklós

Régi egyházi tisztségek
3. Custosok

Az eskütétel napján, tehát 
Vízkeresztkor, vacsorára gyűlt 
egybe a gyülekezet egész veze
tősége a tanácsteremben. A 
nagy T-betűs asztal felső vé
gén az elnökség, két oldalán 
pedig az időleges tisztségvise 
lök foglaltak helyet szigorúan 
megszabott, jelképes rendben. 
A lelépő gondnok, sáfárok, ti
zedesek arccal a kijárat felé 
ültek, annak jeléül, hogy ők 
távozóban vannak a hivatal
ból. Az újonnan beiktat.ottak 
pedig háttal ültek az ajtónak, 
arccal a terem belseje felé, an
nak illusztrálására; hogy ők 
érkezők, a szolgálatukat kez
dők. Az új tisztségviselők fe
leségükkel ültek az asztalnál, 
a lelépők asszonyai, lányai pe
dig felszolgáltak.

A vacsoránál az igazgató
lelkész, vagy esperes mondott 
komoly felköszöntőt, megkö
szönve a lelépők szolgálatát, 
hűséges szolgálatot kérve a 
hivatalba lépőktől. Ez után 
azonban számolatlanul követ
keztek a vidámabb szellemes, 
vagy kevésbé szellemes felszó
lalások.

Nos, ilyen volt a gyülekezet 
új, népi tisztségviselőinek 
hangulatos fogadtatása. Más
nap, január 7-én reggel azon
ban megkezdődött számukra is 
a hivatallukkal járó komoly, 
áldozatos munka s tartott egé
szen addig, amíg egy-, két-, 
vagy éppen háromévi egyház- 
szeretetből fakadó önzetlen 
szolgálat után ők is oda nem  
ültek a nagy T-betús asztal
hoz — arccal a kijárat f e l é . . .

Id. Dedinszky Gyula

ruson kezdte szolgálatát, meg- 
lettebb korában levonult h 
földszintre a lányokra fel
ügyelni. Sokszor apáról fiúra, 
vagy vőre szállt ez a hivatal.

Fizetést nem kaptak a cus- 
tosok. Egyedül azt a kedvez
ményt élvezték, hogy a párbér 
(személyi adó) alól mentesek 
voltak, vagyonuk után azon
ban ők is fizették az egyházi 
adót.

A custosság csökevénye 
mindmáig megvan gyüleke
zetünkben. A násznagyfunerá- 
torok, a sztarejsik némelyike 
ma is ott ül a földszinten a 
női padok szélén, többé nem 
azért, hogy fegyelmezzen, in
kább csak, hogy segítsen, ha 
a templomban egy-egy öreg 
embert rosszullét fog el.

Láttuk, hogy a custosokat 
nem választotta gyűlés és nem 
is iktatta őket senki hivata
lukba. Az egyház többi tiszt
ségviselőjét: a kurátort, a sá
fárokat és a tizedeseket azon
ban minden év decemberében 
a képviselőtestület közgyűlése 
választotta, beiktatásuk pedig 
január 6-án, Vízkereszt ünne
pén történt a nagytemplomi 
szlovák istentiszteleten. Itt a 
megválasztottak nevét a lel
kész szószékről meghirdette a 
gyülekezetnek, majd az új 
tisztségviselők az oltár elé já
rultak s ott letették a hivatali 
esküt. Ez volt beiktatásuk hi
vatalos, vallási jellegű része. 
Volt azonban hivatalbalépé- 
süknek egy barátsáogs, társa
dalmi aktusa is.

szevetettók, egyeztették, vagy 
esetleg revideálták az út ad
dig m egtelt szakaszán szerzett 
felismeréseket, elért eredmé
nyeket. Ugyanakkor mindig 
egy lépést, legtöbbször nagyon 
döntő lépést te ttek a közvetlen  
vagy a távolabbi jövőre nézve. 
Ezzel friss pezsgést, kiszélese
dő teológiai tevékenységet, az 
egyháznak az új társadalmi 
rendben való elhelyezkedésé
hez újabb mozgást indítottak 
eL

Az írások frissek. Emlékez
tetnek arra, hogy legtöbbször 
az egyház új útjával kapcso
latban felvetődő kérdések sür
gető időszerűségében hangzot
tak el, azonnali választ köve
telve. A részletek kidolgozása, 
a megtalált értékkő csiszolása, 
befoglalása megmaradt a teo
lógia hivatalos' „szakmunká
sainak”, a lelkészi munkakö
zösségek műhelyének, az egyé
ni meditációk témafeldolgozá
sára, gyülekezeti alkalmakon 
történő kibontásra.

Ez utóbbi egyébként híven 
tükrözi D. Káldy Zoltán egész 
egyházkormányzó tevékenysé
gét. Az egyház egész életére, 
hazai egyházunknak a szocia
lista hazában népünk javát is 
építő szolgálatára, az egyete
mes emberiség érdekeit elő
mozdító állásfoglalásaira néz
ve döntő kérdéseket nem en
gedi befullasztani valamiféle 
íróasztal-teológiába, a lénye
get megkerülő, szőrszálhaso
gató, elodázgató kegyeskedés
be vagy ortodoxiába, amelyek 
éppen ezáltal válnak alkal
matlanná arra, hogy választ 
adjanak a ma égető kérdései
re. Az egészre nézve, a teljes 
trést kézbefogva, az egyház 
történetének körkénében  adja 
meg a választ és íev lesz az 
útmutatássá, segítséggé a rész
letkérdésekben való eligazo
dáshoz is.

A mai magyar evangélikus 
egyház, a ma életre képes, 
igéből, hitből megújuló ke- 
resztyénség jelenének és jövő
jének kompendiumát veszi ke
zébe az olvasó D. Káldy Zol
tán püspök könyvével. A 25 
esztendő egyéni és közösségi, 
teológiai és egyházpolitikai 
munkásság gyömölcseként 
megérett mű segítsen tovább 
mindannyiunkat az egyház 
m últjának helyes értékelésé
ben, az egyház mai életének 
hivő megélésében, népünk és 
az emberiség jó jövőjét szol
gáló útépítésben.

Mezősi György

; gatták: Van, ki rendet tart 
■ fiaik között!

De, mint említettük, a lá
nyok között is akadhattak ren- 

i detlenkedők, beszélgetők, ne- 
• vetgélők. Ezért a földszinten is 
; voltak custosok, még pedig ti

zenhatan. Hatalmi jelvény ü- 
. két, a szép fehérre hántolt 

vesszőt ők nem a kezükben 
tartották, hanem maguk elé, a 
pad könyvtartódeszkájához 
erősített vasgyűrűbe állították. 
A fehér vesszők dárdaként 

, meredtek a levegőbe.
Az eddig említetteken kivül 

voltak külső custosok is, akik 
az istentisztelet ideje alatt a 
templomkertben körül jártak, 
hogy a netán oda kiszökő és 
ott hancúrozó gyerekeket a 
templomba visszatereljék.

Számunkra furcsa a fegyel
mezésnek ez a formája. Ha
mar rájött erre a békéscsabai 
presbitérium is; mely a cus
tosság pár évtizedes fennállá
sa után a vesszőt kivette a 
custosok kezéből, határozatban 
rendelve el: „aby prúti w kos- 
tole se casirowali”, azaz: „hogy 
a pálcák a templomban szün- 
tettessenek meg”.

A custosok fiatal és közép
korú házasemberek voltak. 
Nem választotta őket semmi
féle gyűlés. Templomba rend
szeresen járó, a gyülekezet if
júságáért felelősséget érző 
férfi egyháztagok önként je
lentkeztek a kurátornál, aki 
— ha jelentkezésüket elfogad
ta — mindjárt ki is jelölte 
szolgálati helyüket a temp
lomban. A custos fiatalabb ko
rában a legények között, a kó-

Különleges egyházi tisztség 
volt a békéscsabai gyüleke
zetben a c u s t o s - s á g .  A 
custosok tkp. templomi rend- 
fenntartók voltak. Mivel a 
nagytemplom 3500 főnyi gyü
lekezet befogadására képes, s 
mivel ily tömegben sok min
den rendetlenség előadhatja 
magát, ezért nem volt fölösle
ges az . állandó, közvetlen 
templomi felügyelet, különö
sen is a felnőtt ifjúság köré
ben.

Szlovák istentiszteleteken a 
legények helye a 800 szemé
lyes második kóruson volt, a 
lányok pedig az oltár körül és 
a padsorok között álltak. A lá
nyok nagy kísértése volt a 
prédikáció alatti beszélgetés, 
nevetgélés, a legények pedig 
nem egyszer lökdösődtek, du
lakodtak a kóruson, vagy a 
földszinten álló lányokra meg
jegyzéseket téve zavarhatták a 
gyülekezet áhítatát. így hát 
elsősorban e két nembeli ifjú
ságra kellett ügyelni.

Ezt a felügyeletet látták el 
a custosok. Számukra a legé
nyek kórusán 14 támlás szék 
volt kiképezve: ezek ma is 
megvannak még. A custosok 
kettő, kettő és félméteres fűz
fa, vagy mogyorófa vesszővel 
a kezükben ültek az ifjak kö
zött. Amíg a szép szó használt, 
szóval figyelmeztették a ren- 
detlenkedőket, de ha a szó sü
ket fülekre talált, a vesszővel 
végigsuhintottak a rendbontók 
hátán. Az ütések zaja a temp
lomi csendben elhangzott a 
földszintre is, ahol a szülőle, 
nagyszülők megnyugodva hall-

Vegyük ezekhez mindazt a 
több, m int 00 előadást, cikket, 
igehirdetést, tanulmányt, leve
let s  egyéb megnyilatkozást, 
amelyek Káldy püspök gazdag 
előadói, írói tevékenységéből 
együttlátható ebben a gyűjte
ményben. Ezek mindegyike 
egy-egy konkrét egyházkor
mányzati, eligazítást, felvilá
gosítást, pásztorolást igénylő 
ügyhöz kapcsolódik. Ezért D. 
Káldy Zoltán püspök könyve 
több, m int egy írói alkotás. A z  
egyház, a magyar evangélikus 
egyház könyvét tartja kezében 
az olvasó. Aki a mai magyar 
evangélikus egyház fejlődését, 
életét, rendjét, célját ismerni 
akarja, ebben a könyvben 
megkapja a választ.

Mi lelkészek, felügyelők, 
presbiterek, gyülekezeti tagok 
is természetesen nem úgy for
gathatjuk, hogy meditálgatunk 
felette. Elevenen érint minket, 
emlékeket idéz, érzéseket lob
bant fel, döntésekben erősít 
meg, revízióra késztet, mert 
lelkészt szolgálatunk, keresz
tyén hívő életünk valóságos 

- eseményeit, hitbeli élményeit, 
közösségi tapasztalatait hozza 
elénk, ahogy azokat átéltük, 
megéltük az elmúlt 25 eszten
dő alatt. D. Káldy Zoltán püs
pök nyilvánvalóan maga is 
ilyen szempontok alatt gyűjtöt
te össze kiadásra szánt írásait.

Az 1958 előtti írások az ú t
keresés és egyengetés jegyeit 
hordozzák magukon. Egy-egy 
lelkészkonferencián, munka- 
közösségi ülésen, országos 
együttléten hangzottak el, ahol 
közösen kerestük a feleleteket 
az egyház új helyzete és szol
gálata kérdéseire. Hitelesekké 
a szerző alapos teológiai tá jé
kozottsága, egészséges biblici- 
tása, hitvallásos megalapozott
sága és egyéni hivő döntései 
tették. Emlékszem, hogy mi, 

; akkori fiatal lelkészek szíve
sen láttuk volna a friss teoló
giai látásokat megfogalmazó 
fiatal esperest a teológiai ta
nári székében. Isten akarata, 
egyházunk népének és álla
munknak bizalma magasabb 
„tanszékre” helyezte, s attól 
kezdve az egvház egészét ta
nította gyakorlatiasan és ma
gas teológiai szinten. K önw e  
ezért tankönyv is, amelyben  
benne foglaltatik az egyház mai 
tanítása.

1 Az elhangzott és a könyv
ben megörökített előadások, 
tanulmányok. igehirdetések, 
ielentések kettős irányúak. 
Egyrészt mindig csokorba kö
tötték. összegezték, az adott 
helyzettel és kérdésekkel ösz-

nak, továbbvivőnek tartok ma
gam, lelkésztársaim és a gyü
lekezetek számára e könyv 
megjelenése kapcsán.

Súlyos munka D. Káldy Zol
tán püspök könyve. Nem első
sorban közel 500 oldalával, 
amely Sajtóosztályunknak az 
utóbbi 25 év alatt megjelent 
kiadványainak egyik legteste- 
sebbjévé teszi. Tartalma, mon
danivalója teszi azzá. Ha csak 
az „Előszóban” is említett „pil
léreket” építő püspöki szék
foglaló beszédet, a pozsonyi 
Szlovák Evangélikus Teológiai 
Fakultáson elmondott doktori 
székfoglalót, vagy az Egyez
mény megkötéséről történt ju
bileumi megemlékezést tekint
jük, olyan jelentőségű „írá
sokról” van szó, amelyek 
egész egyházunk élete, egész 
lelkészi karunk szolgálata, sőt 
ezen túlmenően egyházunknak 
a szocialista magyar hazához, 
a világkeresZtyénséghez, az 
emberiség nagy családjához 
való viszonyára nézve is dön
tő jelentőségűvé váltak az el
múlt esztendők során.

Lapunk múlt heti számában 
mar iiírül adtuk, hogy Sajtó
osztályunk kiadásában megje
lent D. K ÁLD Y ZO LTÁN  püs
pök könyve ÚJ ÚTON címen, 
mely magában foglalja a szer
zőnek az elmúlt 25 esztendő 
alatt elhangzott vagy leírt leg
jelentősebb előadásait és cik
keit.

A megjelenést közlő hírhez 
csatoltuk D. dr. O ttlyk Ernő 
püspöknek a jubileumi kiad
vány elé írt előszavát, mely 
egyrészt átfogó képet ad a mű 
teljességéről, másrészt méltat
ja a szerző megjelenít munkái
ban tükröződő teológiai és 
egyházpolitikai állásfoglalást, 
kiemelve azt az útmutatást, 
ami magyar evangélikus egy
házunk számára életbevágóan 
döntővé lett az elmúlt negyed
század alatt.

Amikor ebben a cikkben 
visszatérek D. Káldy Zoltán 
legújabb könyvéhez, nem kívá
nom ismételni az említett elő
szóban foglaltakat, hanem ah
hoz kapcsolódva mondom el 
azt, amit értékesnek, hasznos-
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íj hitvallás
1 Jn  4, 6—8

1. A m ióta  istenh ivők vannak, h itvallások is szü lettek. Izrael 
népe a hetedik  nap, a sabbát nyugalm ával va llo tt Arról, „aki 
nem  szunnyad és nem  a lszik”, a Terem tőről. A  Jézus körül, 
vagy Jézus tan ítványi közösségében élő em berek szájából is 
hangzottak el olyan kijelen tések, am elyek a h itvallás fén yével 
szikráznak. Csak utalok it t K eresztelő  János, P éter apostol, a 
„hitetlen”-nek bélyegezett Tamás, vagy Pál apostol egy-egy  
m ondatára, am elyben, m in t magban a sudár fa, o tt re jtő zik  a 
vasárnapról vasárnapra elm ondott A postoli H itvallás. R égiek  
fogalm azták, csodálatos töm örséggel szen t k ísérletbe kezdtek , 
hogy Isten és K risztusa titká t, k im eríthetetlen  gazdagságát 
m egközelítsék  és em berm ódra, em ber szám ára érthetően k i
fejezzék . Ez a k ísérletezés m a sem  ért véget. V ilágszerte ko
m oly keresztyének  próbálkoznak azzal, hogy az e lőttünk élt 
keresztyének  h itvallásainak a fundam entum án, de m égis a m i 
gondolkodásunk, nyelvünk és szóhasználatunk eszközeivel ke
ressük istenhitünk—krisztushitünk m egváltásának m ai form á
ját. O lyan szándék ez, am elynek m ég a próbálkozásait is csak 
tisz te le tte l és az együttgondolkodás készségével figyelhetjük.

2. Igénk azonban figye lm ezte t bennünket: a h itvallás nem  
egyszerűen veretes régi, vagy ragyogóan mai, friss formula. 
A  hitvallásra való elkötelezettségnek és a h itvallásra való  
készségnek nem  tehetünk eleget, m ég olyan  szépen és igazán  
form ált m ondatokkal sem. János apostol ism eri a h itvallásnak  
azt a fa jtá já t, am elynek nem  három ágazata van, hanem csak 
egy, de ezt az egyet nem  m ondani kell, hanem  tenni. A  szere
te t h itvallása ez.

3. Jézus maga is ezt vallotta , am ikor a sabbát nyugalm a he
ly e tt  az em berekkel való  törődés gondját fe lve te tte . A z A tyáró l 
va llo tt, A kinek a képében az egész élete „rám ent” erre a h it
vallásra.

4. ő rá  gondol János, am ikor „szeretetteknek” mond bennün
ket. Jézus úgy m ondotta el a h itvallását az A tyáról, hogy köz
ben em berek ú tja  Istenhez igazodott, fe llé legzettek  te s te t-le lke t 
szorító nyom orúságok között, és az Élő szeretetére b íz ták  m a
gukat a halál m agányosságában is.

5. Csak az em berszeretet egyszerű, nem  lá tványos m agatartá
sával együ tt érvényes m inden egyéb hitvallásunk. Jó lenne, ha 
egyre kevesebbet kellene ezt mondani, m ert joggal égeti már 
a keresztyénség szá já t a sok te tté  nehezen vá ló  szere te tn yila t-  
kozat. O tt van előttünk a házastársunk, a családunk, a gyü le
kezetünk, em bertársaink, ism erősök, és sosem  lá tottak, és vá r
nak az ú j h itvallásra, am elynek csak egy ágazata van, de 
benne mégis kibontakozhat K risztu s te ljes gazdagsága és m in
den titka. A m ikor elm ondod az A postoli H itvallást, az Ám en  
előtt erre az egyágazatosra is gondolj. Tenni se fe le jtsü k  el!

Fehér Károly

I M Á D K O Z Z U N K
Szent és szép szavak helyett az életedet ajándékoztad ne

künk, Urunk! így vallottal az Atyáról, Aki benned Megváltót 
és testvért adott számunkra. Bocsásd meg egyházad sok bűnét, 
am ikor a szép és igaz hitvallást nem követte jó és áldozatos 
tett. Segíts bennünket, hogy nagy szereteted ne szép form u
lákban. hanem a szeretetünk 
ban tükröződjék. Ámen.

— SZÜLETÉS. Joób O livér  
ostffyasszonyfai lelkészéinek 
június 7-én második gyerme
kük született. Neve: Olivér, 
Dávid.

— h á z a s s á g k ö t é s , e s z -
lényi László  segédlelkész és 
Danis E rzsébet július 11-én 
ta rto tták  esküvőjüket a  fasori 
templomban.

— Turcsányi E rvin Tamás 
és Benczúr E rzsébet július 12- 
én ta rto tták  esküvőjüket az 
angyalföldi templomban.

— HALÁLOZÁS. O zv. Bo
ros Dezsőné életének 84. esz
tendejében július 4-én elhunyt. 
Temetése július 9-én volt a rá 
koskeresztúri új köztemetőben. 
Az elhunytban Boros Károly 
zuglói lelkész édesanyját gyá
szolja.

egyszerű, de igaz m agatartásá-

Megjelent 
D. Káldy Zoltán: 

Ű J ÜTŐN
című könyve 

A ra: 135,— Ft 
Megrendelhető 

a  Sajtóosztályon

— VIDÉKÉN LAKÓ evan gélik u s  
le lk ész  m ost végzett, B u d ap esten  
dolgozó, d ip lom ás, szo lid  leá n y á 
n a k  a lbérleti szob át k eres, leh e tő 
leg  kü lön  bejáratta l. Cím a k iad ó-  
h ivatalban .

— KÉT szo lid  I. éves  egy etem ista  
fiú n ak  tágas szob át (id eig len es b e 
je le n té sse l) , k e llem es  o tth on t n y ú j
tok . „N yu god t tan u lás” je lig ére  a 
kiad óhivata lba .

Istentiszteleti rend
B ud ap esten , 1970. jú liu s 19-én

D eák tér  de. 9. (úrv.) dr. K ékén  
A ndrás, de. 11. (úrv.) dr. K ékén  
A ndrás, du. 6. T rajtler G ábor. 
F asor de. 11. D. K oren Em il, du. 6. 
D. K oren Em il. D ózsa  G yörgy  út 
de. fé l  10. D. K oren Em il. Ü llő i út 
24. de. fé l 11. K arácsony Sándor u. 
de. 9. R ákóczi út 57 b. de. 10. (szlo
vák) A radi A ndrás, de. 12. (m a
gyar). T h a ly  K álm án u. 28. de. 11. 
dr. R éd ey  Pál. K őbán ya  de. 10. 
U tász u. de. 9. V ajda P éter  u. de. 
fé l 12. Z ugló  de. 11. (úrv.) B ízik  
László. R ák osfa lva . de. 8. (úrv) 
B ízik  L ászló. G yarm at u. de. fé l 10. 
B ízik  László. Fóti út de. 11. B en 
czúr L ászló. V áci ú t de. 8. B en czúr  
László. F rangepán  u. de. fé l 10. 
B en czú r  László. Ü jp est de. 10. B lá-  
zy L ajos. P esterzséb et de. 10. 
V irágh G yula. Soroksár Ü jtelep  
de. fé l 9. V irágh G yula. P estlőr in c  
de. 11. M atuz L ászló. K isp est de. 
10. K isp est W ekerletelep  de. 8. 
P estú jh e ly  de. 10. S ch rein er V il
m os. R ákospalota  MÁV telep  de. 8. 
R ákospalota  N agytem p lom  de. 10. 
R ákospalota  K istem p lom  du. 3.

R ák osszen tm ih ály  de. fé l 11. ifj. 
G örög T ibor. S ash alom  de. 9. K ar
ner A gostön . M átyásföld  de. fé l l l .  
C inkota de. fé l 11, du. fé l 3. K is- 
tarcsa  de. 9. R ákoscsaba  de. 9. 
B ék és József. R ák osh egy  de. 9. 
R ák osliget de. 10. R ákoskeresztúr  
de. fé l 11, du . 3.

B écsik ap u  tér de. 9. (úrv.) V á
ra dy  L ajos. de. 11. (úrv.) C sákó  
G yula, du .6. M adocsai M iklós. 
T orockó tér de. fé l 9. C sákó G yula. 
Óbuda de. 9. F ü löp  D ezső , de. 10. 
(úrv.) Fü löp  D ezső . XII. T artsay  
V ilm os u. de. 9. id. H arm ati B éla, 
de. l l .  id. H arm ati B éla , du. fé l 7. 
T akács József. P esth id egk ú t de. fé l 
11. T akács József. K elen fö ld  de. 8. 
dr. R ezessy  Z oltán, de. 11. (úrv.) 
dr. R ezessy  Z oltán, du. 6. dr. Re
zessy  Zoltán. N ém etv ö lg y i ú t de. 9. 
M adocsai M iklós. A lb ertfa lva  de 7. 
V isonta i R óbert. N a g y té tén y  de. 
fé l 9. K elen vö lgy  de. 9. V isonta i 
R óbert. B udafok  de. 11. V ison ta i 
R óbert. C sillagh egy  de. fé l 10. C se
p el de. fé l 11.

— Szentháromság ünnepe 
után a 8. vasárnapon az oltár- 
teritő színe: zöld. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: Mt 7, 
15—23; az igehirdetés alapigé
je: 1 Jn 4, 6—8.

— EVAN GÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A  RÁDIÓBAN. 
Július 19-én, vasárnap reggel 
7 órakor az evangélikus egyház 
fé lórá já t közvetíti a Petőfi 
Rádió és az URH adó. Igét 
hirdet IFJ. KENDEH G YÖ R G Y  
egyházkerületi lelkész.

—  A  BACS-KISKUN e g y 
h á z m e g y e  lelkészi m unka- 
közössége a közelmúltban két 
ülést tarto tt. A Budapesten 
ta rto tt ülésen Hernády Nándor 
igemagyarázattal, D. Koren  
Emil, dr. Hafenscher K ároly, 
Tóth-Szöllős M ihály, Sárkány  
Tiborné és Ponicsán Im re elő
adással szolgált. — A Duna- 
egyházán ta rto tt ülést meglá
togatta D. K á ldy  Zoltán  püs
pök, aki úrvacsorát osztott, 
majd a délelőtt folyamán sza
bad, kötetlen beszélgetést foly
ta to tt a  lelkészekkel. Teoló
giai, országos egyházi és napi 
kérdésekről folyt az eleven 
beszélgetés. Délután Görög 
Tibor esperes az Országos 
Esperes! Értekezletről számolt 
be, m ajd  Ponicsán Im re  ta r 
to tt előadást.

— s e g é d l e l k é s z -At h e -
LYEZÉS. D. K áldy  Zoltán  
püspök, a  Déli Egyházkerület 
püspöke július I-i hatállyal 
ifj. K rdh ling D ániel pécsi se
gédlelkészt Bonyhádra, G yőr 
Sándor végzett teológust Pécs
re helyezte segédlelkészi szol
gálatra.

— BELED. Negyedszázados 
hűséges gyülekezeti szolgálat 
u tán  lem ondott felügyelői 
tisztségéről Jakab Imre. Az 
újonnan választott felügyelőt, 
Rúzsa Jánost, és B uthy Ernő 
másodfelügyelőt istentisztelet 
keretében ik ta tta  be tisztségé
be Puskás Jenő, a  gyülekezet 
lelkésze.

— s e g é d l e l k é s z -e l h e -
LYEZÉS. D. Dr. O ttlyk  Ernő 
püspök, az Északi Egyházkerü
let püspöke R ezessy M iklós se
gédlelkészt Miskolcra, ifj. 
W  eitler Rezső  segédlelkészt 
Csepelre helyezte július 1-i 
hatállyal, V altinyi Gábor se
gédlelkészt pedig Sopronba 
helyezte augusztus 1-i hatály- 
lyal.

Jöjjetek énhossám 
m indnyájan .

Jézus m ondja: „Jöjjetek én- 
hozzám m indnyájan, akik meg
fáradtatok és m egterheltette- 
tek, és én megnyugosztlak ti
teket”. (Máté 11, 26)

„M ert a világosságnak gyü
mölcse minden jóságban és 
igazságban és valóságban van”, 
(Ef 5, 9)

VASÁRNAP. — „A szere- 
tetben nincsen félelem, sőt a 
teljes szeretet kiűzi a  félel
m et”. (1 Jn  4, 18) Ennek a hét
nek a napi igéi az Istennel és 
az em berekkel való kapcsola
tunkat állítják  a  szemünk 
elé Isten és ember, em ber és 
em ber kapcsolatának nem le
het más az alapja, m in t a sze
retet. Isten Jézus Krisztusban 
örök szeretetével közeledik 
hozzánk, s szeretete által ta lál
juk  meg a bűnt haraggal bün
tető Isten helyett a bűnösnek 
is megbocsátó mennyei Atyát. 
Ezért töltheti el szívünket a 
szeretet, s ezért ta lálhatjuk  
meg a m ásik em berben is a 
testvért.

HÉTFŐ. — „Hű az Isten, aki 
megerősít titeket és megőriz a 
gonosztól”. (2 Tess 3, 3) Em
beri gyarlóság bennünk, hogy 
gyakran m eglankad szívünk
ben a  szeretet tüze, m egfárad 
a szeretet cselekedeteit véghez- 
vivő kézmozdulatunk is. Nagy 
szükségünk van arra, hogy 
maga Isten erősítsen m inket 
igéje és Szentlelke á ltal na
ponként. Az ö  erősítő m unká
ja  tisztítja  meg szívünket a fé
lelemtől, de a haragtól, a  gyű
lölködéstől, a  szeretetlenségtől 
is, hogy engedelmesen já rjuk  
az á lta la  k ijelölt u ta t: a sze
re te t ú tját.

KEDD. — Jézus mondta: 
„Ha valaki szeret engem, meg
ta rtja  az én beszédeimet; az 
én Atyám is szereti azt és ah 
hoz megyünk és annál lako
zunk”. (Jn 14, 23) Sokszor na
gyon könnyen m ondjuk ki a 
szót, hogy hiszünk Istenben, 
szeretjük Jézus Krisztust. Pedig 
a hitnek és a szeretetnek nem 
a kim ondott szó a  m értéke, ha
nem az ige m egtartása és cse
lekvése. Vajon hogyan ta rtjuk  
meg Jézus K risztusnak hitre 
indító és szeretetre serkentő 
szavát? A hit, vagy a hitetlen
ség, a  szeretet, vagy a szere- 
tetlenség m ár i t t  a  földön is 
meghatározza jövendőnket.

fájdalom tól és a gyásztól, be
tegekből egészségesek lettek, 
m egvetett bűnösökből bűnbo
csánatot nyert ujjongó embe
rek. S am erre mi járunk, m i
lyen sokszor a meg nem értés, 
a  fájdalom, a  könny, a gyű-' 
lölség m arad a nyomukban. 
Ha jobban szeretnénk Meg
váltónkat, jobban tudnánk 
szeretni a m ásik em bert is!

PÉNTEK. — „Sokat hittek 
benne, látva, am iket cseleke
dett”. (Jn 11, 45) Vajon há
nyán ju to ttak  el Jézus Krisz
tushoz, látva a  mi életünket?! 
Vajon m ennyire árad belőlünk 
az, hogy Jézus Krisztus tan ít
ványai, gyermekei vagyunk? 
M ert ez a  hivatásunk, ez a 
szolgálatunk itt  a földön. H in
ni és h itre vezetni, szeretni és 
hideg szíveket szeretetre gyúj
tani. Sokszor hideg a szívünk 
az em berek iránt, de ez azért 
van, m ert hideg a szívünk 
Jézus Krisztus irán t is. Kö
nyörögjünk, hogy Isten Szent
lelke tisztítsa meg a szívünket 
és az életünket, hogy tudjunk 
m ásokat is h itre és szeretetre 
vezetni!

SZOMBAT. — „Keressetek 
és találtok”. (Mt 7, 7) Hitben 
és szeretetben járni. Még ak
kor is, ha zsákutcába jutunk, 
még akkor is, ha úgy látjuk, 
hogy hiábavaló és eredmény
telen az életünk. Maga Jézus 
Krisztus biztat m inket a hét 
utolsó napján  igéje által. Ha 
erőtlenek vagyunk, nála erőt 
nyerhetünk. Ha ingadozik a 
hitünk, ő  megerősít Szendéi
kével, ha elégtelen szívünk 
szeretete, az ő szeretete cse
lekvővé tesz. Keressük a kap
csolatot Istennel és a m ásik 
em berrel. így lesz az életünk 
kedves Isten és em berek előtt.

H. Li

Megjelent 
Túrmezei Erzsébet: 

ÍGY LESZEL ALDA„
című verseskönyve 

II. kiadás
A ra: 38,— Ft

SZERDA. — „Harm adnapon 
m egtalálták őt a templomban 
a  doktorok között ülve, am int 
őket hallgatta és kérdezte”. 
(Lk 2, 46) Oly kevés idő ju t az 
életünkben az Isten dolgaival 
való foglalkozásra! Sokszor 
hogy porosodik otthon a Bib
liánk, milyen távol van egyik 
kezünk a  másiktól ahelyett, 
hogy im ára kulcsolnánk azo
kat! És hány vasárnapon m a
rad t üresen a helyünk a tem p
lomban! A gyermek Jézus pél
dája ezért áll elénk a mai na
pon. Isten igéjét hallgatnunk 
és tanu lnunk  kell. Nemcsak 
vasárnap, és nemcsak akkor, 
am ikor éppen eszünkbe jut.

CSÜTÖRTÖK. — „Az egész 
nép örü lt m indazokon a  di
csőséges dolgokon, am elyeket 
cselekedett”. (Lk 13, 17) Mi
lyen nagy a  különbség Jézus 
cselekedetei és a m i tetteink 
között! A m erre Jézus járt, ott 
em berek m egszabadultak a

Megjelent 
Túrmezei Erzsébet: 

ÍGY LESZEL ALDA„
című verseskönyve 

II. kiadás
A ra: 38,— Ft

Megrendelhető 
a Sajtóosztályon

EVANGÉLIK US ELET
A  M agyarországi 

E van gélik u s O rszágos E gyház  
S ajtóosztá lyán ak  lapja

S zerk eszti: a  szerk esztőb izottság  
F ele lő s  szerk esztő  és k iad ó:

D . K oren Em il
S zerk esztőség  és k iad óh ivata l:  
B u d ap est, V ili . ,  P u sk in  u. 12.

T elefo n : 142—074
C sek k szá m la szá m : 20.412—VIII. 
E lő fize tési ár: egy  év re  90,— Ft 

Á ru sítja  a M agyar P osta
In d ex  25 211

70.2350
A th en aeu m  N yom da, B udap est 

R otációs m agasn yom ás  

F ele lő s  veze tő :
Sop ron i B éla  igazgató

Mindig m egilletődöm , am ikor belépek egy  
tem plom ba. B árm ilyen  hitű  legyen  is az, aki 
abba a tem plom ba Istenhez szólni, neki éne
keln i vagy igé t hallgatni jár, ha belépek, le 
halkítom  lép te im et s szin te  v issza ta rto tt lé- 
lek ze tte l lábu jjhegyen  m egyek végig  rajta , 
hogy békés csen d jé t fe l ne zavarjam .

E zzel a békét sóvárgó lé lekkel lép tem  be a 
m inap fővárosunk egyik  régi, történelm i em 
lékű  tem plom ába.

M egálltam  a hatalm as tem plom hajó  legvé
gén s kezem et éppen im ára kulcsoltam , am i
kor k icsapódott az a jtó  s hangos zsiva lygás-  
sal egy csoport iskolásgyerek jö tt be. V o lt kö 
zö ttü k  14 éves és 18 éves is. Lökdösődve, han
gosan n evetgé lve  m en tek  végig a tem plom on, 
am elyben  valaha a m agyar k irá lyokat koro
názták, ahol Rákóczi m egtépázo tt zászla i á ll
nak s leh a jto tt fe jű  em berek im ája  összeve
gyü lt az orgona halk szavával.

A  m agyarázó tanárra alig fig ye lt két-há- 
rom  gyerek.

K ü lfö ld iek  is vo ltak  a tem plom ban. K ívá n 
csian n ézték  e z t a régi, m agyar m űrem eket 
és a fia ta loka t is, a m i fia inkat és leányain
kat.

A ztán  elvonult a hangos had, m egritku ltak  
a hétköznapi látogatók, e lhallgatott az orgona. 
A  tem plom ban  csak néhányan m aradtunk. 
Szem em  elő tt m égegyszer végigvonult m indaz, 
am it lá ttam  és valahol az agyam  egy k is e l
r e jte t t  zugában m egelevenedett egy em lék.

S tratford—U pon-Aven. Szenthárom ságtem p
lom. Itt keresztelték , ebben a tem plom 
ban tem ették  el Shakespeare-t. a nagy angol 
drám aírót és költő t. Nincs em ber, ak it ha sor
sa  ide ve t, elm ulasztana elm enni ebbe a tem p
lom ba.

Isten
A m ikor annakidején  belép tem  a tem plom 

ba, az a jtóban fekete  ruhás pap fehér papír
lapot n yú jto tt át. K örü lbelü l ez á llt r a j ta . . .

. . .  Isten hozott. M ielő tt körülnézel ebben a 
tem plom ban, ü lj be előbb az egyik  padba. A  
világ  egyik  legszebb tem plom ában vagy. Em
léktáblái generációkról beszélnek, de a világ  
azért ism eri, m ert i t t  szü le te tt és it t  tem ették  
el Shakespeare-t. Ebben a tem plom ban nyolc
száz éve  m egszakítás nélkül h irdetik  Isten  
igéjét. S zere te tte l kérünk, ha végigm ész a 
tem plom on, gondolj arra, hogy m egszen telt 
földön jársz. V iselked j ennek megfelelően, 
halkítsd le szavadat és lépteidet. M ielőtt el
indulsz, bizonyára szeretnél im ádkozni. K ér
lek, köszönd m eg Istennek ezt a házat és m in
den tem plom át a nagyvilágnak. Im ádkozz 
azokért is, akik e z t a tem plom ot építették . 
A dj hálát Istennek a drám aírókért, költőkért, 
az ép ítészekért, a m unkásokért, az énekese
kért, a zenészekért, m indazokért, akik for
mában, színben, írásban azért dolgoznak, 
hogy te ljesebbé tegyék  az é le t szépségét és 
tisztábban  láttassák Isten dicsőségét. Im ád
kozz azért, hogy a tem plom ok széles e v ilág 
ban m indig Isten dicsőségéről szólhassanak az 
em bereknek. Im ádkozz m inden nem zetért, 
minden em berért, családodért és önmagadért.

K örülbelü l ez á llt a fehér papírlapon.
G ondolatban vég ig  járom  a m i országunk  

tem plom ait, azokat, am elyekben  m ár voltam  
és azokat, am elyekről csak hallottam  és m ég  
talán m egláthatom  őket. A rra  gondolok, m i

háza
lyen  szép lenne, ha újító, m odern világunkban, 
ha a m i kicsi országunkban is, am elyet úgy 
m egszerettek  az idegenek, hogy aki it t  já rt, ú j
ra visszavágyik  hozzánk  — ha m ár szelídszavú  
tanácsot tarta lm azó fehér lapot nem  is n yú j
tunk át, de szép  lenne, ha m inden tem plom 
ajtóban lenne valaki, aki elm ondaná, hogy 
. . .  ez az ország legrégibb tem plom a, am ely
ben a m agyar k irályokat koron ázták . . .  ez 
a tem plom  m ég abból az időből szárm azik, 
am ikor a tem plom oknak az utcától m essze  
kelle tt m egbújnia . . .  ezt a tem plom ot a h ívek
áldozatkészsége három szor ép íte tte  ú j já __ez
a pom pás székesegyház, ez a kis fa tem plom , 
ez a kis im aház az em ber Isten-keresésének  
fába és kőbe v é se tt b izonyságtétele. K alapot 
levéve  nyiss ide be, halkítsd  le a szavad és a 
lépteidet. É vszázadok im ájá t őrzik  ezek a fa 
lak. M űvészi kőbe, m árványba vése tt, sz í
nekbe kevert, bo ltívbe  te rveze tt, fába fara
gott, betűbe ön tö tt álm a ta lá lt i t t  örök o tt
honra. A sszonyok, férfiak, erősek és m egfá
radtak jártak  ide évszázadokon  át. Idehozták  
kereszteln i gyerm ekeiket, házasságukat i t t  á l
dották  meg, csendes békére vágyva  ide jö ttek  
öregkorukra, hogy k idolgozott nehezen hajló  
ú jja ika t újra és újra im ára kulcsolják. Ez a 
hely Isten háza. S zelíd  a lázatta l lép je tek  ide  
be és távozza tok  békességgel.

G yarm athy Irén

A szerkesztő gondolatai tovább futnak c s ó 
rók olvastán. K ét hazai em lékét idézi.

R om tem plom  B élapátfalván. Csodálatos ívek, 
nemes vonalak, de egyszerűség, pompa nél
kül. Egy-egy ívdarabban, oszlopfőben szinte 
csak elősóhajt az egykor volt gazdag múlt.

Német tu rista  nézi, s arcán fitym áló voná
sok húzódnak.

— Nem szép? — kérdezik tőle. Feleletül le
velezőlap-csomót húz elő s mutogatja. Góti
kus épület-csodák, dús csipkés ívek, tömör 
gyönyörűség.

— Látja, nálunk ilyenek vannak! — s büsz
kén tündököl.

— Igen, én is sokat lá ttam  azokból. Való
ban csodálatosak. De tudja, amíg maguk azo
kat építették, mi Muhit, Mohácsot éltünk, s 
később, ha futni, szárnyalni lendültünk a szé
pért, a maguk H absburgjai fogták vissza a 
gyeplőt. Azért hát, tudja, ez itt  mégis szebb. 
S ha maguk büszkék azokra, joggal büszkék. 
De csak akkor, ha közben nekünk  hálásak 
érte.

Esztergom. Üvegfalú autóbusz gördül a szé
kesegyház elé. Turisták özönlenek ki belőle. 
Az Ibusz-idegenvezető viszi be őket a dómba. 
Bent a m űvészettörténész szakértelm ével 
magyaráz. Folyik belőle az angol szó, de h ir
telen megáll, s m ereven nézi egyik vendégét, 
egy kockáskabátú yenkit, aki kifordított nyak
kal nézi a freskókat, rideg szakértelemmel és 
szabvány-ám ulattal, m int a kereskedő az árut. 
Fogai között pedig ott lóg az ottfelejtett gyö
kérpipa. Amikor végre a váratlan  csendben 
5 is leveszi tekin tetét a falakról-ívekről, az 
Ibusz-vezető szelíd udvariassággal, szinte 
mentegetőzve megszólal:

— Nézze, én m aterialista vagyok. De ná
lunk  ez nem  szokás. Kérem, tegye el a  pipá
ját.
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Araikor a népek hitet tettek Egy szó, egy kép, egy szám
San Franciscóban, am elyet az 1906-os földrengés m ajdnem  

teljesen elpusztított, huszonöt évvel ezelőtt ötven állam aláírta 
az Egyesült N em zetek Alapokmányát. Huszonöt éve, amikor itt 
Európában még az utolsó bombák robbantak, és még utoljára 
fúródtak keresztül élő emberi testeken a gyilkos golyók, A m e
rika napsütötte partjain együtt ü ltek  azok, akik egy tartós béke 
fe lett „ábrándoztak”. M ert kezdetben mindaz, amiről San 
Franciscóban tárgyaltak, ábránd és sóvárgás volt csupán, hi
szen ki tudta, hogyan és m in t végződik az a szörnyű világégés, 
amely a második világháború néven került be a történelembe.

De az az ötven állam, am ely az április 25-től június 26-ig 
fogalmazott és kidolgozott alapító okm ányt aláírta és ratifi- 
káltatta, hitt a jövőben és megszállottja volt a békének és ko
runk legégetőbb kérdésének megoldását — az együttélést fö l
dünkön  — egy nem zetközi szervezettől várta, az ENSZ-től. És 
ha voltak is problémák a huszonöt esztendő során e szervezet
tel kapcsolatban, az emberiség mégis bizakodva tekin tett reá, 
és várakozással tekin tett intézkedései elé.

Mi tette szükségessé és m i hívta létre a nem zeteknek ezt a 
szervezetét? Nem okultak-e abból, hogy korábban a Népszö
vetség teljesen lejáratta a közösen megoldható kérdések tek in 
télyét? A  családdá tömörülés vágya érett volt. A  háborúba 
belecsömörlött népek vágya is közös volt: garanciát nyerni 
ahhoz, hogy soha ez meg ne ismétlődjék. A  reménység is osz
tatlan volt: ha egy asztalhoz ülnek a népek, ki lehet a lelkek- 
böl törölni a bizalmatlanságot, szelíd szóval, a tárgyalóasztalok 
stílusában meg lehet oldani a legnehezebb kérdéseket. A  né
pek nincsenek arra predesztinálva, hogy faj, világnézet, vallás 
és egyéb más érdek vérontásra serkentse őket. De ehhez szük
ség van egy „világparlamentre”, ahol nincs kicsiny és nagy, 
ahol testvérek tárgyalják meg egyetértésben ügyes-bajos dol
gaikat.

Ez a lélek vezérelte San Franciscóba a hatalmakat. És hogy 
bepillantsunk a háborútól való félelm ek lelkivilágába, idézzük  
Churchill feljegyzéseit 1944-ből. „Sztálin kijelentette: m i azon
ban (a három szövetséges, a szerző) a békét legalább ötven esz
tendőre szeretnénk biztosítani. A  legnagyobb veszély a közöt
tünk  levő konfliktusban rejlik, de ha m i egyek vagyunk, a né
met veszély is jelentéktelen. Ezért szükséges megfontolnunk, 
hogyan tudnánk egységünket a jövőben is biztosítani és m i
lyen garancia szükséges ahhoz, hogy a három nagyhatalom, és 
talán Kína és Franciaország közös frontot tartson fenn. Ki kell 
dolgozni egy olyan rendszert, amely a nagyhatalmak közötti 
konfliktust kiküszöböli.” Sztálinnak ez a kijelentése abból a 
félelemből fakadt, hogy „a mai vezetők a következő tíz évben  
eltűnnek, új nem zedék fog hatalomra kerülni, amely már nem  
személyes élményből tudja, m ilyen volt a háború, m int m i.”

Tehát már a háború befejezése előtti években keresték a 
nagyhatalmak a „garanciát?’ egy következő háború elkerülésé
hez. Ennek a „garanciakeresésnek” és békevágynak m anifesz- 
tuma az Egyesült Nem zetek Alapokmánya. Idézzük e néhány- 
soros alapokmányt a huszonöt éves jubileum  alkalmából!

„MI, A Z  EGYESÜLT NEM ZETEK NÉPÉI elhatároztuk azt, 
hogy m egm entjük a jövő nem zedéket a háború borzalmaitól, 
amelyek életünk folyam án kétszer zúdítottak kimondhatatlan  
szenvedést az emberiségre,

hogy újból hitet teszünk az alapvető emberi jogok, az emberi 
személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők, valam int a 
nagy és kis nem zetek egyenjogúsága mellett,

hogy megterem tsük azokat a feltételeket, am elyek m ellett az 
igazságosság és a nem zetközi szerződésekből, valam int a nem 
zetközi jog egyéb forrásaiból eredő kötelezettségek iránti tisz
telet fenntartható,

hogy előm ozdítjuk a szociális haladást és nagyobb szabadság 
m ellett az életnek nagyobb színvonalra való emelését,

ÉS HOGY EBBŐL A  CÉLBÓL
türelm et gyakorolunk, és egymással jó szomszédként békes

ségben élünk együtt,
hogy egyesítjük erőinket a nem zetközi béke és biztonság 

fenntartására és,
hogy alapelvekben való megegyezés, valamint eljárási m ód

szerek létesítése útján biztosítjuk azt, hogy fegyveres erő alkal
mazására, hacsak közérdek nem kívánja, sor többé ne kerüljön,

hogy nem zetközi szervezetet alkalm azunk valam ennyi nép 
gazdasági és szociális előrehaladásának előmozdítására,

M EGÁLLAPODUNK ABBAN , HOGY E CÉLOK M EGVALÓ
SÍT Á SÁ R A  ERŐFESZÍTÉSEINKET EGYESÍTJÜK.

Ennek folytán kormányaink, San Francisco városában össze
gyűlt képviselőik útján, akik jó és kellő alakban talált megha
talmazásaikat bemutatták, megegyeztek az Egyesült N em zetek  
ebben az alapokmányban, és ezáltal nem zetközi szervezetet lé
tesítenek, am elynek Egyesült N em zetek lesz a neve.”

A z alapokmány ezután 19 fejezetben és 111 cikkben részletezi 
céljait és elveit. Külön érdemes kiem elni az első cikk 3. bekez
dését: „Az Egyesült N em zetek céljai a következők: . . .  gazda
sági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nem zetközi 
feladatok megoldása útján, valam int az alapvető emberi jogok 
és szabadságok m indenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy 
vallásra való tekin tet nélkül történő tiszteletbentartásának elő
mozdítása és támogatása.”

A z emberiség ünnepélyes pillanatai közé tartozott az a nap, 
amikor kihirdették a jó szándéktól és jóakarattól vezérelt szer
vezet megalakulását. A  huszonöt év gyakran tette próbára ezt 
a szervezetet alapokmányával együtt. Gyakran volt tehetetlen  
határozatainak végrehajtásában, gyakran szenvedtek csorbát 
e magasztos elvek és célok. De valahogy m indenkor átvészelte 
a kritikus időket. És a világ, kis és nagy nem zetek bizalma 
újra meg újra visszatért abba a székházba, am ely New York  
atlanti partjához közel áll. S ha bonyolult, nehéz kérdések fe 
szülnek a nem zetek között, e palotában is keresik a megoldá
sokat.

Egyházunk küldöttei a finn—magyar barátsági héten
Egy hét van mögöttünk, s oly sok emlék, hogy oldalakat le

hetne összeírni róla, cikksorozatot, amely értékelné a firm— 
magyar barátsági hét eseményeit és eredményeit, útiélménye
ket adni, amelyek kitennének egy hónapot is, s mi egy hétre 
sűrítve kaptuk, emlékeket, amelyeket kedves pillanatok örömé
ben ragadtunk meg, de talán egy életen át hordozzuk.

Eseményekről, tájakról, elhangzott nyilatkozatokról, a barát- 
kozás társadalmi-politikai aktusairól a Magyar Rádió, a Tele
vízió és a napi sajtó útján olvasóink is bőven értesülhettek. 
Hadd emeljük most ki ezekből az egyházi összefüggésű em lé
keket.

Amint hírt adtunk róla, egyházunk részéről D. Káldy Zoltán 
püspök, D. Koren Emil püspökhelyettes és dr. Vámos József 
teológiai professzor utaztak Helsinkibe, valamint a református 
egyház részéről K om játhy Aladár budapesti esperes. A barát
sági hét védnökei között finn részről ott láttuk D. A h ti Aura- 
nen esperes nevét, de a hét széppé és tanulságossá tételében 
sok finn egyházi barátunk vállalt szerepet.

Valamikor az volt a büszke
ségünk, hogy mi evangélikusok 
szinte egyedül ápoljuk a finn— 
magyar kapcsolatokat. Most az 
az örömünk, hogy a kapcsola
tok az egész társadalmat átka- 
rolóvá lettek. Mi pedig mai 
magyar társadalmunk legkü
lönbözőbb rétegeit képviselő 
háromszázas csoportban ott le
hettünk, a finn—magyar népi 
barátság soha nem volt hang
távú skálájának zengő, har
monikus akkordjaként.

Erről a gazdag hétről csak 
szavak, képek, számok rapszo- 
dikus felvillanásaival lehet be
számolni.

*
EGY SZÓ. Itt minden olyan 

tiszta — összegezte valaki a 
benyomásait. Tiszta. Por 
nincs, mert minden szikla. 
Tiszták az utcák, tiszták az 
otthonok, tiszta a víz és tisz
ták a távlatok. Messzire látni. 
Éjszaka is. Az időben elté
vedsz, mert sötét nincs, csak 
tündöklő derengés. Az is csak 
másfél óráig, s csak arra jó, 
hogy a kontúrokat élesebben 
lásd. Tiszták az emberek, vilá
gos rózsaszín a bőrük. Talán a 
szaunától. Tiszták a tekintetek, 
mint Talvitie Simo János kicsi 
lányáé, Marjalisáé. Talán a lé- 
lektőL

EGY KÉP. Sziluett. Férfi
alak a szálloda kapujában. 
Bent félhomály, kint ömlik a

fény, így csak sziluett az alak. 
Finn családokhoz viszik cso
portunk tagjait kettesével-hár-

Tőlük ballagunk haza éjfél 
után Reischl építészprofesz- 
szorunkkal, s míg vendéglá
tónkról, az egykori néptanító
ról esik a szó, megképzik ben
nem József Attila bizarr rig
musa: „én egész népemet fo
gom — nem középiskolás fo
kon — tanítani”.

EGY SZÁM. Harmincöt mil
lió. Forintra átszámítva ennyit 
fordítottak annak a templom
nak az építésére, amely ma 
Helsinki, sőt Finnország egyik 
legérdekesebb épülete. Nem is  
épülete: furata. 35 méter át
mérőjű henger alakban lefúr- 
tak-robbantottak egy monu
mentális sziklatömbbe 10 mé
ter mélyen. A vájatra rézku
polát emeltek, s kész a temp
lom. (November 30-i számunk-

diáklányok. Valamikor büsz
kék voltunk, hogy tizenhat lel
készünk beszél finnül. (Ma 
már húsz.) De hogy itt meny
nyien értenek magyarul! Bá
jos, ahogyan finnes hanglejtés
sel törik a magyar szót, s sze
rényen mondják: Pesten ta
nultam. Az egyikük megkér
dezte tőlem, hogy mikor ta
nultam meg magyarul. Mond
tam, hogy vagy 56 éve. Vicces 
ember maga — válaszolta, s 
láttam, hogy nem hiszi.

EGY KÉP. öreg lelkész áll 
a szoba közepén Marviala kar
nagyék vendégszerető otthoná
ban, míg mi körös-körül ülve 
esszük a pompás kékáfonyás 
tésztát. Két kézzel nagy marék 
puukkót tart, a híres finn tőrt. 
Emlékül ad egyet-egyet mind
annyiunknak. „Emlékül — 
hangsúlyozza —, mert valami
kor a haragos finnek ezzel ve
rekedtek is, de ma már ne
künk is csak emlék. Olyan jö
vőt építsünk, amiben nemhogy 
harcolni, de szúrkálni sem fog
juk egymást.”

EGY SZÁM. 120 fok. Ennyit 
mutatott a hőmérő a szauná
ban. Jó volt. Mármint a hő
mérő. De a szauna is. Aki nem  
hiszi, járjon utána. Ám, ami
kor még ezután is ráloccsan
tottak a tüzes kövekre egy 
rocska vizet, s a felszálló gőz 
sütött, mint a parázs, nem ép
pen büszke nacionalizmusból 
jegyeztük meg, hogy mi ma
gyarok vagyunk, nem finnek.

*

Ezek a szavak, képek, számok 
bőséges eseménysorból v il
lantak fel. Az eseménysornak 
természetszerűleg nagyon kis 
hányada volt az egyházi prog
ram, amit a finn egyház kü
lön nekünk, egyházi emberek
nek szervezett. Ez a kis há
nyad a következőkből állt. Ün
nepi ebédet adott Sim ojoki ér
sek, amelyen a finnek közül 
jelen volt még Lauha  püspök, 
Juva  professzor és Sinnem äki 
lelkész, az érsek titkára. Más 
alkalommal Yrjö Massa tábori 
püspök a finn KIE-ben, majd 
A rhinm äki lelkész az egyik 
tapiolai étteremben. Sétákon 
kalauzoltak Eino Marviala 
karnagy és Martti Voipio lel
kész. Városnézésre vittek Mas
sa tábori püspök és Sinnem äki 
lelkész. A hivatalában fogadást 
adott, majd a lakásán szau- 
náztatott Yrjö Massa tábori 
püspök. Otthonukba látogatás
ra hívtak Arhinm äki, Sinne
mäki, Saarinen, Talvitie, Voi
pio lelkészek és Marviala kar
nagy, akinek az otthonában a 
szauna hatunknak volt egy
szerre nagy élmény. Juva  pro
fesszor az egyetem egyháztör
téneti intézetén vezetett végig. 
Mindez pedig csak töredékes 
része annak a programnak, 
amelyben részünk volt.

masával, hogy ne csak utcákat, 
épületeket, gyárakat, intézmé
nyeket lássunk, hanem ottho
nokat is. Sorban megyünk, vá
logatás nélkül. Most én követ
kezem. Bemutatkozunk a szi
luettnek, s ő a meglepetés ör
vendező kiáltásával ölel meg: 
hiszen mi régen ismerjük egy
mást! Heikki Hosia, volt kul
tuszminiszter. A képhez tarto
zik könyvekkel teli otthona, 
magyar festők művei a fala
kon, s az is, ahogy ömlik a szó 
Kalevaláról, épületekről, régi 
ételekről és szép emlékekről.

Nemeskéri templomunk
Valamikor fél Sopron vár

megye evangélikussága a ne
meskéri artikuláris templo
munkba járt igét hallgatni. 
Harminc kilométeres körzet
ben télen-nyáron e templom 
volt hétezer evangélikus lelki 
otthona.

E csodálatosan szép műem
lék templomunk most is áll. 
Kívülről nem is nagyon mutat. 
Olyan, mint egy hatalmas mag
tár. Az építés idején élő nagy 
urak csak így engedélyezték az 
építését. Granarium stílusú a 
nemeskériék messze földön hí
res temploma. E latin szó mag
tárt jelent.

De amikor az ódon ajtón be
lép az ember, szeme, szája él
csodálkozik, eláll a lélegzete. 
Mert belülről minden fa. Erdőt 
kellett kivágni a 14 öl hosszú 
és 8 öl széles templom mennye
zeti gerendázatának megépíté
sére. Hát még a karzat és a 
szószéket tartó faragványos 
oszlop kialakításához mennyi 
fa kellett. Külön kell megcso
dálni a szószék körül elhelyez
kedő négy evangélista faszob
rát a szimbólumokkal. (An
gyal, oroszlán, bika, sas). Utaz
gató régiséggyűjtők mesébe il
lő összegeket kínáltak már a 
szobrokért, de e szobrok a vi
lág semmi pénzéért sem el
adók. A  hataanas tartó oszlo

pokra különös „fapipákat” he
lyeztek el, amelyek régen a 
viaszgyertyákat tartották. A 
sekrestyében egy külön gyer
tyatartó látható — ez volt az 
un. artikuláris gyertyatartó. 
Még egy labanczászlót is őriz 
a híres templom, bizonyítva, 
hogy őseink valamikor karddal 
vívták ki a haza és a hit sza
badságát.

Nemeskér reges régen két
szer is volt püspöki székhely. 
A templom kriptájában alusz- 
szák örök álmukat Perlaky Jó
zsef templomépítő és Balogh 
Ádám a „híres végvári vitéz 
fia” — szuperintendensek. A 
világiak közül Wietnyédy Já
nos kerületi felügyelő, Káldy 
Mihály, az artikuláris eklézsia 
felügyelője, valamint Mester- 
házy Nagy Pál.

Különös templom a nemes
kéri. Ha este beül az ember a 
templomba, úgy érzi, hogy 
mellette ülnek a 300 évvel ez
előtt élt atyák. Kalapunkat ar
ra az akasztóra tehetjük fel, 
amely halat ábrázol. A hal gö
rög nevében Krisztus Urunk 
monogramja olvasható.

Művészi egy szerű sédében
megdöbbent ez a templom és 
áhítatot ébreszt bennünk. Ha 
valaki belép e templomba, ön
kéntelenül is imádkozni kezd.

Fülöp Dezső

ban közöltük a rajzát s írtunk 
róla.) Ülőhelyei, kényelmes pu
ha borszékek, fala nyers szik
la, levegője kondicionált. 630-an 
ülhetnek le benne, s egyéves 
fennállása óta nem volt isten- 
tisztelet, amelyen üres hely 
lett volna. Igaz, 14 000 lélek 
tartozik a gyülekezethez, — 
meg hát ez ma Helsinki leg
érdekesebb temploma. (Viszont 
a hatalmas dómban ottlétünk 
vasárnapján 150-en voltak is
tentiszteleten.)

De láttunk más templomo
kat is. Az egyiknek a képét itt 
közöljük. Parabóla-hyperbóla 
templom. Mint egy sátor, hi
szen vándorok vagyunk, „nincs 
itt maradandó városunk”.

Vagy láttunk ideiglenes, 
szétszedhető templomot is, az 
egyik elővárosban. Nagyon 
csúnya volt. Lábon állt a dom
ború sziklafelületen, mint egy 
feltámasztott cipőskatulya.
Roppant vidám lelkésze rop
pant érdekes számot mondott:
60%. Ennyi a 15 éven aluli 
fiatalok arányszáma ebben a 
gyülekezetben. „Gyermeteg
gyülekezet vagyunk” — mond
ta, s kacagott. Azt hiszem, itt 
hamarosan állandó templomot 
fognak építeni.

EGY SZÓ. Tolmács. Hogy itt 
mennyi tolmács van! Minden 
csoporthoz jutott egy-kettő.
Hosszabb-rövidebb ideig Pes
ten tanult firm diákok, fitos

A rhinm äki barátunk háromhasábos hosszú cikket írt a 
„Kirkko ja kaupunki” lapban ezen a címen: „Evangélikus test
véregyházunk Magyarországon”. Nem a barátsági hétre szánta, 
de akkor jelent meg, s ez kissé jelképes is. Ügyesen ismerteti 
egyházunk történetét, mai helyzetét, teológiai irányvételét. „Az 
a nézetem — írja —, hogy a magyar evangélikus egyház alap
kérdései ugyanazok, mint például a finn egyházéi. Az egyházak 
változásokon átmenő társadalomban élnek, s a döntő válto
zásokban a magyar egyház vezetői arra törekedtek, hogy meg
találják az egyház számára az igazi, az evangéliumnak megfe
lelő utat. S ez a szolgálatban bizonyítani tudó egyház útja.”

Hadd adjuk vissza a tételt. Barátaink a finn egyházban, akik 
velünk voltak népeink barátságának jelképes nagy hetén, a 
közös nagy célok egyetértő felismeréseinek és törekvéseinek 
nagy demonstrációján, szolgáló szeretetükkel bizonyítani tud
tak.

Dr. Rédey Pál D. Koren Emil



Várjunk, vagy kezdjünk?
Felbecsülhetetlenül értékes ajándék a nyugodt term észet. 

A kkor kezdtem  tudatosan nagyra tartani, am ikor két eszten 
deig lá ttam  a kutunkról v ize t hordó szom szédunkat: addig is 
valósággal táncot já r t a kútkáva m ellett, am íg elm erült a vö 
dör. Még fü tyü lt is közben. L átn i is idegesítő  volt. Gondolom, 
csinálni is.

Sakkozó barátaim  nyugalom ba m erü lt képét ve títem  a v íb -  
rálóan nyugtalan arc m ellé. De azt m égsem  tudom  mondani, 
hogy csak a topogó barátom  nyugtalanít. Sakkozó barátaim  k i
várása is nyugtalanít. M égpedig azért, m er t m agatartásuk je l
képpé válik. K ivárásuk  a tábla  m elle tt term észetes. Csak sok
szor a táblának m ár nyom a sincs. N em  játékos, hanem é le tb e
vágó, vagy ha úgy tetszik , halálosan kom oly lépések várnak  
ránk. Mi pedig lépés h e lye tt lesünk, várunk: m it lép  a másik?  
Mi m ajd  csak utána! íg y  aztán  a ^Fogadj’ Isten”- t  az „A djon  
ls te n ”-hez lehet igazítani.

Jézus szava nem  abban új, hogy az önző kivárás h elye tt a 
kezdem ényező jó  lépést várja  népétől. Lehet, hogy m ár sokan  
és sokszor elm ondották ezt elő tte is. Tanítás gyanánt, in tésként, 
aranyszabálynak szánva, ö  úgy m ondotta el, hogy közben lé 
pe tt is. M éghozzá irgalmasan. E gyáltalán nem  befolyásolta  az, 
hogy va laki fe lveszi-e  ennek a lépésnek a z ü tem ét, vagy ke
resztbe  lép elébe. A z egész élete, szava, te tte  egészen a keresz
tig  összefüggő, m ások lépésétől nem  függő irgalm as kezdem é
nyezés.

A m ikor tehát Jézus m ondja el az „aranyszabály”-t, nem  já 
ratlan útra nógat. Senkinek sem  az „Isten neki, rászánom  m a
gam at” m ártírom kodásával kell nekicihelődni. Csak a zt kel
lene m eggondolni, hogy a nevünk K risztu s-köve tő t jelen t. K e z 
dem ényező szeretete azonban sohasem csupán ösztönzés, hanem  
m indig az egyetlen, de elégséges képesítés és erőtarta lék  is az  
ilyen  lépésekre. Szám talan  sokszor á tvá ltunk topogó idegesség
ből cinikus kivárásba és vissza, m íg egy szer-egyszer lépni m e
rünk ezzel a kezdem ényezéssel. Pedig ilyenkor nem  az arany- 
szabály  betartásából, hanem Jézus m eleg em berszeretetéből 
vizsgázunk, vagy vizsgázunk le.

A m ikor egyházunk elkö te leze ttn ek  tu d ja  m agát arra, hogy 
Jézus K risztu s kezdem ényező szeretetének  a felelősségével já r 
ja  szolgálatának ú tjá t népünk közö tt és az egész em beriség  
kérdései terhének fe lvé te lével, akkor ezt nem  a viszonzás óhaj
tásával, hanem  a krisztusi készte tés ere jével szeretné tenni. 
E ttől sem m i sincs távolabb, m in t a szám ító kivárás.

Néha Isten egy villanásnyira m egm utatja  a kezdem ényező, 
irgalm asan kezdem ényező lépésnek nem csak az indulását, ha
nem a célbaérését is. Magas poszton álló tudósunk va llo tt né
hány éve egy egyházi fo lyóiratban  vo lt tanáráról. E lm ondotta, 
hogy a z egyetem i évek  során ú tja ik  e lvá ltak  ugyan, egym ás 
elvi á lláspon tja it sem  tu dták  osztani, de annak a te jn ek  a jó  
ízét, am elyet ez a professzor szám ára és az abdai töm egsírba  
lökött R adnóti szám ára adott, m ost is a szájában érzi. A  cél 
sohasem  az, hogy valaki visszafizessen  vagy legalább törleszt-  
gessen, hanem  az, hogy kivárásba ne tokozódjék , am it Jézus 
m ozgásba akar hozni. R ajtunk keresztü l is.

Eddig is arról vo lt szó, de végül kereken is hadd szólaljon  
m eg: am ikor a keresztyén  em ber Jézus kezdem ényező szere te
tének ere jével és példájára m ozdul, lépése nem  érm e va lam i
féle boldogság-autom atához. Ha „bedobjuk”, egyáltalán  sem m i 
biztosíték  nincsen arra, hogy a m ásik oldalon azonos értékű  
hull elénk. Ha így lenne, üzletnek  lenne jó  csak keFesztyépsé
günk. N em  úgy áll a dolog, hogy én állok az egyik  oldalon, 
teszek  valam i jó t és szépet, és várom  a viszonzást. A  dolog  
úgy áll, hogy K risztu s áll az egyik oldalon. B eveti m inden ir 
galm át, szere te té t és m éltán  várja  tőlünk, m it „dobunk be” 
ennek az erejével.

„A m it akartok, hogy az em berek tíve le tek  cselekedjenek,
m indazt ti is úgy cseleked jétek  azokkal.” (Mt. 7, 12j.

Várjunk, vagy kezdjünk?
Fehér Károly

SZOROSABB KAPCSOLATOKAT!
D. Schönherr püspök, a Né

m et Demokratikus K öztársa
ság Evangélikus Egyházszö
vetségének elnöke szorosabb 
kapcsolatok megterem tését 
sürgette a keletném et egyhá
zak és a szocialista országok 
egyházai közö tt Jelentésében, 
melyet az Egyházszövetség

potsdami zsinata elé terjesz
te tt június 30-án, azt a  rem é
nyét hangoztatja a  püspök, 
hogy „sikerül helyreállítani a 
szomszédos egyházakkal, első
sorban is  a  szocialista orszá
gokban élő egyházakkal a  köz
vetlen és szoros kapcsolatot.”

„Sex”: tabu, közpréda, vagy micsoda?
„K ivel beszéljek  kínzó gon

dolataim ról? Ha szólnék pa
pának, leintene: ne beszélj örö
kösen mindig szamárságokat! 
. .. Megkérdem a  káplánt. He
beg, mosolyog, összevissza be
szél, végezetül kijelenti, hogy 
ezt mi még nem érthetjük, de 
a  kellő időben úgyis m egtud
juk.” K odolányi János em léke
zik így vissza gyermekkori ta 
nácstalanságára a  Süllyedő vi- 
lóp-ban, részint az élet értel-

Istentíszteleten az éneklés az 
időnek m ajdnem  a  felét veszi 
igénybe. Sokan azt hiszik, 
hogy ha a szomszédjukat tú l
harsogják, „áténeklik”, szépen 
énekelnek. Pedig az erőltetett, 
feszített hang nem  szép ének
lés, nem  elégíti ki lelkünket, s 
bizonyára Istennek sem tetsző. 
Az éneklésnél is, m int minden 
más zeneműnél, vannak jelek. 
Pianisszimó: nagyon csendes. 
Piano: csendes. Mezoforte: 
középerős. Forte: erős. Fortisz- 
szimó: nagyon erős. És ezeken 
túl is vannak hangszínezések.

Elsősorban az ének ta rta l
mától, hitbeli m ondanivalójá
tól, hangszálainak épségétől, 
kedvtől, akaratunktól, testi
lelki szükségtől, a levegő tisz
taságától, az akusztikától (han
gok visszaverődése a falakról) 
függ, hogy hangosan vagy hal
kan énekelünk.

Sem templomban, sem bib
liaórán vagy otthon, éneklés 
közben ne nézzünk állandóan 
az énekeskönyvre, m ert ez a  
mód kim eríti, fárasztja a  szem" 
idegeket, különösen ha nincs 
elég világosság a templomban. 
R ápillantással sorokat em lé
kesünk , egyébként fejünket

mét, részint a szexualitást il
letően.

Vajon m últé-e m ár ez a za
v art titkolózás, felnőttek kis
korú viselkedése kiskorúak 
előtt? Ez a m éltatlan és kínos 
bujócska, am ikor „m axi-tém á
vá” nőtte ki m agát a  nemiség? 
Hiszen a  régen szőnyeg alá se
pert problém ák m a aztán iga
zán „szőnyegre kerültek”. Tet
szik, vagy nem — m érlegre 
kell tennünk m últa t és jelent.

kissé megemelve az o ltár felé, 
vagy oldalt fordítsuk. Azok, 
akik  baloldalt ülnek, kissé 
jobbra, akik jobboldalt ülnek, 
kissé balra, hogy a  hangok ke
reszteződjenek a  levegőben, 
így fonódik egybe gyülekezeti 
énekké a  hangunk.

Fontos a  tem plom  szellőzte
tése. Állandóan, teh á t télen is. 
Közismert dolog a  tiszta leve
gőnek a  kedélyre gyakorolt 
hatása, ami biológiailag indo
kolt folyamat. Egyenlő ritm us
sal vegyünk lélegzetet. Sorkez
dés elő tt mélyen, mintegy 
„hasba” belélegzünk, s az 
egész sort folyamatos egyenle
tességgel, egy kilégzéssel éne
keljük.

Váltakozzék éneklésünkben 
a  hangszín. Szép szokás sok 
helyen, hogy a  kezdő és a fő
ének utolsó előtti versét hal
kan, az utolsót erősen éneklik. 
A bűnvalló ének m indenkép
pen halkan, a  kegyelemhirde
tés u táni ének erősen éneke
lendő, Isten dicsőségére.

Isten óvjon m inden jó em 
bert, m inden külső és belső 
bajoktóL

M olnár Emil
K rem nic—Szlovenszko

A TABU-SZEM LELET: a 
nem i problém ák következetes 
és rettegő kerülgetése még 
nagym értékben ható tényező. 
(A „tabu” : prim itív törzseknél 
mágikus, halálos tilalom  tá r
gya, ha van értelme, ha nincs.) 
Mennyi széttipró félelem, be
váltatlan bizonytalanság, éle
teket tudattalan  mélységekből 
folyam atosan mérgező szoron
gás származott, sőt származik 
is még belőle! Dr. Theodor Bő
ve t orvos, a  teológia tiszteletbe
li doktora ír ja  tavaly megjelent 
H ázasságtani kézikön yvé  b en :
„Erotikus problém ákról beszél
ni abszolút tabu  volt, s a gye
rekek kérdéseire a legostobább 
mesékkel válaszoltak, úgyhogy 
a gyerekek m ár óvakodtak a t
tól, hogy további kérdéseket 
tegyenek föL A mai gyerekek 
persze épp ellenkezőleg sze
xuális ingerhullám nak vannak 
kitéve, s tájékozottságuk e té
ren  mennyiségileg gyakran na
gyobb, m in t szüleiké. Közben 
m ostani „túl sok” oka ugyanaz, 
m in t a  korábbi „túl kévésé”, 
vagyis a nevelők  elfogultsága  
az egész szexuális-erotikus 
problém ával szemben, úgyhogy 
képtelenek azt tárgyilagosan és 
módszertanilag helyesen fejte
ni ki gyermekeik előtt.” (Kom
pendium  der Ehekunde, Katz- 
m ann, Tübingen.) Ugyanő szá
mol be arró l a  tapasztalatról, 
hogy hány „keresztyén” házas
ságban gomolyog valami rossz 
lelkiism eret-féle a  testi szere
lemmel szemben. „Tudom, m i
lyen gyakran zavarhat és ve
szélyeztethet az elszerencsétle- 
nedett erotika különben jó há
zasságokat, s  milyen sok érté 
kes erő nem  bontakozhat ki 
soha az erotikus terü leten  el
szenvedett tartós megfosztott- 
ság m iatt, m ind férfinál, m ind 
nőnél.” Az a szakem ber m ond
ja  ezt, aki a  zürichi Házasság- 
és Családtudományi Intézetnek 
egyik vezetője. Hozzá hasonló 
szakavato ttak  a  megmondhatói 
elsősorban, hány házasság szét- 
rázódásáhan, hány egziszten
ciális válságban, hány lelki- 
bántalom ban van lényeges 
szerepe ennek, de többnyire 
nem  tudatosan. S ez benne a 
legveszélyesebb, m ert szexuális 
kérdések elfojtása  (letagadás- 
szerű elmázolása) nem  olyan 
m utatósán és felismerhetően 
bosszulja meg magát, m in t pél
dául az iszákosság, hanem  sok
szor — főként nőknél — any- 
ny ira áttételesen, hogy az, aki 
ezeknek a  problém áknak a 
szakirodaim ába alaposan bele 
nem  kóstolt, nem  is igen sejti, 
m i az igazi hibaforrás.

Dr. W. Zander számolt be a 
W ege zum  Menschen c. folyó
iratban (1969/9) egy észak- 
rajna-vesztfáliai kérdőíves fel
m érés eredményéről, melyből 
kiderül, hogy ott a fiúifjúság- 
nak több m in t a  fele, a  leá
nyoknak pedig bő egyharm ada 
csupán az utcán kapott felvi
lágosítást (melynek minősége 
elképzelhető), és legalább m in
den negyedik kislány felvilá- 
gosítatlanul esik á t az első 
menstruáción. Emellett a szü
lők kétharm ada  úgy nyilatko
zott, hogy felvilágosításra nem

képes, de nem  is hajlandót
(Micsoda felelőtlenség!) Mind
ehhez egy ottani statisztikai 
adat: leszámítva a gyógyítha
tatlan  betegség m iatt életüktől 
megváló, jobbára idős em bere
ket, az öngyilkosságoknak több  
m in t negyedrésze szexuális fé 
lelm ekre vezeth ető  vissza.

A  torzulást és kóros veszé
lyeket a  mi ku ltúrterületün- 
kön egyrészt a te s t lenézése 
okozta, mely a  görög idealiz
musból szürem lett be a keresz
ténységbe (és nem  biblikus!), 
m ásrészt az a  módszer, mellyel 
az egyház jórészt hatalm i po
zícióból próbálta közkinccsé 
tenni erkölcstanát. így „tömeg
cikké” az elfojtás lett, m elynek 
legjellemzőbb megjelenése a 
m últ század kispolgári ÁL- 
SZEMÉRMESSÉGE volt.

JOBB-E ENNÉL A  VALÓDI 
SZEMÉRMETLENSÉG? Iga- 
zolja-e egyik véglet a  m ásikat? 
Megoldás-e ha m inden szabad, 
vagy m ajdnem  m inden? Dr. 
Arno Plack  k ifejti például „A 
társadalom  és a rossz” c. köny
vében, mely 2 év a la tt 30 000 
példányban fogyott el Nyugat
ul émetországban, hogy (szerin
te) a  „szigorú egynejűség” nem 
lehet az em ber term észetes 
életform ája, s hogy a  szexuali
tásban, akárcsak az evésben, 
számolni kell a változatosság 
igényével. Csakhogy akkor:

M it hoz a kiélés?  A szovjet 
I. Sz. K on  m egállapítja: „Ha a  
szexualitás a  társadalom ban 
első helyre kerül, az a tá rsa 
dalom válságát jelzi. Mennél 
több viszonyt sző valaki, an 
nál kevesebb bennük az egyé
ni jelleg.” Ignace L epp  pszi
chiáter-professzor A  lélek fé
nyei és árnyai című könyvében 
(Aubier, Paris, 1956; Arena, 
W ürzburg, 1968) ism erteti egy 
fiatalem ber esetét, aki a nagy
városban nyomasztóan egyedül 
érezte m agát, főleg gyöngédség 
utáni vágyában. Orvosi tanács
ra a m egvásárolható szerelem 
piacán kísérletezett, de szoron
gásai csak fokozódtak, és vég
zett magával. Nem csupán tes
ti ügy teh á t a  „sex” ! Meg is 
jegyzi Lepp, hogy akik csak 
ösztöneiket elégítik ki, minden 
szerelem-érzés és szellemi 
részvétel nélkül, azok „töbhé- 
kevésbé heves m egaláztatást 
és kiábrándulást éreznek u tá
na”. Ahol a  sex csak fogyasz
tási cikk az egyszemélyes élet
stílus jegyében, ott az elm agá
nyosodás m elegágyává lesz. 
O lyanok keresik így az igazit, 
akik m aguk soha kom olyan  
m eg nem  próbáltak valaki szá
mára igazivá válni. Ez bizony 
csak a pók „szerelm e” a légy 
iránt.

A SZEXU ALITÁS A Z EM
BERSÉGNEK TALÁN  LEG
ALAPVETŐ BB VIZSGÁJA. 
Ennek előzetes gyakorlótere a 
család és a társadalom , m ár 
ami az edzést, önfegyelmezést 
illeti. Milyen találó  M akarenko  
m egállapítása: „Ha a fiatalem 
ber nem  szereti szüleit, tá rsa
it és barátait, sose fogja sze
retni menyasszonyát és felesé
gét.” Erről és sok hasonló ide
vágó kérdésről érdemes lesz 
még elgondolkoznunk.

Bodrog Miklós

ÉLŐ FOLYÓID PARTJÁN
Tikkasztó nyári alkony,
Szétárad halmon, völgyön,
Lankaszt a nyári hőség '•
Bus, aszályverte földön,
Nincs most virág a réten,
Csak egy-két fonnyadt, árva 
Egek h arm atjá t szomjas,
Sóvárgó kelyhe várja,
De itt  a  Galga partján ,
Üdén, virulva, telten,
Virágerdő kacag rám.
Virágerdőre leltem.
S köröskörül hiába 
Tikkaszt a nyári alkony.
I tt járok énekszóval 
Virágos Galga parton.
És zengve zúg zenéje 
Egy drága szent igének 
Az Isten súgja . . .  hallom . ^
Csak víz m ellett van élet!

Élő vizekre vágyom,
Lelkem szomjazva várja,
Hogy elborítson, Jézus;
Élő folyóid árja!
S erősebb, m int a szikla,
A szent, csodás ígéret,
Hogy míg a Nap körültem 
M indent kopárra éget,
Élő folyóid partján  

'ö rö k re  együtt Véled 
Virágos lesz az ú t és 
Virágos lesz az élet!

Haluszka M. Rózsa

Tudunk énekelni?

E m b e r  a  c i v i l i z á c i ó  m á g l y á j á n
—  Gondolatok az Egészségügyi Világszervezet adatai nyomán —

Századunk városi m agyarjának elkeseredé
sét senki sem  fe je z te  ki drám aibb hangon, 
m int Szabó Lőrinc, ak it valóban a legőszin
tébb költőnek keU m inősítenünk. A z igazság  
érvényesü lését kereste és a boldogságot, am e
lye t nyilván  nem  csupán önm agának kívánt. 
Erezte, hogy igazság és boldogság terem ti m eg  
az em ber legkitűnőbb közérzetét, am ely köz
érzetben  könnyedén szállhat magasabb, szelle
m ibb célpontok felé. De a város ezt nem  en
gedi, lehúzza, letöri az em bert. Szem lélődünk, 
összehasonlítunk, m inden világos. „M ert m in t
ha rabszolgája volnék, a pénz s a város vasra  
vert.” A  költő nem  marad adósunk a részle
tekkel sem. V erseiből kiderül, hogy bírhatat- 
lan az a hajsza, am elyet az é le tért a városban  
fo ly ta tn i kell. Szabó Lőrinc m ég csak e haj
száért érezte  m agát rabszolgának, m i már 
m indazért érezzük ezt, am ivel a város az 
anyagi hajszán k ívü l m egm érgezi lakóit. N é
hány hónapja adatokkal m egerősítve közölték  
a világgal, hogy Európa egyik legcsábítóbb  
idegenforgalm i lá tványa az olasz Velence, 
lassan, de biztosan a tengerbe sü llyed. A  világ  
adakozik egy város m egm entésére. De kép le
tesen süllyednek m ind a városok a világon. 
Egy általános élettani, légköri s erkölcsi sü ly- 
lyedés kortársai vagyunk. M egbom lott az em 
ber és környezete közötti egyensúlyállapot. 
A  m ásodik világháború óta ez az em beriség  
legnagyobb veszedelm e.

A z Egészségügyi V ilágszervezet végrehajtó  
bizottsága ez év  elején  m egállapította, hogy a 
világot olyan civilizációs betegségek lepték él, 
am elyek leküzdése az egész em beriség közös 
feladata. A civilizációs betegségek között a 
városok képezik  ma a legveszedelm esebb góc
pontokat. A z em ber legfejle ttebb  környezete  
vá lik  az em ber legfőbb ellenségévé. A z el
m últ évek roppant népességszaporulata együtt

já r egy hirtelen arányú városképződéssel. A  
világ gyorsan növő nagyvárosai nem  képesek  
em berhez m éltó  fe lté te lek e t biztosítani lakóik
nak. N agyvárosokban a legnyom orúságosabb  
odúkban, elképesztő körülm ények között, em 
berrontó környezetben  élnek em berek. A kik  
sokkal m éltóbban és em berhez való egészsé
ges körülm ények közt éltek  nem rég falun. 
Nincs lakás, s am i hirtelen, szorongatott hely
ze tben  m egépül, csak arra jó, hogy képtelenül 
összeszorítsa az em bert. A z  összeszorított em 
ber idegállapota szivárog át a képtelen  iro
dalm i és m ű vészeti alkotásokba, o tt sik ít és 
böm böl a nagyvárosi é jszakák zenéjében . A 
töm eg ellepte azokat a helyeket, am elyeket 
félszázad e lő tt az európai egyén je llem zett. A  
töm egből az em bert kell kihám ozni, m ert csak 
em berhez lehet szólni, csak em berrel lehet 
m egértetn i a világot.

A tározókban  elrom lott a levegő. Az, am it 
a városi em ber tüdeje beszív, nem  em bernek  
való levegő. A z  ipari term elés percenként 
óriási m ennyiségű oxigént von el a levegőből. 
Senki nem  gondol azzal, hogy egy gyufaszál 
m eggyújtásakor a Föld oxigéntartalm ának egy 
kis részét használta el. A  gyárak, a gépek e l
szippantják az oxigént és beszennyezik a leve
gőt. A z  ülepedő por a századforduló óta roha
mosan m egnövekedett. Ma a városi por-átlag  
több száz tonnára becsülhető. A  por egy része 
korom  és füst, am elynek rákképző hatására 
cáfolhatatlanul rám utattak  az orvosok. A  
nagyvárosok ipari negyedeiben  fokozódik a 
levegő m érgező fém tarta lm a is, főkén t az

ólom szennyezödés nagyon ártalm as az em beri 
szervezetnek. A  benzint használó gépjárm ű
vek  a legnagyobb m érgező hatással vannak  
minden járókelőre, ezt is orvosi vizsgálatok  
deríte tték  ki. A  m odern kém iai ipar, am ely  
hihetetlen arányokban terjed , az em beri szer
veze t legborzalm asabb kártevője. A  por- és 
korom szem csék elősegítik  a ködképződést és a 
felhőket, am elyek rátelepülnek a városokra s 
elvon ják az em berek tő l a napfényt. Mérgező 
gázok is felhalm ozódnak a városi levegőben, 
m int például a kéndioxid és a szénm onoxid. 
A levegő szennyeződését hatvan százalékban  
gépjárm űvek okozzák. Ezer k ilom éternyi 
autózás egy em ber egy évi tisz ta  levegőszük
ség letét em észti fel. A z autók h ihetetlen  sza
porodásából m indenki k iszám íthatja  a jövőt.

Idegbénító módon szennyeződnek a fo lyóv i
zek. A z európai folyók, am elyekről m últ szá
zad végén m ég id illikus hangulatot keltő  da
lok, keringők, só t szim fonikus költem ények, a 
tá ja t á tszeüem ítö  lírai vallom ások, s m onu
m entális tá jképek  szóltak, ma egész hosszúsá
gukban hömpölygő szennycsatornává vá lto z
tak. A szin tetikus m osószerek gyártása és 
használata m egm érgezi a fo lyam ok vízét. A  
Szajna gátjain  és zsilip jein  valóságos torla 
szok keletkeznek a tisztítószerek  habjából. A  
Rajnán egy m éternyi vastagságú habréteg  
úszik, am ely m egöli a halakat, akárcsak nem 
rég a Balaton halállom ányát pusztulással fe 
nyegette a Zalából beömlő rovarirtó  szer. A z  
em beri szervezetbe az ivóv ízze l ju t el a m ér
gező anyag. A z ivóvízze l, m ely  h ihetetlen  m ér

tékben  fogy az egész világon. A  m űtrágyázás 
a felszínközeli ta ltjv izek e t salétrom sókkal 
m érgezi meg. Ha ilyen  salétrom savas v íz  az 
em beri szervezetbe kerül, súlyos m egbetege
dést okoz. K im utatások szerin t évenkén t kö
rü lbelü l négym illió  tonna klórtartalm ú rovar
irtó  m érget szórnak és perm eteznek  szét a 
világon.

F elbom lott tehát az em ber és környezete  
között az egylcori egyensúly. A városi zaj, a 
közlekedés idegroncsoló hatása, és a közúti 
balesetek rohamosan em elkedő szám a a leg
nagyobb veszé ly  az em ber számára. Szin te te 
hetetlenül kell néznünk egym ás pusztu lását 
az utcán, lassú idegm orzsolódást a lakások
ban, ahová a za j feltartózhatatlanűl behatol. 
Egykor ez a környezet virágokkal hódolt a 
városi lakónak, ma pusztítja .

A  m egm űvelhető terü letek  és a m enekülés
re  alkalm as erdők és hegyek is az ipari hódí
tás fenyegetésében élnek. A kiterm elés le ta 
rolta  az erdők kétharm adát a Földön, a m i 
életünkben m ár százötven  állatfaj pu sztu lt eL 
A  talajpusztu lásról m ár régóta írnak a szak
em berek.

Petőfi m ég him nikusan köszöntötte a  vasú
tat s a városiasságot, m i m egrém ülve nézzük, 
s elkeseredve, m in t Szabó Lőrinc. A z  em beri
ség rá tért arra az útra, m ely  m űszaki fe jlődé
sével és v ívm ányaiva l atom háború nélkül is 
előidézheti pusztulását. A z em ber a civilizáció  
m áglyáján ég, m elyet maga rakott fe l teste  
alá. Itt az ideje, hogy a békéért fo ly ta to tt erő
feszítések  ne csak a fegyveres békétlenséget 
célozzák meg, hanem az em beriség jó lé té t fe 
nyegető civilizáció im perializm usát. N em  ad 
juk fel a rem ényt és hitet, hogy a világot, ha 
akarjuk, m egm enthetjük.

Szalatnai Rezső



V ietórisz József em lékére I.
feladat gondos és pontos telje-A Nyírség ősi magyar ha

talmas tájegységének születés
ben és lélekben törzsökös tag
ja, bölcsőtől a koporsóig. „A 
szabolcsi aranyhomokon m e
zítláb szaladgáló egykori kis
fiúból” szülőföldjének büszke
sége lett. Istenáldotta tehetsé
ge s emyedetlen szorgalma ál
tal, hatalmas munkássága ré
vén: a magyar kultúra szá- 
montartott szellemi nagyságai 
közé emelkedett!

A mi emberünk! A  magyar 
evangélikusság ízig-vérig hű
séges férfia. Minden szívdob
banásával, születésétől halá
láig!

Nádföd eles kis házikó
„Nyíregyházán, a régi és 

még ma is meglevő Virág ut
ca és Kígyó utca sarkán állott 
egy évszázaddal ezelőtt egy 
hosszú porta, amelynek kiseb
bik házában 1868. április 27-én 
éjjel olajmécs világolt. A ház 
lakója, céhének elismert és ki
tüntetett „koszorús atyameste
re”, az alacsony szoba mester
gerendájáról levett öregbetűs 
és a sok lapozgatástól megvi
selt külsejű Bibliából olvasga
tott lelke nyugtatására, egy 
régi, avult faszéken üldögélve. 
Mellette az egyszerű, de hó
tisztaságú gyolcsos ágyban fia
tal felesége Mélyen elmerül 
imádságában. Az Üdvözítő ir
galmát és segítségét kéri. A 
testben törékeny, de lélekben 
és hitben rendíthetetlenül erős, 
áldottan pihenő vajúdó asz- 
szony, leendő édesanya: első
szülött gyermekét v á r ja ...

S mire a tavaszi hajnal 
aranysugaraival befényesíti a 
kis hajlék picinyke ablakait: 
. . .  már hárman vannak a fe
hér falú vályogházacskában az 
Ür küldötte rívó aprósággal.”

Születését így írta meg Dr. 
Vietórisz József.

A  tanulás és a tanítás
kiválósága

Vietórisz József a nyíregy
házi evangélikus elemi iskolá
ban kezdte el tanulmányait és

az ottani evangélikus gimná
ziumban folytatta, majd a Bu
dapesti Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Főgimnáziumba 
a Deák térre jött föl, ahol 
1886-ban praematurus érettsé
git te tt  A Budapesti Tudo
mányegyetem  Bölcsészeti Ka
rán 1890-ben magyar—latin— 
görög szakos középiskolai ta
nári oklevelet szerzett és 
ugyanebben az évben, latin 
nyelvű doktori disszertációjá
ra a klasszika-filológia dokto
rává avatják „summa cum 
laude”. A következő évben, 
1891-ben, már szeretett szülő
városa evangélikus főgimná
ziumának tanárává választot
ták és ebben a hivatásában 37

éven át működött, 1928-ban 
történt nyugalomba vonulá
sáig. Közben másfél évtizeden 
át a főgimnázium igazgatója 
volt.

Országos hírű tanár, tudós, 
a tanítás művésze, aranyszívű 
nevelő, áldásos életű jellem
alakító, erkölcsi mintakép az 
ifjúság körében, akik rajongá
sig szerették személyét. A 
nagynevű tanárnak számosán 
lettek tanítványai közül is or
szágosan nagy nevek. Krúdy  
Gyula több regényében és el
beszélésében említi.

A nyírségi lantos
Költői munkássággal indult 

el írói pályája. „A Múzsa már 
kisdiák koromban eljegyzett”, 
mint írja emlékezéseiben. Köl
tői munkássága hatalmas mé
retű és igen'széles ágazatú. 
Rendkívül termékeny költő, 
rengeteget ír. Saját, eredeti 
költeményeket és mesteri mű
fordításokat a világirodalom 
jeleseiből. Hatvanöt éven ke
resztül jelentek meg templomi 
énekei és egyházi költeményei 
s műfordításai az evangélikus 
egyházi újságokban, évről év
re, egészen halála évéig.

A „Dunántúli Enekeskönyv” 
több énekét közli. Az összes 
Luther-éneket lefordította, 
miket ismerünk, szám szerint 
52 éneket. Művészi m űfordítá
sokban adta vissza rengeteg 
latin, görög, szlovák, német 
finn, svéd, dán, norvég, len
gyel, cseh, holland, olasz, angol, 
francia, héber és keleti nyelv
ről az egyházi énekek szépsé
gét és áhítatát. Életértek leg
nagyobb egyházi énekfordítói 
munkássága volt a „Tranosz- 
ciusz” evangélikus egyházi 
énekeskönyv teljes szövegének 
magyar nyelvre fordítása. A 
„Cithara Sanctorum ” mintegy 
1200 énekét, közel 1400 olda
las könyvben, zengzetes ma
gyar nyelven és gyönyörű köl
tői kifejezésekkel adta vissza. 
Az óriási munka életének sok 
esztendejét vette igénybe, de: 

. a  magam elé tűzött nagy

sítése, amelynek gondolata 
gyermekkorom óta biztatott s 
megvalósítása életem alkonyán 
foglalkoztatott, boldogsággal 
töltött el és életemet beara
nyozta!” — írja az énekes
könyv előszavában. A Magyar 
Luther Társaság kitüntetését 
és a Magyar Tudományos 
Akadém ia  koszorúját nyerte el 
vele. A vaskos énekeskönyv a 
Magyar Luther Társaság szép 
kiadásában jelent meg 1935- 
ben.

A Bibliának mind a 150 
zsoltárát magyaros versmérté
kű versekben lefordította. „A 
Zsoltároskönyv imádságos 
könyv, mégpedig az Egyház 
legrégibb imakönyve. Ezért 
Vietórisz József mindnyájunk 
köszönetét és elismerését bír
ja, hogy a teljes Zsoltárok 
Könyvét ékes költői nyelven, 
szép magyar fordításban ver
sekben hozza elénk, kik ezeket 
az imádságokat szeretjük . . . ” 
— mondja Sík Sándor, a ka
tolikus zsoltárfordító piarista 
papköltő. „Verses Kisbibliá- 
Ja az evangélikus gyermekek 
régóta kedves könyve. Megze
nésített egyházi saját énekei, 
hang jegyes, kottás kiadások
ban is megjelentek. „Templo
mi orgonák és harmóniumok 
búgják az énekeire írt szép 
dallamokat, vagy régi, híres 
dallamokhoz írt és áhítatot kel
tő új énekszövegét Vietórisz 
Józsefnek”, — írja az orgona
művész karnagy Peskó Zoltán. 
Evangélikus szeretetvendégsé- 
gek gyakori és nagy örömmel 
hallgatott, ragyogó ékességű 
előadója s felolvasója volt.

Hatalmas munkásságára jel
lemző, hogy kiadatlan, eddig 
nyomtatásban még meg nem 
jelent egyházi és világi irodal
mi kéziratainak kötege az Or
szágos Evangélikus Levéltár
ban, Budapesten tizenegy kö
tetben  található. Eredeti írá
sainak és műfordításainak ed
dig feldolgozatlan kincsesbá
nyája ez.

Dr. Kubacskhay BélaMINI TÉMÁK

U-NAT-KO-ZOM !
—  avagy mit csinálj nyáron? —«

Többnyire az ember vagy 
rohan, vagy unatkozik, azaz 
olyan „kellemetlen lelkiálla
potban van, amelyben semmi 
sem köti le az érdeklődését, 
nem talál magának tennivalót, 
nincs hasznos elfoglaltsága” — 
ahogy az Értelmező Szótár 
mondja

De aki unatkozik, az azt 
mondja, hogy még ennél is 
unalmasabb unatkozni.

KÜLÖNÖSEN, HA —nyári 
vakáció van s így felszabadul 
legkevesebb 6 + X  óra naponta 
(az „X” helyébe behelyettesí
tendő az otthoni tanulással töl
tött idő)

— a technika áldásai folytán 
a háztartási munkák végzése is 
lerövidül

— szüleim eltartanak, s így 
küzdenem sem kell a megélhe
tésemért . . .  vagy ha annyira 
lusta vagyok, hogy még az 
unalomról is unok olvasni.

Mit csináljak tehát nyáron? 
—kérdezik sokan, mert végtére 
is nem lehet az ember két hó
napig a Balatonon, sem a vidé
ki nagymamánál, továbbá nem  
akar unaloműzőként sem zül
lést, sem alkoholt, sem kábító
szert, sem sex-et hesználni.

ÉRDEMES N YÁRO N  többet 
lógni: teljesen és tudatosan 
tenni a „semmit”. Nézni pl. fél 
óráig az eget, fát, vagy asztal
lapot. A fáradt ember is olyan, 
mint a gyűrött ruha: kell, hogy 
kicsit kilógja magát. Nyugod
tan aludj nagyokat, napozz, sé
tálj, bámészkodj!
— többet játszani: lazán spor
tolni. Nem árt a foci, de tud-e 
mindenki úszni, evezni, bicik
lizni? A kártya még csak 
megy, de a sakk már ritkáb
ban. Miért nincs kedv a kirán
duláshoz, pedig micsoda szép 
tájai vannak hazánknak! 
Játszva meg lehet egy nyár 
alatt főzni, varrni tanulni; a 
fiúk meg „bütyköljenek” vala
mit a ház körül, vagy saját 
hobbyjukra.

Mivel Rejtőn  kívül is vannak 
írók, érdemes többet olvasni, 
de nem összevissza, hanem ki- 
péeézni egy valakit a mai ma
gyarok közül s annak lehetőleg 
minden írását megismerni, vé
gigböngészni értük könyvtá
rat. És még hol van a szórako
zás ezernyi fajtája, a mozi és a 
tévé, a tánc és a zenehallgatás 
(esetleg zenetanulás). Külön 
mondatot igényel az a szomo

rú tény, hogy a külföldiek job
ban ismerik múzeumainkat, 
mint mi. Miért? Ismerek vala
kit, aki egy nyár alatt egészen 
jól megtanult egy idegen nyel
vet, csak úgy unalomból, mert 
akkor nem gondolta még, hogy 
később abból fog megélni.
N YÁRO N  IS ÉRDEMES tem p
lomba járni: micsoda élvezet 
felkutatni az üdülőhelyhez leg
közelebb eső evangélikus (vagy 
legalábbis protestáns) temp
lomot . . .  persze a saját temp
lom látogatása is lehet rend
szeresebb. Nyáron végre arra 
is van idő, hogy az ember elol
vasson egy evangéliumot ele
jétől a végéig, mintha egy kü
lön kis könyv lenne: soha nem 
gondolt szépségek és összefüg
gések bukkannak újra meg új
ra elő az ilyen módszerrel.

— érdemes többet gondol
kodni. Kissé sután hangzik ez 
így leírva, de magam tapasz
talom, hogy nyaranta van idő 
bepótolni elnapolt (vagy elhó- 
napolt!) átgondolásokat, meg
válaszolni régen kapott levele
ket, bepótolni a naplók üresen 
maradt oldalait, egyszóval egy 
kicsit tisztába jönni magunk
kal és másokkal a megfogal
mazás és a tervezgetés közben.

A nyári vendégeskedések és 
népvándorlások, ismerkedések 
és együttlétek  a legszebb emlé
kek közé tartoznak. Végre van 
idő, amikor lehet programot 
csinálni kivételesen nem bará
tainkkal, hanem szüléinkkel, 
sőt (!) nagyszüleinkkel. Lehet 
velük talán nem csak távirati 
stílusban beszélgetni. (Ezt az 
utolsó szót még egyszer leírom: 
beszélgetni!).

Még egy külön ága van a 
nyári „unaloműzésnek”: a 
m unka . . .  legyen az építőtá
borban, vagy gyárban „nyolc
százforintosként”. Diákok szá
mára a legpompásabb dop
pingszer a jövőbeni tanuláshoz, 
gyakorlás a felnőttséghez. . .  
és a pénz sem árt.

Valahol a Példabeszédek 
Könyvében van ez a mondat: 
„Nyáron gyűjt az eszes fiú ” . . .  
aki még mindig unatkozik, ar
ra az. előbbi jelző ellentétje 
érvényes. De hiszen aki a sok 
„érdemes”-nek csak a felét is 
megpróbálja, nem azt kérdezi, 
hogy „mit csináljak”, hanem 
hogy „ezek közül mihez nem  
jutok hozzá a nyáron?”

Bízik László

Fekete nyáj
Ahogy Gaudy László egykori börtönlelkész látta

Stewart, a háború előtti 
évek skót football-királya ösz- 
szecsukta Bibliáját és elhagyta 
a gyűjtő-fogház imatermét. 
Európai ember aligha volt ké
pes elviselni a bűzt, rongyo
kat, már nem is emberi tek in 
teteket, m elyek a magyaror
szági börtönök első benyomá
sai voltak a harmincas évek 
elején. „Mert úgy szerette 
Isten a világot” — ez lett vol
na az alapigéje a m élyen hivő 
sportembernek, — az iszonyat 
és undor azonban elném ították  
ajkán minden idők e legnagy
szerűbb örömüzenetét.

Húsz évig voltam  lelkésze a 
rácsos, szigorúan őrzött tömlö- 
cöknek, hirdettem  Isten bűnbo
csánatát, cigarettát csempész
tem  be, üzenetekkel osontam  
ki, ahogy tudtam. Itt nem  teo
lógiai kiinduló pont volt a bűn,
— akik hátratett kézzel sétál
tak a betonudvaron vagy odú
szerű m űhelyekben robotoltak
— tolvajok, rablók, gyilkosok 
voltak, akiket nem  visszafor
dítani, de megtorolni akartak.

Egy ököljogú társadalom  
rajtavesztettjei voltak ők, akik  
megbánás helyett belenyugod
tak bukásukba. Szem ükben a 
bűn csupán a smasszerek ök
lét, a szigorított zárkát jelen
tette. A börtönparancsnokság 
mulatságosnak találta, hogy 
így köszöntöttem őket: „Ked
ves testvéreim, hölgyeim, és 
uraim ”. Itt észlelhetetlenül 
alászállt az emberi méltóság, 
volt, aki azért je lentkezett úr
vacsorára. m ert nem  volt más 
mód egyetlen korty borhoz 
jutni. A k i kiállt a foglár 
„Istentiszteleten részvevők, so
rakozó!” kiáltására, nem  biz
tos, hogy hitbuzgóságból tette. 
Azalatt az egy óra alatt ülni 
lehetett, és senkit sem vihet
tek munkára.

Mégis voltak, akik vigaszta
lást is vettek a pihenés m el
lett, akik  m inden nyomorúság
ról megfeledkezve énekeltek a 
fegyenckórusban. Nem, dehogy 
akarom túlbecsülni szerény 
szolgálatom hatását, a rabok 
többsége visszaeső volt, a ke- 
nyértelenség, kirekesztés és 
közöny visszatoloncolta őket. 
A verés és répaleves m ellett 
sokszor gonosz tréfának tűnt a 
szerétéiről való beszéd.

Megvallom, a siralomházi 
szolgálatot nem  bírtam elvál
lalni. Délután hattól reggel 
hatig tartott, szinte mindig 
Majba Vilm os lelkésztársam  
végezte. Ezt az időt bibliaolva
sással, imádsággal, kettesben  
töltötték, m ellettük volt, míg  
csak be nem következett a vég. 
Alig akadt halálra ítélt, aki el
utasította volna ezt a szomorú 
utolsó vigasztalást. Tőle érte
sültem  két protestáns háborús 
főbűnös utolsó óráiról is. 
Rem ényi Schneller nyilas 
pénzügym iniszter szánalmas 
kétségbeesésében katolizált, e l
határozásától kegyelm et re
mélve. Beregffy, a „végső győ
zelem ” eszelős tábornoka sír- 
dógált és rimánkodott. Á ldo
zatuk, Bajcsy Zsilinszky Endre 
alázattal ve tt úrvacsorát és 
em elt fővel halt meg.

1945 szeszkrumplis, lópecse- 
nyés pesti tavaszon összeakad
tam egy volt fegyenchívem - 
mel, aki az ú j viszonyokhoz 
igazodva javában feketézett. 
Esettségem láttán megszánt, és 
akkoriban elérhetetlen ínyenc
ségekkel vendégelt meg. Nem  
engedett el üres kézzel, sza
kadt szatyromat telerakta  
sonkával, csípős alföldi kol
básszal. Egy börtöntöltelék, 
egy üzér könyörülete volt ez, 
de mégis csak jóság. Kis fehér 
fo lt egy fekete bárányon a fe 
kete nyájból, m elynek két év
tizeden át nem  csüggedő pász
tora voltam.

Turchányi Sándor

W ÄREST!
ORGONAMUZSrKA
lesz a Bécsikapu téri 

templomban, július 31-én, 
pénteken este fél 7 órakor.

C. FRANCK:
Korálfantázia, Pastoral, 

Prelúdium és fúga, 
Variáció Pies Heroique. 

Orgonái:
PESKÓ GYÖRGY

orgonaművész. 
Előadó:

FÖLDES IMRE
főiskolai tanár. 

Jegyek ára: 12,— Ft.

Lelkészek emlékeznek

A Vértes túlsó oldalán
Földrajzi adottságánál fogva 

a Bakony és a Vértes vidéke 
hosszú, áldatlan harcok szín
tere volt. A terep támadásra és 
védekezésre egyaránt alkal
masnak bizonyult és azok a 
községek, amelyek a Bakony és 
a Vértes völgyeiben húzódtak 
meg, hónapokig voltak a hábo
rú szorongásában. Gazdát cse
réltek többször is e községek, 
amelyek sokszor sivárságukban 
és ürességükben néma tanúi 
voltak a gigászi küzdelemnek. 
Aki tehette ugyanis, életét 
mentve menekült. Az egykorú 
visszaemlékezések arról tanús
kodnak, hogy a lelkűkben meg
rendült emberek félve a gyil
kos robbanásoktól, ágyú- és 
aknatüzektől, behúzódtak a 
Vértes erdeibe, vagy nyugat 
felé menekültek. Szomorú ké
pet nyújtott a visszatérő lakos
ság előtt a feldúlt falu, az üsz
kös romok: a hajlékok, ottho
nok temetői. Nem lehet eléggé 
sötét színekkel ecsetelni azokat 
az állapotokat, amelyek e 
frontba esett községek képét 
nyújtották a felszabaduláskor. 
Itt ténylegesen azért adtak há
lát az embereik március vége 
felé, hogy végre megszűnt a 
háború irtózatos nyomása és a 
tőle való félelem. Megfogyva, 
megtört idegeikkel hozzáfog
hattak fészkük rendbehozata
lához és az új élethez.

Két községet emelünk ki e 
vidékről, a Vértes túlsó olda
láról. Az egyik Oroszlány, a 
másik Pusztavám.

Oroszlány a háború előtt egy, 
a világtól elzárt kicsiny tele
pülés volt. Autóbuszt akkor 
még nem ismertek, de még 
vasúti megállóhelye sem volt. 
Az emberek gyalog, vagy sze
kéren jutottak el a szomszédos 
községekbe. Már 1944. decem
ber 22-én megkezdődött az 
„ostrom”. Két működő bánya
üzeme ellen intéztek légitáma
dást. Ez időtől kétszer cserélt 
gazdát a község, s eközben 
példátlan pusztulás ment vég
be a falun. A templomot is két 
aknatalálat érte. Az anyaköny
vek, egyházi irattár, oltárterí- 
tók, úrvacsorái kegyszerek 
mind elvesztek. 1945. március 
18-án szabadult fel véglegesen.

Milán János lelkész arról tu
dósít, hogy a gyülekezet idő
sebb tagjainak visszaemléke
zése szerint a front után pár 
hétig vontatott volt az egyházi 
élet. „Csak amidőn Kuncz Fe
renc, a falu akkori vezetője 
nyilvános gyűlésen kijelentet
te; mindenki fogjon munkához 
és közös erővel igyekezzenek 
rendbe hozni a templomot is, 
hogy meginduljon az új élet a 
községben és az egyházban 
egyaránt, akkor ocsúdtak fel a 
hívek. Így kezdődött az új vi
szonyok között az egyházi 
élet.”

A kicsiny település azóta az 
ország egyik leggyorsabban 
fejlődő szocialista városa. La

kóinak száma megsokszorozó
dott, bányaipara pedig az or
szág széntermelésének jelentős 
hányadát szolgáltatja. Talán, a 
legkirívóbban szemlélteti azrt; 
az ellentétet, amely a múlt és 
a jelen között van, és amely 
példázza a közös akaratnak és 
lendületnek a mi világunkban 
megmutatkozó perspektíváját.

A másik községünk a Vértes 
és a Bakony között fekvő kis 
evangélikus község, Puszta
vám. December 27-én a szovjet 
előőrsök jelentek meg a falu 
északi felében. A gyülekezet 
tagjainak nagy része éppen itt 
lakott. A falu déli felén még 
németek voltak. E községben 
úgy ingadozott a front, mint a 
libikóka. Három-négy napig 
uralta egyik vagy másik sereg 
a községet. Eközben a község 
lakosai közül sokan kerekedtek 
fel, hogy a harcok elől meg
mentsék életüket. Március 19- 
én végérvényesen felszabadult 
e helyiség.

„A faluban, illetőleg a közel
ben folyó harcok, s az állandó
an feszült helyzet miatt meg
bénult az egyházi élet. Decem
bertől áprilisig nem volt isten- 
tisztelet. Ezalatt ismételten 
gazdát cserélt a község. Nem 
ritkán senki földje volt és lőt
ték az oroszok, németek egy
aránt. A harcok nagy anyagi 
károkat okoztak az épületek
ben. Sok ház rombadőlt, kárt 
szenvedtek a gyülekezeti épü
letek, beleszámítva a templo
mot is. Elpusztult a gyülekezeti 
irattár. . . E szomorú helyzetre 
jellemző, hogy a halottaikat 
sem temethették el rendes idő
ben. Egy karácsony második 
napján meghalt gyülekezeti 
tagot még aznap temette el a 
gyülekezet gondnoka. 1945. ja
nuárjában természetes halállal 
meghaltakat és a háborús ese
ményekkel kapcsolatban éle
tüket vesztetteket csak a hó
nap végén temette el részben 
a gondnok, részben a szomszé
dos gyülekezet lelkésze. . .  Az 
ostrom utáni első istentisztele
tet húsvétkor tartották. Fun
gens ekkor is a gondnok volt.”

Nyilvánvaló, hogy abban a 
mérkőzésiben, amely Puszta
vám és Oroszlány térségében 
volt, s amelyben e két közsé
günk, benne gyülekezeteink oly 
sokat szenvedtek, tulajdonkép
pen a fasiszta hadsereg utolsó 
erőlködése volt. Vereségét már 
nem tudta elodázni, ezt kato
nai szemmel akkor mindenki 
világosan látta. De e próbálko
zásnak magyar falvak estek ál
dozatul és a polgári lakosság 
szenvedése hatványozódott 
meg. Különös, hogy e harcok 
színteréül következetes elősze
retettel lakott településeket vá
lasztottak. Ma már csak az 
emlékek alapján tudjuk fel
mérni azt az emberéletben és 
anyagiakban okozott kárt, 
amelyet ez az oktalan háború 
zúdított népünk nyakába.

R. P.

I s te n tis z te le ti  r e n d
B udapesten , 1970. jú liu s  26-án

D eák té r  de. 9 (úrv.) dr. K ékén 
A ndrás, de. 11 (úrv.) dr. H af’en- 
sch er K ároly, du. 6 T ra jtle r  Gábor. 
F asor de. 11 D. K oren Emil, du. 6 D. 
K oren  Em il. Dózsa G yörgy ú t de. 
fél 10 D. K oren Emil. Üllői ú t 24. de. 
fél 11. K arácsony  Sándor u. de. 9. 
Rákóczi ú t 57/b. de. 10 (szlovák) 
A radi A ndrás, de. 12 (m agyar). 
T haly  K álm án u. 28. de. 11 dr. Ré- 
dey Pál. K őbánya de. 10. U tász u. 
de. 9. V ajda P é te r  u. de. fél 12. 
Zugló de. 11 (úrv.) Bizik László. 
R ákosfalva de. 8 Bizik László. G y ar
m at u. de. fél 10 Bizik László. Fóti 
ú t  de. 11 B aranyai T am ás. Váci ú t 
de. 8 B aranyai Tam ás. F rangepán  
u. de. fél 10 B aranyai T am ás. Ú j
pest de. 10 Blázy Lajos. P esterzsébet 
de. 10 V irág Gyula. Soroksár-Ü jtelep  
de. fél 9 V irágh G yula. Pestlő rinc 
de. 11 Matuz László. K ispest de. 10. 
K ispest W ekerletelep de. 8. P es tú j
hely de. 10 S chre iner Vilmos. R ákos
palo ta  MÁV telep de. 8. R ákospalota 
N agytem plom  de. 10. R ákospalota 
K istem plom  du. 3. R ákosszent
m ihály  de. fél 11 K arn e r Ágoston. 
Sashalom  de. 9 ifj. Görög Tibor. 
M átyásföld de. fél 11. C inkota de. 
fél 11, du. fél 3. K ista rcsa  de. 9. Rá
koscsaba  de. 9 Békés József. R ákos
hegy de. 9. Rákosliget de. 10. R ákos
k e resz tú r de. fél 11, du. 3.

B écsikapu té r  de. 9 (úrv.) M ado- 
csal M iklós, de. 11 (úrv.) Madocsai 
Miklós, du. 6 Szita Istvánná. To- 
rockó  té r  de. fél 9 V árady Lajos.

Megjelent 
D. Káldy Zoltán: 

ÜJ ÚTON
című könyve 

Ára: 135,— Ft 
Megrendelhető 

a Sajtóosztályon

Ó buda de. 9 F tilöp Dezső, de. 10 
(úrv.) Fülöp Dezső. XII., T artsay  
Vilmos u. de. 9 Csengődy László, 
de. 11 Csengődy László, du. fél 7. 
B udakeszi de. 8 R u ttkay  E lem ér. 
P esth idegkú t de. fél 11 R u ttkay  Ele
m ér. K elenföld de. 8 (úrv.) id. H ar
m ati Béla, de. 11 (úrv.) id. H arm ati 
Béla, du. 6 dr. Rezessy Zoltán. N é
m etvölgyi ú t de. 9 (úrv.) dr. Re
zessy Zoltán. N agytétény de. fél 9 
V isontai R óbert. K elenvölgy de. 9. 
B udafok de. 11 V isontai R óbert. 
B udaörs du. 3 V isontai Róbert. Tö
rökb á lin t du. fél 5 V isontai Róbert. 
C sillaghegy de. fél 10. Csepel de. 
fél 11.

Megjelent 
Túrmezei Erzsébet: 

ÍGY LESZEL ÁLDÁS
című verseskönyve 

II. kiadás
Ara: 38,— Ft

Megrendelhető 
a Sajtóosztályon

A SAJTÓOSZTÁLY
értesíti

a lelkészi hivatalokat 
és megrendelőit, hogy 

JÜLIUS I5-TÖL 
AUGUSZTUS 15-IG 

iratterjesztési szünetet tart
A július 15-ike után 

érkező megrendeléseknek 
csak augusztus 15-ike után 

tud eleget tenni.
A fenti idő alatt 

a készpénzért történő 
eladás zavartalan.



Igazság és használhatóság
2 Tim 2, 19—21

A z  egyházak egységtörekvései, valam int közös fáradozásaik 
eredm ényeként fellelhető nagyobb felelősség, több emberség, 
őszintébb törekvés a békességre — m indezek rem ényt keltő 
bizonyságai Jézus mai követői életének és szolgálatának. V an
nak azonban kevésbé rem ényt keltő bizonyságok is. Am ikor 
Isten nevében és egy vált igazság egyedüli birtoklásának tuda
tában szeretet helyett öntelt elkülönülés, a békesség munkálása  
helyett békétlenség szítása, az igazság keresése helyett mások 
igaza semmibevétele m utatkozik  keresztyének életében, akkor 
szorongatóvá válik a kérdés: hol van hát az igazság? Van-e 
olyan biztos és helyes mérce, amellyel eldönthetnénk ezt?

Ilyen egyszerűen felállítható, emberi gondolkodással m egkö
zelíthető mérce nincsen. Sem  különböző felekezetek közötti 
döntésre, sem egyes felekezeteken belüli elhatárlásokra, sem  
vallási felekezeteken kívüli döntésekre. Ahhoz, hogy az igazság 
után nyomozzunk, Isten egy praktikus érzéket adott nekünk: 
annak észlelését és megítélését, hogy m i fakad életünk, sza
vaink és cselekedeteink nyomán? Mire vagyunk használhatók 
e világban?

Timótheus gyülekezetében tévtanítók hajtogatják erőteljesen 
saját, vélt igazságukat az evangélium üzenetét kiforgatva. Mit 
tdgyen Jézus fiatal tanítványa, Timótheus ezek ellen? Pál 
olyan m értéket ajánl, am elyek nekünk is hasznosak lehetnek: 
m inden háztartásban különféle edények vannak. Hasznosak és 
haszontalanok. Tisztességre és gyalázatra valók. A  kérdés tehát 
nem  az, hogy m ilyen az edény alakja, formája, hanem, hogy 
mire használható. Ez a m i életünk döntő kérdése is. S ahhoz, 
hogy erre őszintén felelni tudjunk, igénk két segítséget kínál:

1. ISTEN ISM ERI A Z  ÖVEIT. — Miért fontos ezt' hangsú
lyozni? Néhány példát erre: egy kis vallási csoporthoz tartozó 
fiatalember fanatikusan „hivő” anyja befolyásolására elhagyta 
fiatal feleségét és éppen akkor megszületett gyerm eküket, mert 
az „nem méltó őhozzá”, inkább saját vallási közösségéből kere
sett ú j partnert magának. Jó ennyit hozzátenni: Isten ismeri 
övéit, ismeri az igazságot, de ismeri azokat is, akik az Ö nevé
ben igaztalanságokat követnek el! — Egy ú j olasz film  bravú

ros rendezői ötletekkel m utat be egy bűntényt, és az ez ellen 
beinduló, tökéletes egyházi apparátust, m elyben csodálatosan 
motorozó, autózó és repülőző papok teszik ártalmatlanná a 
bűnbandát. Szórakoztató történet, de azt ju tta tta  eszembe: 
Isten ismeri azt is, hogy a jól szervezett és bravúros tettekre  
képes egyház hogyan hirdeti az evangéliumot, és m iként szol
gál — m odem  vagy hagyományos eszközökkel — a mai ember
nek, a mai égető világkérdésekben! — Nemrégen egy fiatal 
orvosnő történetét hallottam: egészen ritka, halálos végű beteg
ség támadta meg. ö  jól tudta, m i lesz a betegség lefolyása és 
vége. Titokban orvosi naplót vezetett, ismerte s ezért leírta be
tegségének m inden ismérvét, saját szervezetének reagálását, 
talán segíthet ezzel az orvostudománynak. Isten ismerte őt is, 
szolgálatát is. A z t is, ami naplója forgatása nyomán hasonló 
betegségben szenvedők számára hasznossá válhatott. — Csu
pán ennyi a m érték: ő  tudja, m ilyen edények va g yu n k . . .

2. ÁLLJO N  EL A  H AM ISSÁG TÓ L az, aki Krisztus nevét 
vallja. — N em  gyengeségtől, gyarlóságainktól, emberi tévedé
seinktől kell elállni, hanem a „hamisságtól”. S ha őszintén né
zünk  körül ebben a világban, őszintén tekin tünk embertársaink 
szemébe, könnyen rájövünk arra, m i is a hamisság, a keserűsé
get, könnyeket fakasztó magatartás, önző önigazolási kísérletek. 
A z  előbbi m érték megértéséből és komolyan vételéből term é
szetszerűleg fakad ez a második m érték. Lehetetlen lenne el
sorolni a hamisságnak valam ennyi válfaját, csakúgy, m in t az 
igazság lehetőségeinek teljes tárházát. N ekünk m agunknak 
kell megtalálnunk e mértéket. Marad csupán az egyszerű kér
dés: m ire használhat m inket az igazság Istene?

Szirmai Zoltán

I M Á D K O Z Z U N K
Hálát adunk Neked, Mindenható Istenünk, hogy ismersz 

bennünket és előtted nem takargathatunk semmit. Ismered sok 
gyarlóságunkat, tévedésünket, erőtlenségünket. Mégis megszó
lítasz ezen a vasárnapon is, mégis kitárod előttünk szép vilá
godat és benne a munkálkodásnak és szeretetnek ezernyi lehe
tőségét. Hálát adunk a napfényért, a termő földekért, az em
beri közösség áldásaiért, amellyel nehéz próbatételeket is le
győzhetünk, családjainkért, melyben gondviselők, a Te kegyel
mednek sáfárai lehetünk. Segíts bennünket és minden keresz
tyént, és minden jóakaratú embert e világon, hogy az igazság 
útjait keressük és találjuk meg minden hamisság és igaztalan- 
ság ellenében. A Te igazságod és szereteted vezessen minket. 
Ámen.

— Szentháromság ünnepe 
után a 9. vasárnapon az oltár
terítő színe: zöld. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: Lk, 
16, 1—9; az igehirdetés alap
igéje: 2 Tim 2, 19—21.

— EVAN G ÉLIK U S ISTEN- 
TISZTELET A  RÁDIÓBAN. 
Augusztus 9-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi Rádió és az URH-adó.

— ALSÓSÁG. Joób Olivér, 
a Vasi Egyházmegye sajtólel
késze június 28-án este isten
tiszteleten szolgált a gyüleke
zetben, majd beszámolót tar
tott a Sajtóosztály munkájá
ról, kiadványairól, különös te
kintettel az Evangélikus Élet
re.

— A VASI EGYHÁZME
GYE lelkészt munkaközössége 
június 29-én Szombathelyen 
tartotta ülését. Ürvacsorát osz
tott Szabó Lajos esperes, ige
hirdetési előkészítőt Szerdahe
lyi Pál, előadást Lehel Ferenc, 
beszámolót Fehér Károly és 
Szabó Lajos esperes tartott.

— SEGÉDLELKÉSZ ELHE
LYEZÉSEK A DÉLI EGY
HÁZKERÜLETBEN. D. Káldy 
Zoltán  püspök, a Déli Egyház- 
kerület püspöke augusztus 1-i

hatállyal Eszlényi Lászlót Bó- 
csára és Bács-Kiskun Egyház
megye esperese mellé, Krámer 
Györgyöt Békéscsabára és a 
Kelet-Békési Egyházmegye es
perese mellé küldte ki segéd- 
lelkészi szolgálatra.

Ugyancsak augusztus 1-i ha
tállyal Kertész Géza segédlel
készt Békéscsabáról Gyulára 
helyezte át az egyházkerület 
püspöke.

Sághy András vései segéd
lelkészt helyettes lelkésznek 
nevezte ki D. Káldy Zoltán  
püspök augusztus 1-i hatállyal.

— BAKONYTAMASI. Jú
lius 5-én iktatta hivatalába a 
gyülekezet egyhangúlag meg
választott felügyelőjét, Németh  
Pált, valamint új presbitereit, 
Bors Istvánt, Dely Ferencet és 
Vargha Gyulát Ruttkay Le
vente, a gyülekezet lelkésze.

— HALÄLOZÄS. ö zv . Ha
jas Gyuláné, sz. Horváth Te
rézia, a farádi gyülekezet egy
kori kántortanítójának özve
gye 83 éves korában Nemeské- 
ren elhunyt. Temetése Fara
don volt. „Örökkévaló szere
tettel szerettelek téged, azért 
vontalak magamhoz hűsége
sen."

Nagyon szeretem  a falusi, 
nyári esték hangulatát. Elsöté
tedő udvarunkon üldögélek 
egy orgonafa alatt és átadom  
magam a hangulatnak.

Először a hangokra figyelek. 
K utyák ugatása ju t a fülem be. 
Érdekes az, hogy a ku tyák  nem  
ugatnak m inden este. Van  
amikor szinte napokig nem  
hallom a hangjukat, de vannak 
esték, am ikor szinte az egész 
falu m inden kutyája k i akarja 
venni a részét az esti ku tya
hangversenyből. A  távolból 
egy m ély kutyahang kezdi, 
azután átveszik a dallamot a 
szomszéd utca legmagasabb 
hangú kutyái. Szinte magam  
előtt látom e kedves jószágo
kat, am int felajzva, tálán ép
pen az udvar közepén, hátulsó 
lábaikon ülve fú jjá k  a nótáju
kat. Gyerekkoromat idézik  
ezek a hangok, am ikor gyak
ran halottam őket nyári éjsza
kákon illatos szénával töltött 
pajtában elkészített fekvő  he
lyemen és amikor arról ábrán
doztam, hogy m ilyen is lesz 
az életem, m ilyen világban élek 
majd. Most már tudom, hogy 
az ábrándok szertefoszlanák. 
Küzdelmes az élet, keserűségek 
és örömök váltogatják egymást 
benne.

A  távolból motorzúgás hal
latszik. A  hang és a fény erő
södik. Vajon ki lehet az, aki
nek még m indig úton kell len
nie? Bizonyára a m unka pa
rancsol még e sötétben utazó
nak, vagy talán szórakozni 
igyekszik valahová? A z  ige ju t 
az eszembe arról, hogy addig 
igyekezzünk m unkálkodni, 
amíg világosságban járhatunk, 
m ert aki sötétségben jár, köny- 
nyebben megbotlik és elesik.

A  nyári este hangulatából 
nem  maradhat el az esti ha
rangszó sem. A  m i fa lunknak  
különösen szép harangjai ■van
nak. Tekintélyes harangok 
ezek, mélybongású szavuk  
messzire elhallatszik a Sajó 
völgyében. N em  csoda az, hogy 
az esti harangszó már sok köl
tőt és írót megragadott, m ert 
az valóban színesebbé érzelmi
leg gazdagabbá teszi az életün
ket. Ma is egy nap végét jelzik; 
jö jjetek emberek, hálásan gon
doljatok Istenre,

Közben egymásután tűnnek  
elő a nyári este meghitt, ked
ves fényei a csillagok. Szinte  
simogatja őket a szemem, 
m ert igen szeretem  a csillago
kat. Ezek a hol erősebben, hol 
gyengébben pislogó fények  
jellegzetes fényei földi éle
tünknek. A  keleti égbolton 
előtűnő csillagképek olyanok, 
m int egy hatalmas égi óra 
számlapjának beosztásai. A  sö
tétedés kezdetekor a keleti 
égbolton feltűnő csillagok kér
lelhetetlen pontossággal tovább 
vándorolnak. Néhány óra m úl
va a fe jü n k  fe le tt ragyognak, 
m ajd eltűnnek a nyugati ég
bolt csillagsűrűjében. Rohan az 
életünk is kérlelhetetlenül! 
Nyári éjszakákon a nyári ég
bolt három fényes csillaga ra
gyog a fe jü n k  felett. Ügy he
lyezkednek el, m intha egy há

romszöget alkotnának. Em lé
keztetnek arra a m értani rend
re, am ely uralkodik a m inden- 
ségben. E három csillag közül 
az egyik a H attyú a hozzátarto
zó kevésbé fényes csillagokkal 
különösen is tetszik, olyan m int 
egy hatalmas kereszt, Isten ke
zével rajzolva rá a fe le ttünk  
elterülő égboltra. Ez a csil
lagkereszt arra a keresztre 
em lékeztet , am elyik valam i
kor a földünk egy pontján ál
lott. Mostanában már egyre 
jobban látható a szeptemberi 
éjszakák jellegzetes csillagképe 
a Pegazus négyszög. Apropo! 
Pegazus négyszög, de régi név  
ez a Pegazus! Valam ikor régen 
a görögök nevezték el ezt a 
csillagképet és ím e ez a név  
dacolt az idő múlásával, m eg
maradt a mai napig. És van  
abban valami megkapó, hogy 
én évezredekkel később élő 
ember ugyanúgy nevezem  e 
csillagképet és íme ez a név  
régi görög pásztor, aki éjszaka  
is őrködött is nyája m ellett és 
felnézve az égboltra, látta ezt 
a csillagot. A z t is érdemes len
ne végiggondolni, hogy mire 
gondolhatott ő és m ire én. N eki 
talán e csillagképhez fűződő  
monda ju to tt az eszébe, én meg 
arra gondolok, hogy az em ber
nek lassan kicsi lesz a vén  
öreg Föld, k ik ívánkozik  a v i
lágűrbe.
' Ism ét hang ju t a fülembe. 
Ezúttal nem  olyan erős, m in t a 
kutyaugatás, vagy m in t a m o
torzaj, esetleg egy-egy távolodó 
vonatfütty, hanem egy kedves 
m uzsikus szólalt meg, a nyári 
esték vidám, ingyen m uzsiku
sa: a tücsök. Ciripel olyan erő
sen, m intha m inden erősítőt 
bekapcsolt volna. Vajon m inek  
örül ez a tücsök? Bizonyára 
megihlette őt a langyos meleg, 
a nyugtató csend és a sötét. 
Szabó Lőrinc sorai ju tnak  
eszembe a tücsökzenéről. El
tűnő fiatalságára em lékeztette  
őt ez a bájos, kedves zene. El
tűnő fiatalságra, amely sajnos 
soha nem  tér vissza és lassan 
halkul el, m in t a tücsökzene.

Nyáresti hangok, nyáresti fé 
nyek. Kedves hangok, kedves 
fények. Köszönöm, hogy színe
sebbé teszitek az életemet.

Völgyes Pál
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Sopron i B éla igazgató

„Meglássátok annak okáért, 
hogy mi módon okkal járjatok, 
nem mint bolondok, hanem 
mint bölcsek.” (Ef 5, 15).

VASÁRNAP. — „Hallgassa
tok rám, akik tudjátok az 
igazságot!” (Ézs 51, 7). Isten a 
most kezdődő héten arra akar 
megtanítani minket, hogy mi
képpen kell járnunk életünk 
sokszor szürke hétköznapjain. 
S itt mindjárt az a mai vasár
nap üzenete, hogy nem tehe
tünk úgy, mintha nem ismer
nénk Istent, és soha nem hal
lottuk igéjét. Ahhoz, hogy he
lyesen tudjunk eligazodni az 
éiet sokszor nagyon is szövevé
nyes labirintusain, nyitott fül
lel és nyitott szívvel kell él
nünk . Nemcsak vasárnapon
ként kell hallgatnunk Isten 
szavára, hanem minden nap, 
mert csak így kerülhetjük el 
azt, hogy életünk véglegesen 
zsákutcába jussom.

HÉTFŐ. — „Nem a mi igaz
ságunkban, hanem a te nagy 
irgalmadban bízva terjesztjük 
elődbe esedezéseinket.” (Dán 9, 
18). Sokszor úgy állunk Isten 
színe elé, hogy érdemeinkre, 
nagyszerűségünkre hivatko
zunk, s így követeljük Istentől 
a meghallgatást, kéréseink tel
jesítését. Éppen ezért tanít 
minket a mai ige az alázatos
ságra. Soha nem állhatunk ön
magunkra hivatkozva Isten 
színe elé, csak Jézus Krisztus
ban adott szeretetében bízva 
könyöröghetünk hozzá. De így, 
bűnbánó és alázatos szívvel 
minden nap bátram könyörög
hetünk hozzá!

KEDD. — „Igazságban járat
ja és útjára tanítja meg az alá
zatosokat.” (Zsolt 25, 9). ön 
magunkban soha nem tudjuk 
elérni az igazságot, de Isten 
Jézus Krisztusban igazzá tesz 
és igaznak fogad el minket. És 
naponként tanít minket az ő 
útjára, amely a hit és a cse
lekvő szeretet útja. A békesség 
útja ez nemcsak a másik em
berré!, hanem a világban is. 
Vajon tudjuk-e értékelni azt a 
békességet, amelyet Isten nem
csak a szivünkbe adott, hanem 
hazánknak, népünknek is, ami
kor pedig oly sok felé dúl a 
pusztító háború és embertelen
ség? Magasztaljuk őt azért az 
ajándékért, amelyben minket 
részeltet!

SZERDA. — „Az Űr uralko
dik örökké.” (2 Móz 15, 18). 
Vajon valóság-e az életünkben 
Isten uralkodása? Vajon lát
juk-e mindig, hogy ö  az Ür, 
mi pedig az alattvalói,, szolgái 
vagyunk? Sokszor mi akarunk 
Isten felett uralkodni ahelyett, 
hogy alázatosan engedelmes
kednénk néki. Isten ma az alá
zatos szolgálatra, a benne való 
hitnek a hozzá fűző szeretet
nek a továbbadására akar meg
tanítani minket. Engedelmes
kedjünk neki, s teljesítsük kül
detésünket a világban: járjunk 
példamutató módon, szeretet
tjein.

CSÜTÖRTÖK. — „íme te
nyérnyivé tetted napjaimat és 
az életem teelőtted, mint a 
semmi. Bizony, hiábavalóság 
minden ember, akárhogyan áll 
is.” (Zsolt 39, 6). Mennyire más 
az értéke az emberi életnek* 
ha Isten, vagy az ember szem
pontjából értékeljük! Az em
ber számára az élet hosszú* 
Isten szerint csupán arasznyi, 
az ember számára a nagyszerű 
lehetőségek ideje, Isten szerint 
pedig sok általunk nagyra tar
tott dolog semmiség. Ezért kell 
nagyon komolyan figyelnünk 
az ige szavára, hogy észreve
gyük azt a sok szépet és jót, 
amivel Isten ajándékoz meg 
minket életünk folyamán. A hit 
és szeretet nemcsak nagy köve
telmény, hanem Isten ajándé
ka is a Szentlélek által. Könyö
rögjünk hozzá, hogy életünk 
hivő és szeretetben cselekvő 
élet legyen.

PÉNTEK. — „Tudjátok meg* 
hogy én az Ür szóltam és cse
lekedtem.” (Ez 37, 14). Az élet
ben nincsenek véletlenek, 
mindenkor Isten szól és cse
lekszik. Sokszor talán elhomá
lyosul a szemünk az életút lá
tására, de Isten teszi ezt a ho
mályt is, hogy utána még tisz
tábban lássuk küldetésünket. 
Sokszor talán elibizonytalan- 
kodnafc a lábaink, de ez csupán 
ezért van, mert néha-néha el
feledkezünk róla. S a bizony
talanság után igéje és Szent
lelke által ő erősít meg minket 
a jó úton való járásban. Néz
zünk rá mindenkor!

SZOMBAT. — „Pásztorokat 
rendelek melléjük, hogy legel
tessék őket, és többé nem fél
nek.” (Jer 23, 4). Isten nemcsak 
parancsokat osztogat, követel
ményeket szab ki a számunkra* 
hanem gondoskodik is rólunk. 
Megszólaltatja szavát szolgái 
által, legeltet minket az általa 
küldött pásztorok útján. Nem 
kell bizonytalanságban élnünk, 
ő szól és cselekszik, erősít és 
bátorít. A hét utolsó napján 
olvassuk el még egyszer a heti 
igét: „meglássátok annak oká
ért, hogy mi módon okkal jár
jatok, nem mint bolondok, ha
nem mint bölcsek”. Vajon ho
gyan telt el életünkben ez a 
hét? Harkányi László

— HÁROM SZEMÉLYRE főzést 
vállaló  segítséget k e resü n k  kb. 9— 
2-ig. T elefon : 209—149.

— FŐISKOLÁS LEÁNYOM ré-
szére k eresek  B udapest be lterü le tén  
szep tem ber 1-re m egbízható csa lád
nál a lbérle ti szobát. Vizy F erencnél 
B alassagyarm at, K olozsvári u. 1.

— VIDÉKEN LAKÓ evangélikus 
lelkész B udapesten  dolgozó, m ost 
végzett diplom ás, szolid leányának  
a lbérleti szobát keres. Lehetőleg k ü 
lön b e já ra tta l. Cím a  k iadóhivatal
ban.

— HARANGOK VILLANY ME G- 
HAJTÄSÄNAK beszerelését jó l be
v á lt m ódszerrel, ju tán y o s áron, ga
ranciával vállalom . H ívásra  a hely
sz ín re u tazom  és részletes tá jékoz
ta tássa l szolgálok. K raszkó Jen ő  vil
lanyszere lő  m ester. B ékéscsabai 
G yulai ú t 22.

A z  ég kék, a nap süt, a m a
darak csiripelnek, a fülem üle  
csattog a berekben. Fönn, a 
kék égen keringő gólyák, lenn, 
a kis mocsár szélén kelepelő 
gólyák. S amerre a szem  ellát, 
hullámzó búzatenger. A  teknő  
alakú Tólaposban piros arató
gépek úsznak, nyom ukban át
m etszett derékkal haldokolnak 
az érett-sárga kalászok.

A  Tólapos, a mocsár, s a kis 
erdő között keskeny sávban 
húzódik valami hetven hold. 
Itt kézikaszások vágnak egye
nes rendet a sárga tengerben, 
mögöttük kombinéra vetkőz- 
tette a lányokat, asszonyokat a 
nagy tüzes égi kályha; hajla
doznak, szedik a markot. Ide 
nem  messze, a Tólapos végiben 
tornyos épület m eredezik: az 
ősi urasági kastély. Most nap
közi otthon a gyermekeknek.

Túl az erdőn, a dűlöút végi
nél porfelhő száll a magasba. 
A porból lassan előtűnik két 
poroszkáló deres, mögöttük egy 
szekér meg egy vizestartály. 
Ez már azt jelenti, hogy köze
ledik az ebéd ideje, hozzák a 
meleg ételt, a friss vizet. Mire 
az erdő innenső szélihez érnek, 
m intha csak erre várt volna, 
megkondul a falu kis fakeresz
tes templomának nagyharang
ja. És alig giling-galangozik 
kettőt-hármat, máris megele
venedik a határ: versenyt fu t
va rohannak az aratók, m a
rokszedők a kis erdő felé, ott 
nekiesnek a vizestartálynak, 
előkerül néhány lavór meg 
szappan is, és lemossák m a

gwkról a fáradságot. Nemso
kára helyükön ülnek a kis 
erdő tisztásán m egterített 
hosszú asztalnál. Fehér porce
lán tányérjukon gusztusoson 
gőzölög a gulyásleves. De se
hogy se akar hűlni, pedig fú j 
ják  rendületlenül. N em  is hűl 
a bors, meg a paprika. Aztán  
mégis elfogy, utána a mákos 
m etélt is, és elnyúlnak a jó pu
ha fűben. N ém elyik alig for
golódik kettőt-hárm at, máris 
horkol. A  fiatalok letépnek 
egy-egy fűszálat, s hanyatt 
fekve  ábrándoznak: elmereng
ve nézik a fá k  koronáját, a 
messzeségben ballagdáló fehér 
felhőket. Egyiknek szakállas 
emberfejet, m ásiknak traktort, 
vagy kerekre sült cipót m utat 
a páragomoly. Ahogy kergetik  
egymást, úgy formálódnak. 
A hány szem, annyiféle alak. 
M inden felhő egy-egy üzenet.

Sárközi Andris bácsi egy idő 
m úlva szétnyitja  a szemét a 
fű  közt. Ránéz a napra, annak 
állásából látja, hogy pontosan 
egy óra telt el. Elkiáltja magát: 
—Vége a szanatóriumnak! 
G yerünk! — S nemsokára he
lyén áll mind, k i az aratógé
pen, ki kaszával a kezében. S 
újra zakatolnak a gépek, su
hognak a kaszák.

Ügy látszik, a kastélyban  is 
vége az ebédidőnek, ott is kez
dődik a „munka”, m ert gyer
m ekének száll az égnek: — 
Lánc, lánc, eszterlánc . . .  —  A

kastély drótkerítéssel körülvett 
udvarára odalátni, ö s  platán
fá k  hajladoznak ott a sárga 
kavicsos kis u tak  között. De 
lám, egyszer csak elhallgat a 
csengő ének, helyette kiabálás, 
visítgatás. A z  aratóknak meg
dobban a szívük. Megáll a kéz
ben a kasza, abbamarad a 
kéve-guzsolás. Felütik a fe jü 
ket. Nincs tán valami baj? De 
csak fogócskáztak a gyerekek, 
s nagy a visítgatás, amikor a 
fogó közel ér a menekülőhöz. 
A z óvó nénikének előtűnik fe 
hér köpenye. Nincs hát semmi 
baj. És újra felhangzik a gyer
m ekének:

— Lánc, lánc, eszterlánc. . .  
— Alig akarják abbahagyni. 
A ztán következik  a — Bújj, 
bújj zö ldág . . . — meg az a gug
golójáték, hogy — Dombon tö
rik a diót, mogyorót. — A z ara
tók szíve m ost is nagyot dob
ban, de már nem  az ijedtség
től. S m intha lendületesebben  
suhognának a kaszák, erőtel
jesebben búgnának a gépek. 
Még az idősebbje is fiatalo
sabban mozog. Egy m egm a
gyarázhatatlan, belülről fe ltö 
rő erőtől m egnyílik a szív, k i
tágul a tüdő és beáramlik az 
izmokba az életet adó valami, 
mikor a gyerekek énekét hall
ják. A  gyerekek, az unokák, ott 
a tiszta napköziben. . .  jó he
lyen vannak. Nyugodtan végez
hetik  m unkájukat. És suhog-

nak a kaszák, búgnak a gépek, 
lüktetnek az erek, s a lihegésbe 
beleszóródik az ég felé szár
nyaló pacsirta csivitálása, s a 
gyermeksereg éneke: —Lánc, 
lánc, eszterlánc. . .

Egy fiatalasszony kiegyene• 
siti a derekát, karjával meg- 
törli izzadt homlokát. Rekkenő  
a hőség. Mégis mosoly ül az 
arcán, amikor belekezd az 
énekbe:
Á ld ju k  m i jó  A tyánkat,
A k i m inden m unkánkat 
Bőséggel megáldotta 
Éltünket megtartotta.

I tt  is, o tt is belekapcsolód
nak. Előbb vékonyka lány-, 
meg asszonyhangok, utána öb
lös férfihangok. Száll az ének 
át a sárga búzakereszteken, a 
Tólaposon. A  kastélyból is 
szárnyal csilingelve a gyer
m ekének . . .

— Lánc, lánc, eszterlánc. . .
S  a Tólapos kastély felőli

partos oldalán a két ének ösz- 
szeölelkezik. A z ősi kastély ud
varában a gyerm ekek egyszer 
csak egymást törve-zúzva ro
hannak az udvar végibe. Ott 
csillogó szem m el kapaszkod
nak a kerítés drótjába, és éles 
hangjukkal átkiabálnak a Tó
laposra:

— Idesanyám! Idesapám!
— Nagyanyám!
— Nagyapám!
És fé l kézzel a kerítés drót

jába kapaszkodva, mosolygó 
arccal integetnek Tólapos felé.

Dénes Géza
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Nyári esték



Hálás, örvendező hitben. .
— Országos Diakóniai Értekezlet Békéscsabán —

Évről évre más helyen, ván
dorgyűlésként keresi fel az 
Országos Diakóniai Értekezlet 
a szeretetotthonokat és a gyü
lekezeteket. Ebben az évben 
Békéscsabán gyűltek össze az 
értekezlet résztvevői. Békés
csabára esett a választás több 
meghívó gyülekezet közül, 
mert ennek az egyházközség
nek nemcsak diakóniai múltja 
és hagyománya van, hanem 
azért is, mert szeretetotthona 
ebben az évben ünnepli fenn
állásának negyvenéves jubi
leumát.

Az értekezlet évről évre a 
szeretetmunka, a szolgálat idő
szerű kérdéseivel foglalkozik. 
Ez idén két fontos kérdés, két 
előadás formájában került az 
értekezlet e lé  Az egyik elő
adás címe: „A diakónia negy
ven éve Békéscsabán.” Szerző
je Mekis Ádám  esperes, békés
csabai lelkész. Az előadás fel
ölelte az egyházközség diakó- 
niájánaik történetét kezdettől 
fogva, mintegy hosszmetszet
ben és különös részletességgel 
szólt az intézmények történeté
ről. A szeretetszolgálat iránt 
érdeklődők jó reménységgel 
várhatják az előadás nyomta
tott formában való megjelené
sét.

A puszta tény, hogy a szere-
tetmunikával foglalkozók érte
kezlete történeti témát helye
zett középpontba, kettős jelen
tőségű. Jelenti elsősorban a vá
gyódást a múlt megismerése 
után. Pontosan akarják látni a 
kezdetet, az indulást és a meg
tett utat. Sajnos nagyon kevés 
azoknak az írásműveiknek a 
száma, amelyek magyarországi 
egyházunk diakóniájának tör
ténetével foglalkoznak. A Teo
lógiai Akadémián, a tanulmá
nyok sorában is szűk hely jut 
e tárgynak. A diakóniai érte
kezlet éppen példaként mutat
ható bs arra, hogy ez a törté
neti téma mennyire vonzó, 
mennyi érdeklődést kelt fel és 
mennyi új gondolatot ébreszt a 
hallgatókban. A hozzászólások 
hosszú sora bizonyság arra, 
hogy régóta nélkülözött „hi
ánycikk” került elő. Érdemes 
és szükséges is folytatni a sort, 
amelyet ez az előadás kezdett 
el, illetve kezdett el ismét. Biz
tatás legyen mindazoknak, 
akik a szeretetszolgálatban töl
tötték el életük javát, akik 
egy-egy intézményben, vagy 
gyülekezetben, hosszabb, vagy 
rövidebb ideig töltötték be a 
diakónia posztját, biztatás ar
ra, hogy ők is gondolják végig, 
szedjék össze emlékeiket és ír
ják meg egyházunk diakóniá
jának azt a történetét, amely 
az ő életükkel is összeszövő
dött.

A történeti téma másik je
lentősége abban volt, hogy az

értekezleten megmutatkozott a 
múlt megbecsülése és szerete- 
te. A békéscsabai diakónia tör
ténete néha apró, finom részle
teivel és teológiai értékelésé
vel a múlt megbecsülésére lel
kesített. A szolgálatban állók 
más szívvel gondolnak munká
jukra és más magatartással 
közelednek napi feladataikhoz, 
ha átérzik és megértik az ősök, 
az elődök céljait és fáradozá
sait, amelyek közül a legjob
baknak most ők is örökösei és 
folytatói lehetnek: „hálás, ör
vendező hitben . . . ”

Az értekezlet másik témáját 
Muncz Frigyes ügyvivő-lelkész 
előadása tárgyalta. A téma a 
szeretetotthonokban folyó re
habilitációs munka volt. A ki
fejezés új, a munka régi. A szó 
arra utal, hogy az ép, egészsé
ges, alkotni képes ember fej
letlen, fogyatékos, gyenge em
bertársát vegye emberszámba, 
tegyen meg mindent, hogy az 
életében boldog iegyen, ember
hez méltó módon folytathassa 
életét. Az egyház legjobbjai 
mindig ilyen szándékkal köze
ledtek elesettekhez és gyengék
hez, ma az új eszközök, a fej
lett és új módszerek felhaszná
lásával kell az egyházban és az 
egyháznak a világban ezt a re
habilitációt megvalósítani. Az 
előadás részletesen elemezte a 
fogyatékos ember személyisé
gét, társadalmi helyzetét és út
mutatást adott gyakorlati teen
dőkre. „A keresztyén ember 
helyes magatartása a szeretet. 
Igazán szeretni azt jelenti: 
tudni mi fáj a másik ember
nek.” A rehabilitációs munka 
célhoz érhet, ha innen indul el 
és szárnyára veszi a hálás, őr-- 
vendező hit.

Az Országos Diakóniai Érte
kezlet az évek folyamán egyre 
jelentősebb, széles körű fórum
má nőtt. Résztvevőinek száma, 
a hivatalosaké, eléri a hatva- 
nat. Jelen vannak a tizennyolc 
intézmény vezetői és főbb 
munkatársai, a tizenhat egy
házmegye diakóniai előadó lel
készei. Rajtuk kívül mindig 
több érdeklődő vendég is akad. 
Esperesek, lelkészek, gyüleke
zeti tagok jönnek és vesznek 
részt az értekezlet különböző 
alkalmain. Békéscsabán is sok 
érdeklődő volt a hivatalosakon 
kívül a szép nagy gyülekezeti 
teremben, közelről és távolról 
lelkészek és nem lelkészek.

Az értekezlet kivette részét 
az előadások hallgatásából, de 
azok visszhangjaként élénk ér
deklődő kérdések és viták is 
hangzottak el.

Június- 24-én, az értekezlet 
második napjának estéjén a 
gyülekezet szélesebb körei is 
találkozhattak a résztvevőkkel. 
Az egyházközség két templo
mában ünnepély volt. A Kis

„Ha most nem cselekszünk, 
egyszer majd későn lesz.” 
Ezekkel a szavakkal szólította 
fel az ENSz élelmezési és me
zőgazdasági szervezetének 
(FAO) igazgatója dr. Addeke  
Boerma (Róma) a hágai kong
resszus 1500 résztvevőjét, hogy 
tegyenek meg mindent a sze
gény országokban a munkale
hetőségek megteremtése érde
kében. Szerinte a munkaalkal
mak lehetőségének biztosítása 
lesz a holnap legfontosabb fel
adata, hiszen 1085-ig becslések 
szerint 400 millióval fog emel

kedni az érintett országok la
kossága.

A világkonferencián 300 if
júsági küldött is részt vett, 
akiknek a nevében John Dan- 
gioah (Ghana) szólt hozzá a 
kérdésekhez és megállapította, 
hogy a kormányok és nemzet
közi szervezetek kizsákmányol
ják a szegény országokat. Sze
rinte a „fejlődőben levő orszá
gok” és „fejlett országok” he
lyett inkább „kizsákmányolt” 
és „kizsákmányoló” országok
ról kellene beszélnü: le.

templomban D. dr. O ttlyk Ernő
püspök és az erzsébethelyi 
temlomban Lábossá Lajos ta
tabányai lelkész hirdette az 
igét. Az ünnepélyek keretében 
mindkét helyen szolgált Tóth- 
Szöllős Mihály dunaegyházi 
lelkész orgonajátékkal és Túr- 
mezei Erzsébet, aki a szeretet
otthon jubileumára írt alkalmi 
költeményét mondta el.

Az egyházmegyei diaJkóniai 
előadó lelkészek: Garam Zol
tán bobai, Medvei Mátyás gal- 
gagyörki, Táborszky László 
kondorosi lelkész igetanulmá
nyaikkal vezették be az érte
kezlet munkanapjait. A konfet 
ren.cia résztvevői közös úrva
csorában részesültek, amelyet 
D. dr. O ttlyk Ernő püspök 
szolgáltatott ki.

A konferencia a békéscsabai 
gyülekezet vendége volt. A 
gyülekezet igazgató-lelkésze, 
Kiss György és munkatársai, 
valamint sok gyülekezeti tag 
testvéri szeretettel és vendég- 
barátsággal készítették elő a 
tanácskozás és szállás helyeit, 
és gondoskodtak mindarról, 
ami a munka zavartalan me
netét biztosította. Mindenki, 
aki részese volt, megajándéko
zottnak érezte magát a békés
csabai gyülekezetben. Testvéri 
együttérzésben oldódott fel a 
szeretetotthon újjáalakított 
helyiségeiben, a szép parkban 
az otthon gondozottai között, a 
vendéglátó házigazdákkal és 
minden gyülekezeti együttlét- 
ben. Békéscsabán így volt 
együtt az Országos Diakóniai 
Értekezlet és így indulhatott 
el onnan: „hálás, örvendező 
hitben...

~z -s

Fátum vagy d
Sorok közé rejtve bukkan

tam rá erre a szójátékra a Ber
linben megjelenő „Die Zeichen 
der Zeit” (Az idők jelei) c. 
egyházi folyóirat márciusi szá
mában. Az egész szám Bon
hoeffer mártírhalála 25. évfor
dulójára készíti fel a gyüleke
zeteket és az egyház munkása
it. Két érdekes tanulmányt ol
vashatunk. Az egyik a híres 
berlini modernista teológus
nak, Hamacknak és Bonhoef- 
fernek viszonyával foglalkozik. 
Bonhoeffer tanítványa volt 
Harnacknak. Halálakor, 1930- 
ban ő tartotta az emlékbeszé
det tanítványai nevében. A 
másik tanulmány Gandhinak 
Bonhoefferre gyakorolt hatását 
elemzi. Két levél 1932-ből be
pillantást ad Bonhoeffer kon
firmációi oktató munkájába. 
Közük konfirmációi igehirde
tését is. Érdekes mozzanatokat 
emel ki egy cikk az újabb 
Bonhoeffer-irodalomból. Leg
figyelemreméltóbb mégis az 
emlékünnepek előkészítéséhez 
nyújtott segítség. Nem előadás
vázlatokról van szó. A Bon
hoeffer életére és munkássá
gára emlékezés néhány jelen
tős problémájára igyekszik rá
mutatni az írás.

Figyelmeztet többek között 
egy kísértésre. A keresztyénség 
Németországban, de egyebütt 
is hajlamos arra, hogy Bon
hoeffer mártírhalálát önigazo
lásra használja fel. Ezzel ép
pen az ő tanúbizonyságtételét 
hatástalanítanánk. Bonhoeffer 
nem a sors kegyetlen fordula
tának, végzetnek, fátumnak te
kintette a nemzetiszocialista 
Németország összeomlását, 
szégyenletes végét, hanem Is
ten ajándékának, amelyért ő 
imádkozott. Ügy látta, erre

T o k o r c s

Celldömölk öt filiája közül a 
legközelebbi. Létszámban és 
buzgóságban felülmúlnak több 
kicsiny anyagyülekezetet. Már 
a régmúltban is törekedtek ön
állóságra, s noha önálló papjuk 
nem volt, de vasárnaponként 
lévita olvasta fel a gyülekezet
nek a prédikációt. Templom
építési vágyuk 1956-ban telje
sedett be. Ez év nyarán szen
telték fel a külsőleg ugyan jel
legtelen, de belsőleg egyház- 
művészetileg sok templomot 
felülmúló hajlékot. Külseje is 
határozottabb formát fog kapni, 
ha majd egykor megépül hoz
zá a torony.

A 360 lelkes filia 200 ülőhe
lyesnek építette templomát, s  
minden vasárnap, böjtben és

adventben pedig hétköznapo
kon is használják. Az építés 
összköltsége 138 000 Ft volt, 
amelyből 22 000 Ft-ot kaptak a 
közegyháztól, a többit pénzben, 
anyagban és munkában a hí
vek teremtették elő.

A templom ékessége a belső 
kiképzés. Az apsis nélküli 
templomhajót az oltártérben 
cseresznye és diófából faragott 
és domborm ű vekkel díszített 
oltár, szószék, keresztelőme
dence, papi pad és falburkolat 
teszik megkapóvá. Főt Sándor 
sitkei bognármester faragásai. 
Magát az épületet a celldömöl- 
ki gyülekezet felügyelője ter
vezte. Az anyagyülekezet lel
késze a templomépítéskor is, 
ma is Józsa Márton.

nemcsak Európának, hanem 
magának a német népnek is 
szüksége van, mert nélküle 
nincs új kezdet. Rámutat a 
cikk, hogy Bonhoeffer halálá
nak napja (ápr. 9.) és a német 
fegyverletétel napja (május 8.) 
milyen közel esik egymáshoz. 
Itt említi, hogy ennek a kiváló 
embernek mártírhalálát csak 
akkor értékeljük igazán, ha 
1945. május 8-át nem valami 
fátumnak, hanem a szó szoros 
értelmében vett „dátumnak”, 
vagyis adott, magától Istentől 
adott napnak tekintjük. Emlé
kezetbe idézi Bonhoeffer és 
Wisser’t Hooft találkozását 
1941-ben, amikor még a néme
tek győzelmi mámorban éltek. 
Az Egyházak Világtanácsának 
későbbi főtitkára megkérdezte 
tőle, hogy miért imádkozik eb
ben a helyzetben. így vála
szolt: „Ha tudni akarja, azért 
imádkozom, hogy hazámat le
verjék, mert hiszem, hogy 
egyedül ezzel fizethetjük meg a 
sok szenvedést, amelyet ha
zám a világra zúdított.” Bon
hoeffer számára a vereség 
napja kétségtelenül a felsza
badulás napja volt. A világ 
felszabadulása a hitlerizmus 
uralma alól és a német nép fel- 
szabadulása egy új útra, a 
megtérés útjára.

Rámutat a cikk, hogy milyen 
szorosan függ össze Bonhoef
fer egész teológiai munkássá
ga és részvétele az ellenállási 
mozgalomban, a Hitler elleni 
összeesküvésben vállalt aktív 
szerepe. Barth szokott hivat-, 
kozni arra, hogy a teológia 
műveléséhez minden más hi
vatást meghaladó mértékű bá
torság szükséges. Ezt nemcsak 
Pál és Luther élete húzza alá, 
hanem Bonhoeffer egész pá
lyafutása.

Hogyan tekintsünk a mártír
halál huszonöt éves évforduló
jának megünneplésére? He
lyénvaló az ilyen megemléke
zés az evangélikus egyházban? 
Az Ágostai Hitvallás XXI. cik
ke ezt mondja: „A szentek 
tiszteletéről azt tanítják, hogy 
a szentekről való megemléke
zést fenn lehet tartani, hogy 
hitüket és jó cselekedeteiket 
kövessük, ki-ki hivatása sze
rint.” Ma nem beszélünk szen
tekről, de Dietrich Bonhoeffer 
rendkívüli ember volt. Mi len
ne a gyülekezettel, ha mindig 
csak középszerű keresztyénség- 
re nézhetne és nem ragyogna 
fel körében néhány sugárzó 
rendkívüliség ?

Milyen különös. Bonhoeffer 
rendkívüliségéről alig tudtak 
életében. Egyik volt munkatár
sa 1945 nyarán, másik fogoly
táborban értesült Bonhoeffer 
haláláról. így emlékezik viszi- 
sza: „Időbe tellett, amíg a ha
talmas láger gyülekezetében a 
testvérek tudomására hozhat
tam a hírt. Ezrével voltak ott 
emberek, egyháziak is, akik 
nem ismerték a nevét. Ekkor 
ébredtem tudatára, hogy egé
szen központi jelentőségű dol
gok mennyire rejtve mentek 
végbe a Harmadik Birodalom
ban. De később éppen ebben 
a lágerben ismertük fel, hogy 
a mártírok vére az egyház 
magvetése.” Ma szinte elkép
zelhetetlen, de így van: akkor 
nevét sem ismerték. A mai 
fiatal nemzedék nem tudja el
képzelni, hogy még az egyhá
zon belül is alig tudtak mun
kásságáról. Az meg teljesen 
érthetetlen, miért kellett ren
geteg tanítással és indítással 
szolgáló életét, amely sokak 
számára utóbb jelképpé vált, 
39 éves korában befejeznie.

Hogyan tekintsünk tehát 
Bonhoeffer halálára ? Fátum, 
vagy dátum? Egyszer megpró
báltam megmutatni az áldozat 
és a mártír közötti különbsé
get. Sok keresztyén lett áldo
zatává a nemzetiszocializmus
nak. Bonhoeffer nem áldozat, 
hanem mártír volt. Aki az 
evangéliumhoz tartotta magát, 
de nem mérte fel világosan a 
történelmi helyzetet, éppen 
clyan könnyen válhatott áldo
zattá, mint a helyzetet jól ér
zékelő, de a hitében erőtelen 
keresztyén. Bonhoeffer gondo
latait és tetteit azért jellemez
te valami meglepő, újszerű bá
torság, mert eleven kapcsolat
ban állt az evangéliummal is 
és korának kérdéseivel is. 
Mártírrá azonban még ez sem  
tette. A mártírság nem elhatá
rozás és akarat dolga. A már
tír adatik és nem előre meg
fontolt szándékból lesz. Bon
hoeffer adatott nékünk. Bár
mennyire fájdalmas elvesztése. 
Bármennyire érdekel, hogy 
mit tanítana ma a világ nagy
korúságáról, a Szentírás nem  
vallásos prédikálásáról, halála 
napjára mégsem úgy tekin
tünk, hogy őt is utolérte a vég
zet. Halála napja számunkra 
dátum. Adatott. Az egész ke- 
resztyénségnek. Nekünk is.

Benczúr László

Bonhoeffer rövid életrajza
Dietrich Bonhoeffer 1906. 

február 4-én született Borosz
lóban. Teológiai tanulmányait 
Harnack, R. Seeberg, Lütgert 
mellett folytatta. 21 éves korá
ban doktorál. Barcelonában 
segédlelkész. Utána 1930-ban 
magántanári képesítést szerez 
Berlinben, ezt követően tanul
mányútra megy a New York-i 
Union Theological Seminary- 
ba. 1931-ben szentelik lelkész- 
szé. Egyetemi lelkész a berlini 
technikai főiskolán. Emellett 
előadásokat tart az egyetemen 
és ökumenikus tevékenységet 
fejt ki. Ennek csúcspontja a 
Fanö szigetén rendezett öku
menikus konferencián elhang
zott béke-beszéde, 1934 nyarán. 
Közben az egyházon belül ki
bontakozó „német-keresztyén” 
mozgalom elleni tiltakozáskép

pen az egyik londoni német 
gyülekezet lelkészi állását vál
lalja eL 1935-ben a Hitvalló 
Egyház visszahívja a finken- 
waldei lelkészképző szeminá
rium vezetésére. 1936-ban a 
kultuszminisztérium eltiltja az 
egyetemi előadásoktól. 1939- 
ben R. Niebuhr előadások tar
tására^ hívja az USÁ-ba, de a 
háború kitörése előtt még visz- 
szatér. Etikáján dolgozik, de 
mind nagyobb mértékben kap
csolódik be az ellenállási moz
galom tevékenységébe. Ezért 
1943. április 5-én letartóztat
ják. 1945. április 9-én a flos- 
senbürgi koncentrációs tábor
ban végezték ki Canarissal 
együtt. (E. Bethge összeállítása 
az Evangelisches Kirchen Le- 
xikon-ban).

KBK TANÁCSKOZÁS PRÁGÁBAN
A Keresztyén Békekonferen

cia Nemzetközi Titkársága jú
nius 29-től júüus 1-ig ülést 
tartott Prágában, amelyen 
megtárgyalták többek között a 
KBK Munkabizottságának, 
Nemzetközi Titkárságának és 
Struktúra-Bizottságának szep
tember végén és október ele

jén Budapesten tartandó ülé
seinek munkaprogramját.

A Nemzetközi Titkárság prá
gai ülésén magyar részről dr. 
Tóth Károly, a Református 
Egyház Zsinati Irodájának fő
osztályvezetője, a Nemzetközi 
Titkárság magyar tagja vett 
részt.

ÜJ EGYHÁZI ALKOTMÁNY
terjesztik. A minél szélesebb 
körű véleményalkotás érdeké
ben őszig még a lelkészek és 
gyülekezetek is megvitatják az 
új egyházi alkotmány szöve
gét.

A bajor evangélikus egyház 
zsinati tanácsa elfogadta az új 
egyházi alkotmány szövegét, 
amely az 1930-as egyházi al
kotmány helyére lép. A 4 évig 
készült új szöveget az ősszel 
ta r  hand r» harhnrmánvi zsinat.

EGYSZER MAJD KÉSŐN LESZ



„Aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát...
R észletek  ífj. R endeli G yörgy k erü leti le lk ész  ig e 

h irdetéséb ől, am it a M agyar R ádióban m ondott el 
jú liu s  19-én, M áté 7, 21 alapján.

A zt kéri Jézus, hogy a m ásik em bert, a testvérem et, legyen  
az akár hivő keresztyén , akár nem  hivő, helyezzem  előtérbe. 
Saját szem élyes ügyünk is jobban halad előre, ha nem az „én’' 
van a középpontban.

K onkrétan m it je len t ez?
Vannak közöttünk szép szám m al egyedül m aradt életek. 

O lyan öregek, árvák, özvegyek, betegek, akiknek senkijük sincs. 
A z ilyeneknek különösen is jó l esik, sőt várják  is tölünk a jó  
szót, a  segítséget, vigasztalást. N em  elég a z t mondani, hogy 
„együtt érzek bánatodban”, hanem sokszor saját m agunkat is 
legyőzve, saját fáradságunkat is fé lre téve  vegyük magunkra 
terhüket. Ez a figyelm ezte tés talán éppen a legjobbkor hangzik 
el felénk, akkor am ikor ezekben a hetekben tö ltjü k  jól m egér
dem elt szabadságunkat. Jézus éppen ebben a „gondtalan” szi
tuációnkban figye lm ezte t bennünket: vannak elhagyott és árva, 
beteg és öreg életek  is, akik  várják  a m i segítő szolgálatunkat.

Ez azonban nem csak az egyes em bernek a feladata, de az 
egyháznak, m in t egyháznak is kom olyan kell foglalkoznia ezzel 
a kérdéssel. Egyházunk ezt a szolgálatot válla lta  és anyagi, f iz i
kai és szellem i fáradságot nem  k ím élve végzi ezt a m unkát 
szeretetin tézm ényeinkben . De ez a tény nem veh eti le a fe le 
lősséget egyetlen keresztyén  em ber válláról sem. Ezt m indenki
nek vállalnia kell; de ez nagyon kevés!

Jézus sokkal többre gondolt, am ikor azt m ondta: „cseleked
je tek  . . . ”

A cselekvő, szolgáló élet fogalm ában kiszakíthatatlanul ben
ne van a becsületes m unkának a kérdése  is. Nagyon sokat be
szélünk ma arról, hogy a m unkam orállal több helyen baj van. 
ö sszeegyezte th ető  Jézus tanításával az, hogy im m el-ám m al v é 
gezzük a m unkánkat? Ha azt m ondom  m agam ról, hogy hivő  
keresztyén  em ber vagyok, nem  tehetek  m ást, m int hogy végzem  
becsületesen m unkám at ott, ahova Isten állíto tt. Többet is an
nál, am ennyit elvárnak tőlem . É rhetik a becsületesen dolgozó
kat is kudarcok, csalódások, sikertelenségek, de ezek ellenére  
sem  feledkezhetünk m eg arról, hogy becsületes keresztyén  élet 
nem  lehetséges odaadó m unkavégzés nélkül.

I tt sem  állhatunk azonban meg. Szélesebb körben is van  
feladatunk. Hazánk, népünk szeretete, szebb és boldogabb jö vő 
jének a m unkálása is elengedhetetlenül hozzátartozik m ennyei 
A tyán k  akaratához. Nem elég, ha m ondogatjuk, „szeretem  ha
zám at, hisz én is m agyar vagyok”, hanem annak jövőjén , bol
dogabb holnapján m indennapi életem ben  is m unkálkodnom  
kell. K em ényen, kitartóan és felelősséggel dolgoznunk kell 
egész népünkkel együ tt azon, hogy a problém ákat m inél jo b 
ban és gyorsabban o ld juk  meg.

N em csak helyi, nem csak hazai, egyházi és társadalm i v i
szonylatban, hanem világm éretekben  is van  küldetése és fe l
adata az egyháznak és az egyes keresztyén  em bernek is.

Feladatunk k iterjed  arra is, hogy csökkentsük azoknak a 
szakadékoknak a m élységét, m elyek  elvá lasztják  a népeket és 
nem zeteket egym ástól. M unkálkodnunk kell azon, hogy a világ  
bárm ely részén élő felebarátunk ne csak egyszerűen egy em ber  
legyen, hanem igazi testvér, akinek minden gondja és problém á
ja a m i gondunk is.

Ezzel összefüggésben kitartóan és nagyon kom olyan m eg kell 
m indent tennünk azért, hogy végre egyszer elhallgassanak a 
fegyverek  és béke uralkodjék  a földön. A z  egyházak és keresz
tyének nagyon sokat tudnának segíteni ebben a kérdésben, 
h a . . . ,  h a . . .  kom olyan vennék Jézus tanítását és valóban  
olyan keresztyének lennének, am ilyeneknek m ondják magukat.

As eUómagyar laikus lelki pásztor

Sóvári Soos Kristóf 
halála 350. évfordulóján

A reform áció évszázadának 
utolsó évtizedében Eperjes 
szomszédságában, Sóvárott egy 
buzgó, hitben és népének sze- 
retetében élő nem esem ber: 
Soos Kristóf, két írásm agyará
zati könyvet ír t és nyom tatott 
ki a bártfai Klösz Jakab  
nyomdásznál. A másfél ezer ol
dalnyi két m űvet a kor ünne
pelt költője: Bocatius (Bock) 
János eperjesi rektor, később 
kassai bíró lá tta  el la tin  nyelvű 
ajánló versekkel. Az első, az 
1598-ban m egjelent 500 olda
las Posti Eás kötet, az óegyhá
zi perikóparend epistoláit dol
gozza fel. A m ásik pedig, egy 
tervezett nagyobb m unka első 
kö te te : a kispróféták m agyará
zata (Hoseás, Jóéi, Amos), ke
rek hom iliákba tagoltan 1601- 
ben látott napvilágot.

Elsősorban a  prédikátorok, 
tanítók részére készítette, de a 
hívek építésére is. Szívén vi
selte evangéliumi egyházát, a  
gyülekezeteket és népének jö
vendőjét. ízig-vérig lutheránus 
és m agyar volt. E kettő úgy 
összekapcsolódott, eggyé lett 
írásaiban, hogy szinte el sem 
választható! Keményen hirdet
te  a  törvény ítélő szavát m in
denféle bűn felett, de meleg 
hangon tudott szólni a  bűnbá
nóknak az evangélium ról: van 
kegyelem, ingyen, Krisztusért!

Tájékozott em ber és m eré
szen őszinte. Nem áta llja  le
leplezni korának vezetőit, a 
birtokos nemesek visszaélését, 
jobbágynyúzását, s a háborús 
idők aljas konjuktúra-lovag- 
jainak dőzsölését, üzelmeit. A 
prédikátorokat nemcsak védi 
és tám ogatja, hanem  in ti és 
noszogatja is. Különösen a kis
próféták m agyarázatában ka
punk színes bepillantást kora 
szokásaiba, életform ájába. Vi
rágénekek címét, kezdő sorait 
említi műveiben, s rengeteg 
közmondást idéz. Gazdagon 
uta l egyházatyákra, a reform á
ció korának írásm agyarázóira 
és ókori bölcsekre egyaránt. 
Kora eseményeit, elsősorban a  
török tám adásait, várvívó csa
tá it többszörösen belefűzi i l 
lusztrációként prédikációiba.

Nyelvezetében le friss és köz
vetlen.

Soos Kristóf a  XVI. sz. 
egyetlen írója — Magyari Ist
ván m ellett —, aki m űveit nem 
mások támogatásával, hanem  
javarészt sa já t költségén ad ta 
ki. Tele volt tervekkel. Szeret
te volna folytatni a kisprófé
ták m agyarázatát, sőt Ézsaiás- 
hoz, meg az újszövetség egyik
m ásik könyvéhez is szeretett 
volna prédikációkat készíteni. 
H atározott szándékának jele az 
a  ránk  m arad t záloglevél, 
amely szerin t a  szepesi káp ta
lantól 5 könyvet vett kölcsön 
tanulm ányozásra 100 m agyar 
fo rin té rt Tervét — ta lán  ép
pen a szabadságharcok kitöré
se m iatt nem  válthatta  valóra. 
Téves az a  M agyar irodalom- 
történeti lexikonban m egjelent 
adat, hogy 1601-ben meghalt. 
Soos K ristóf még húsz eszten
dőt é lt hazánk ez izgalm asan 
szép korszakában. Sorsa egyre 
nehezebb lett. 1616-ban fiát 
veszítette el s  ő m aga kiskö- 
vesdi birtokán (Zemplén m.) 
halt meg 1620. augusztus 15. 
táján, viszonylag fiatalon: 54 
éves korában.

Bőd Péter azt ír ja  róla Ma
gyar A thénásában (1766): 
„Nagy úri em ber volt ez M a
gyarországon, szép tudom ány
nyal is bírt, aki a vitézség he
lyett a tudom ányoknak m egta
nulásokra ad ta  m agát”. Szom
batid János sárospataki könyv
táros pedig 1794-ben azt gya
nította, hogy a B ártfán 1607- 
ben m egjelent bibliának a 
vizsolyitól való eltérése „ama 
tanult s kegyes vén ember. Só
vári Soos K ris tó f’-tói való.

Azóta bizony annyira meg
feledkeztünk róla, hogy még 
alapos irodalom történeteink is 
csupán egy-két soros általános, 
s leginkább félreértéseken a la
puló megjegyzéssel említik.

Halála 350. évfordulóján úgy 
tekinthetünk reá, m in t az első 
m agyar laikus prédikátorra, 
ak it a maga korában haladó 
evangéliumi és igaz magyar 
gondolkodása példaképpé tehet 
a mi számunlr-a is.

Bencze Im re

Vietórisz József emlékére (II.)
Életútjáról szóltunk leg

utóbb, s az egyházi irodalom
ban k ifejtett jelentős m unkás
ságáról. Most megpróbálunk 
szólni róla, m int akadém ikus 
m űfordítóról és tudós nyél- 
részről.

„A róm ai és a hetién klasszi
kus nyelvek megszereléséhez 
és a tudományos nyelvészeti 
munkásságomhoz a nagy indí
tást és a  szárnyakat a Buda
pesti Ágostai Hitvallású Evan
gélikus Főgimnáziumban kap
tam, ahol olyan kiváló nyelv
tanáraim  voltak, akik abban a 
korban az ország legnevesebb 
nyelvészei. Érettségim után, 
rövid néhány esztendőn be
lül, mindegyik tanárom at a  
budapesti tudományegyetemre 
nevezték ki a nyelvtanszékek 
vezetőivé s m indnyájan a  Ma
gyar Tudományos Akadémia 
halhatatlanjai lettek.” — írja  
em lékirataiban Vietórisz Jó
zsef.

Első, la tin  nyelven ír t  tudo
mányos tanulm ánya 1890-ben 
jelent meg, s ebben Báthori 
István erdélyi fejedelem udva
rában élt Brutus velencei hu
m anista „Historiae Hungari- 
cae” m unkáját vizsgálta. Leg
nagyobb szeretettel s legterje
delmesebben a  la tin  és a  görög 
költőkkel foglalkozott. Mint 
költő és m int tudós nyelvész 
rendkívül belemélyedt a  két 
nép történelm ébe és nyelvük 
szépségeibe. Dr. V ietórisz Jó
zsefnek köszönhetjük az első 
te ljes m agyar V ergilius és az 
első te ljes  m agyar Phaedrus 
fordításokat. Dr H uszti József 
akadém ikus írja : — „Ércnél 
m aradandóbb em léket állíto tt 
magának Vietórisz József az
zal, hogy megbirkózott az óri
ási feladattal.” Ha nem akadá
lyozza meg a  második világhá
ború v ihara a  kulturális kiad
ványok megjelenését, a  világ-

irodalomnak ezt a két örökbe
csű rem ekét magyar nyelvű 
kiadásban is élvezhettük volna 
m ár 1944-ben. Még szerencsé
nek mondható, hogy Vietórisz 
József előrelátása és szerzői 
féltése, a  nyomda bomba
pusztulása előtt visszakérte 
kéziratát az Akadémiától, a ki
nyomtatás megkezdése előtt. 
Öröm tölt el, hogy ebben, föl
kérésére, még idejében és ered
ményesen segítségére lehettem  
a szerzőnek. H oratius „Ars po
etica” tankölteményét, leg
szebb ódáit, szatíráit, epistoláit, 
Herodotos történeti m unkáit 
görögből, továbbá számos 
klasszikus költő rem ekét mes
teri fordításban jelentette meg 
1923-ban és 1928-ban. „Hungá
ria in parabolis”, la tin  nyelven 
a magyarokról ír t történelm i 
könyvét, ugyancsak egyedül 
Vietórisz fordította le m agyar
ra, teljesen. E m unkát 1952- 
ben, 84 éves korában fejezte 
be.

Saját, eredeti költeményei
ből öt önálló verseskötete je 
lent meg könyv alakban. Első 
kötete 1896-ban jelent meg 
„G iuseppe kö ltem ényei” cí
men, ezt az „Orgonazúgás” kö
tete követte, önéletrajzi jelle
gű nagy verses regénye, a 
„Senki P ál” a M agyar Tudo
mányos Akadémia Nádasdy- 
d íjá t nyerte el 1924-ben. Az 
„Ars poetica m ea” verseskö
tete 1930-ban jelent meg és 
irodalmi körökben nagy elis
merést. arato tt. A K isfaludy  
Társaság  tag jává választotta. 
Utolsó nagyobb könyve a 
„Sóhajok h idján” kötetének 
költeményeiről Szász K ároly  
ír ja  b írálatában  1944-ben: 
„ . . .  a  derűlátás, a  boldog meg
elégedettség árad  a költőből, 
nem félelem szorongatja keb
lét, hanem  inkább bizalom da
gasztja s szive m indig szere-

A KIS ASZTAL MELLETT —
H allgatunk ném án a  kis asztal m ellett
Odakünn a szél falevelet perget 
S m intha anyánkat m ellettünk a széken 
Látnánk kaláccsal ölbe te tt kezében 
És egy piciny m orzsát szája széliben 
Kávézgatás közben ahogy elpihen . . .
Merengve néz a csöndes félhomályban 
Szemében szelíd sugarazó nyár van 
S nagy szenvedések őszi bús beszédje 
Felszáradt könnyek színtelen v is s z fé n y e d  
Búcsúzó csókját a  Nap ideszórja 
S olyan m egint e kedves alkonyóra 
Régi meghittségek jól ism ert kora,
M intha nem változott volna meg so h a . . .
Pedig az évek m indent kicseréltek 
Azóta egym ást kergették a képek 
Csak a kis asztalkánk melletti békét 
Élvezzük s nézzük a nagym ama székét 
Uzsonna tájon így alkonyat fele 
S míg halkan szálldos k in t a  fa levele 
Csillogó emlék színes fátyolén át 
Anyánk megbékélt szelíd szeme párját 
Látjuk ragyogni pár tűnő perc alatt,
Ahogy ideszórja aranyát a Nap. , . ,

Sárkány András

tettel van tele!” Ez a  m egálla
pítás és m éltatás csendül ki 
G eduly Henrik, későbbi tisza- 
kerületi evangélikus püspök 
bírálatából is m ár 1896-ban, 
Vietórisz első verseskötete 
megjelenésekor: „Mindig szí
vesen olvassuk költeményeit, 
m elyekben alak és tartalom  
egyaránt szépen találkoznak. 
Az ő költészete tiszta, m int a  
napsugár. Melegség, fény öm
lik ki belőle, úgy, hogy verseit 
olvasva, lehetetlen fel nem 
üdülnünk a  léleknek ama har
m óniáján, m ellyel költem é
nyeiben találkozunk. A csalá
dot, a  hazát szerető, a  nagy 
term észet szépségein elandal- 
gó, vallásos kedélyű em ber ér- 
zésvtiága árad  belőle m inde
nütt. Lírikus, kinek alapvoná
sa a  boldog megelégedés, a he- 
vülő szeretet és a  tiszta re 
mény.” Jellemző G yallay Do
mokos, az erdélyi írók és köl
tők, nem rég elhunyt nesztorá
nak m egállapítása Vietórisz 
költőd nyelvéről: — „Mestere 
és művésze a m agyar nyelv 
tömör kifejezéseinek, szépsé
gének, bájának, költői színes
ségének és megjelenítő erejé
nek. Fordulatos, színpompás, 
ragyogó stílusú, a klasszikus 
m űfordításaiban helyenként 
szójátékokkal ízesített zengő 
magyar nyelv, mely az idegen 
nyelvű költői kefejezéseknek 
megfelelően találó, ötletes és 
szép.” — Költőink közül Arany  
János volt eszményképe, kinek 
lelkületéhez s életbölcseleté
hez igen közel állónak érezte 
magát, a  m agyar költői nyelv 
népies zam ata s  művészi keze
lése tekintetében pedig a leg
melegebben vonzódott hozzá. 
„Messze v itte  tőlünk Vietórisz 
Józsefet az életkora, a  86 esz
tendő. Közben két széles nem
zedéken is á t kell pillanta
nunk, hogy őt lássuk. Költők 
keltek s  írók bontottak szár
nyat azóta számosán, amióta, 
a  m últ század végén, m egje
lent első verseskötete. Más 
versek muzsikálnak bennünk 
azóta s  korszakos történelm i 
vihar bontotta ki az irodalom 
új, szélesen lengő zászlaját, ö  
csendesen verselt magának. 
Így történt, hogy időn, nemze
déken és irodalmi irányokon át 
kell m a m ár felé pillantanunk. 
Az idők hátán messze vitte tő
lünk a  történelem  szele. De kö
zel m aradt m indig a szíve!” — 
ír ta  ró la  elihunytakor, 1954-

ben, az Evangélikus Életben 
Koren Emil.

Nyelvészeti tudományos ta
nulmányai és értekezései a  
m últ század 90-es éveitől je
lentek meg. A Magyar Filo
lógiai Társaság egyik legtevé
kenyebb tagja s nyelvésze vo lt 
„Tollából szinte ömlik a sok és 
értékes tudományos értekezés, 
a  k itűnő pedagógiai tanul
m ány és a  rem ek tankönyv”, 
— írta  róla dr. H ittrich Ödön.

A budapesti tudományegye
temtől 1940-ben bölcsészettu- 
dori „A ranyoklevelet” és 1950- 
ben „ G yém ántoklevelet” ka
pott. Számos hazai és külföldi, 
tudományos és irodalmi tá rsa 
ságnak volt m egválasztott s 
tiszteletbeli tagja, A kadém i
ánknak  koszorús k itüntetettje.

Evangélikus egyháza hűsé
ges és szolgáló tagja, tisztelet
beli örökös presbitere s tisz
teletbeli egyházfelügyelője 
volt, k it bárm ikor kértek, ren
delkezésére állo tt egyházáinak. 
Mélységesen szépen és igazan 
ír ja  a  család által kiadott 
gyászjelen tése: „ . . .  Költésze
tében vallott eszményeit végső 
percéig igyekezett életével 
megvalósítani.”

„A bölcső és koporsó közti 
ű r” dr. Vietórisz József életé
ben 87 esztendőt je le n t. . .  
Nyíregyházán kezdődött e l az 
élet és Nyíregyházán fejező
dött is be, „az egykori, áldott 
nádfödeles kis szülőháztól csak 
pár száz lépés távolságra levő” 
új otthonában. Szülőföldjéről, 
szülővárosából nem mozdult el, 
„bárm ily kecsegtető ajánlatok
kal hívogatták is sokfelé, az 
ország fővárosába is, sokkal 
fényesebb tanintézetekbe” és 
jobban javadalm azott állásba. 
„ Itt m aradok a  Nyírségen, 
Szabolcsban, ahol bölcsőm rin 
gott, m ert itt  is kell a kim űvelt 
em berfő és szükséges a  becsü
letes életpéldát adó tevékeny 
ember.” — írja. „Bölcs, való
ságos apostoli igaz em ber!” — 
m ondták a  Nyírségen róla.

Hó borította, hideg téli na
pon, 1954. decem ber 6-án p i
hent meg sokat m unkált, 
m egfáradt teste hűséges hitve
se ham vai mellett. A Nyíregy
házai Evangélikus Egyházi Lu
th e r Énekkar az ő egyik leg
szebb egyházi énekét zengte a 
nyitott sírnál: „Uram, Te tu 
d o d ! . . .”

D r. K n b a c s k h a y  B é la

A BIBLIAI IRATOK 1413 NYELVEN
A Londoni Egyesült Biblia- 

társu lat legújabb fölmérése 
szerint eddig 1413 nyelvre for
dították le a Bibliát vagy an 
nak egyes részeit. A teljes 
Szentírás 244 nyelven van meg, 
egyes részei pedig 845 nyel
ven. A frika vezet a bibliafor

dítás terén 438 nyelvvel, őt 
követi Ázsia 373 nyelvvel. Az 
Egyesült B ibliatársulathoz ta r 
tozó 49 Bibliatársulat 1969-ben 
145 millió Bibliát vagy bibliai 
iratot adott el. egyharm adával 
többet, m int 1968-ban.

Halálfélelem-oldóSenki sem  veszi piacon  ezt
a megalázó szorongást — ne 
„vágjon fel” h á t az, ak it még 
soha nem  tepert le. O tt lapul 
lelkünk ősi mélységeiben, s 
minél jobban szeretnénk le ta
gadni, annál váratlanabbul 
robbanhat elő. Éjszaka temető
ben hetvenkedő ittas fiatalem 
berek esetéről írja  Ignace hepp  
lélektanprofesszor A  hálál és 
titka i című könyvében (Arena 
Verlag, W ürzburg, 1967), hogy 
egyiküket szívbénulás ölte 
meg, a  m ásikat, aki ettől tá 
vol posztolt, hosszú pszichiát
riai kezelésben kellett részesí
teni. Az őket rémítő fantomók 
„alighanem sa já t tudattalan  
lelkirétegeikből szálltak fel s 
nem a sírokból” — jegyzi meg 
a professzor. Effajta szorongá
sairól a nagy skót költő, Burns 
is beszélt, bár ezt kétkedésének 
hangsúlyozásával vezette be. 
M ontaigne ugyan azt mondta, 
hogy ő nem a haláltól fél, h a 
nem a meghalástól, de el lehet 
választani egymástól a kettőt?

A z egészséges idegenkedés 
minden életromboló hatalom 
mal, veszéllyel szemben telje
sen szükséges és jó, hiszen az 
élet megbecsülésére tan ít és 
segít. A prim itív pogányság 
rossz lelkiism eretét jellemezte, 
hogy az elhaltak szellemeit 
rögtön ártó  szándékúnak felté
telezték, (ennek elhárítását cé
lozta a néhol máig fennm aradt 
tüntető siratás 1) s általában is
teneikről is úgy vélték, hogy 
ir igylik  az életöröm öt. Ez kü
lönben olykor m intha keresz
tyén álöltözékben is jelentkez
ne. Most azonban az em bert 
tipró, életerejét bénító szoron
gással szemben keressük a vé

dőállást. Mi erősíthet vele  
szem ben? Például:

A  „TELJES" ELET. A széles 
skálán, derűs hittel, nyugodt és 
önzetlen erőbevetéssel dolgozó 
élet, mely egyéni haszonnál 
többre vágyik és azért cselek
szik is. A z öröm telen életűek  
általában igen hajlam osak a 
halálfélelem re., függetlenül a t
tól, hogy m ennyire volt szük
ségtelen, vagy csapásszerű ez 
az örömtelenség, vagyis hogy 
mennyire hibásak ebben ők 
maguk. Lepp az 1944-es pári
zsi bombázásos időkre vissza
tekintve m egállapítja, hogy a 
pánik m ajdnem  mindig az 
öreg-otthonokban és a gyógyít
hatatlan osztályokon volt a 
legnagyobb; roncsolt egészsé
gű, iszákos férjű  takarítóasszo
nya fejvesztetten rohant a pin
cébe első szirénaszóra, pedig 
emberileg ugyan mi veszteni
valója volt? Viszont a 21 éves, 
csinos Anne, aki az egyetemen 
filozófiát tanult, de sportolt is 
és táncolt, sőt, mi több, szen
vedélyesen szerelmes volt vő
legényébe, a bombázások köz
ben mentőszolgálatot lá to tt el, 
szülei könyörgése ellenére, 
egyszerűen azért, m ert köteles
ségének ta rto tta, hogy máso
kért tudjon veszélyt vállalni. 
„Akiknek élete tartalm atlan  és 
feszültségtelen, azok a rra  nem 
képesek, hogy haláluknak ta r 
talm at és értelm et ad janak” — 
hangzik a szakem ber okfejtése.

Az élvhajhászok is ebbe a

kórveszélyes csoportba tartoz
nak, m ert a „teljes élet” egyál
talán  nem  azonos a kiéléssel, 
ö k  ugyanis igen rosszul szere
tik  az életet. Okkal rettegnek 
az öregedéstől, mely meghagy
ja  nekik a  sajátm aguk által 
kitenyésztett vágyakat, de 
m egtagadja azok teljesülését. 
Sírt dühében  az  öreg donjuan, 
ak it Lepp emleget, eltékozolt 
férfiúságának romjain, de m a
gam is ism erek diplomás, jó
megjelenésű, pénzes élőhalot
tat, aki nem is agg még, csak 
idősödik, de állandó halál
pánikban és önsiratásban él.

A  kánai m enyegzőn  szem
léltető oktatást adott Jézus 
többek között az é le t derűs 
m egbecsüléséről is. Nem vona
kodott a világ legszolidabb 
italát m ár akkor „rovott m úl
tú” borrá változtatni. Mennyi
re mássá lesznek az ö  kezében  
a  dolgok! S akik bűnbocsátó 
szeretetében m egújultak s így 
végre el tudták  fogadni sorsu
kat és rendeltetésüket, azok ne 
fogadhtanák el a  múlandó 
ajándékok ráadását? Pál is 
nemegyszer igyekszik gyógyít- 
gatni az aggályos öngyötrőket 
(Kol 2, 20; 1 Tim 4, 4). ami 
határozottan lélekgyógyászati 
szolgálat is.

ELETÖSZTÖN-HELYRE- 
TAM OG ATÁSRA  van  szüksé
günk nem egyszer, kinél m i
lyen oldalon. Egy fogékony 
lelkű fiatalem berbe például 
egy prédikátor annyi gátlást és

rettegést sulykolt bele, hogy
az súlyos és hosszú lelkiválsá
got okozott, m ert „Isten nevé
ben” összekuszálta a világhoz 
s önmagához való viszonyát. 
Ez bizony komoly m űhiba volt, 
nehezen lehetett helyrehozni. 
(Halálfélelmi roham ai voltak, 
ideges szívpanaszokkal.) Van
nak, sajnos, „egyházi eredetű” 
lelkibajok is, például az ösz
tönélet nem ismerése, illetve 
rajongó kezelése m iatt, ami 
persze nem  is biblikus! Nem 
csodálni, hogy erre  külön m ű
szót alkotott egy pszichiáter: 
ekkléziogén neurózis. Nem új 
dolog ez persze: 1 Tim  4, 2- 
ben világosan ilyen torzult 
lelkűekről van szó, akik „ex
portálják” is etayoroorodottsá- 
gukat.

K ét nagy főfeladatá t külön
bözteti meg az életnek dr. 
Jacobi Jolán, a nagy profesz- 
szor, Jung nyomán, pszicholó
giai szempontból. A term észeti 
cél: testi-szellemi önállósulás, 
felnőtté válás akaratban és 
tettben, anyagi egzisztencia
terem tés és társadalm i beil
leszkedés — ez az élet első fe
lének követelménye. A „kul- 
túrcél” viszont: a  lelki érés, 
belső világunk megismerése s 
a mélyebb kérdések irán ti fo
gékonyság az élet második fe
lében feltétlen követelménye a 
lelki egészségnek.

Nagy s rem ek dolog komo
lyan vennünk Isten te ttre  és 
elmélyülésre indító szereletét, 
mely olyan programot ad időre 
s örökkévalóságra nézve, mely 
a  halálfélriem  egyik nagysze
rű  görcsoldójának is bizonyul.

B o d ro g  M ik ló s



Tessedik lelkipásztor! tevékenysége
Tulajdonképpen kúra pasz-

torálisz-1 kellene írnom, aho
gyan Dr. Nádor Jenő, Tessedik 
leszárm azottja és életrajzíró ja 
szereti összefoglalni a  nagy 
pap tevékenységének belső ru 
góját. Ez az ősi eklézsiabeli ki
fejezés tágabban öleli fel a 
gondoskodó-törődő szeretetnek 
a mozdulatát.

így vállalta Tessedik is a  
szarvasi gyülekezet gondját- 
baját olyan szinten, hogy abból 
másoknak is hasznuk lehetett.

M unkája ta rta lm át az adott 
szükség adta. Amikor elvállal
ta  a szarvasi papi állást, még 
nem tudta m it fog tenni, de azt 
tudta, hogy segíteni akar azok
nak, akik  m eghívták lelkészük
nek. A segítés pedig akkor iga
zi, hogyha a  tényleges szüksé
get oszlatja el.

Ez a felm érés volt Tessedik 
első lépése lelkipásztori m un
kájában. Amikor csak tehette, 
ott volt az em berek között, lá
togatta ő k e t Elsősorban beteg
ségeikben, de életük sokféle 
megnyilvánulásai közepette is. 
„Vizsgáló szemmel” tekintett 
körül, ahogy önéletrajzában 
írja, kereste a  cselekvő keresz- 
tyénséget „és találtam  a  vallás 
álcája a la tt borzasztó zavart, 
hamis n ép h ite t babonaságot,

A templomi gyülkekezet a j
kán sokszor csendül fel 10. 
énekünknek a  címben idézett 
néhány szava s többi sora is. A 
hivő gyülkekezet mindig Isten 
iránti hálájá t fejezi ki vele. 
Különösképpen is így történt 
ez június 7-én, az első igazán 
nyári, gyönyörűen verőfényes 
vasárnapon Ménfőcsanakon.

A tíz évvel ezelőtt felszentelt 
sz ép . új templomba ünnepre 
gyülekezett a félezres kis gyü
lekezet. E ljött a szomszéd társ
gyülekezet — Győrújfoarát — 
evangélikus népe és sok-sok 
vendég. Nemcsak a z é r t hogy

előítéletet, ferde vallásos néze
te k e t melyek a földművelő 
nép lelkében sötétséget, a szív
ben aggodalmat és az életben 
nyom ort terjesztenek.”

L átta a  tunyaságot, ostobasá
got, elm aradottságot. Fogékony 
volt m ás em berek öröme, bá
nata  i r á n t  F á jt neki, ha visz- 
szásságokat látott, káros és 
szégyenletes dolgokat.

F á jt neki, hogy egyes veze
tésre hivatott tiszttársai „ké
nyelmes életet folytatnak, ká
vét, csokoládét és pálinkafélét 
iszogatnak” és panaszkodnak, 
hogy alig lehet megélni, ahe
lyett, hogy tennének valamit.

Ez a  néhány gondolat is ér
zékelteti, hogy a  még nem. 
egészen 30 éves, fiatal, de m ár 
az élgt sok nehézségével 
megkűzdött lelkész m errefelé 
vette tevékenysége irányát.

„Főgondomat az képezte — 
ír ja  —, hogy a szarvasi egy
háznál és iskoláknál tapasztalt 
hiányokat kipótoljam, a  rosszat 
jóvá tegyem.”

A beteglátogatásokat a rra  
használta fel, hogy nemcsak a 
betegeket, hanem a jelenlévő 
egészséges családtagokat is 
igyekezett felbuzdítani a  jóra.

A szószéken is hasonlóan 
tett. Beszélt a babonaság, az

jubiláljon a  templom jeles év
fordulóján. E napnak igazi 
öröm ét az adta, hogy ekkor 
szentelte fel a templom új or
gonáját D. dr. O ttlyk  Ernő, az 
Északi Egyházkerület püspöke.

Telt templom fogadta az 
egyházmegye esperesének, 
W eltler Rezsőnek, valam int a 
helyi és néhány szomszédos 
lelkésznek a kíséretében bevo
nuló püspököt. Az istentisztelet 
kezdetén a budavári gyüleke
zet énekkarának előadásában 
Schütz: 92. zsoltára csendült 
fel:

uralkodó előítéletek és káros 
szokások esztelenségéről. Rá
m utatott a  természetben, m int 
Isten m unkájában m egnyilat
kozó szépre és hasznosra. „Ki 
akartam  kutatni az em beri 
nyomorúság forrását, reá m u
tattam , s am ennyire lehetett, 
azon igyekeztem, hogy azt be
dugjam.” Külön beszédeket 
ta rto tt a szülőknek és külön a 
gyermekeknek, a gazdáknak és 
a cselédeknek, a  felsőségnek és 
az alattvalóknak. M indenütt 
igyekezett rám utatn i a köteles
ségekre és serkenteni a  tevé
kenységre.

Tette ezt nem  felülről és k í
vülről kioktató módon, hanem 
rávezetéssel, példákkal, s am i
ben kellett és lehetett, szemé
lyes példával, kísérletezéssel, 
hogy „értelm es embereket, jó 
keresztyéneket, m unkás polgá
rokat, ügyes gazdákat és gaz- 
dasszonyokat” képezzen.

6 hold szikes fö ldet kért az 
uraságtól, hogy ott m utassa be 
az emberi szorgalom és tudás 
lehetőségeit. — Amikor éhín
ség volt, m estereket hozatott, 
akik m egtanították a gyapjú 
feldolgozására az embereket. 
S ajá t példájával já r t  elöl 
m indenütt. Puritán, szerény 
életet élt, hogy időt és pénzt 
takarítson meg olyasmire, ami 
bővebb hasznot hajt az egész 
társadalom  javára. így is ne
velte az em bereket arra, hogy 
az életnek magasabb eszmé
nyét keressék a  költséges evés
nél, ivásnál.

Amikor arról győződött meg, 
hogy a nép között a korosab
bak igen nehezen hajlíthatok 
és javíthatók, ere je  nagyobb 
részével az ifjúság felé fordult. 
A parasztgyerm ekek értelmes 
nevelését tűzte ki célul. Olva
sókönyvet szerkeszt, olyasmi
ből „ami a gyermekek érte l
m ét megvilágosíthatja, a gon
dolkodást éleszti és a szívet ne
mesíti, s m inden jó ra alkal
m assá teszi, — a  tanítónak pe
dig alkalm at nyú jtha t arra, 
hogy a tanítványokkal hasznos 
és tanulságos beszélgetést 
kezdjen.’*

Ezért hozza létre  önerejéből
a gyakorlati ipariskolát és 
négy esztendőn keresztül maga 
tan ítja  ingyen az ifjúságot. 
Gazdasági kertjében pedig kéz- 
zelfoghatólag ism erteti meg a 
különféle eljárási módokat. 
Előbb kicsiben kikísérletezi, 
hogy azután a  közönség is 
utánozhassa. Személyesen já r 
u tána mindenkinek, hogy bizo
nyíthasson és biztos lehessen 
dolgaiban.

Nagyon tudott örülni, am ikor 
látta, hogy a gyermekek lel
kesen vesznek részt a  m unká
ban, élvezik az oktatást, jó 
kedvben és versenyzési buzga
lomban töltik  el az időt. S a 
fiatalság kedve és vállalkozó 
szelleme azután az idősebbeket 
is m agával ragadja.

M unkájában nem  az anyagi 
haszon vezette, hanem  az, hogy 
előmozdítsa a  m unkásságot és 
az erkölcsi séget. így menti meg 
őket a dologtalanságtól, kicsa
pongásoktól és a  bűnöktől. 
„Szenvedélyeim közé tartozott 
m indig a szegény embereknek, 
gyermekeknek, cigányoknak és 
koldusoknak m unkát szerezni 
s őket ezáltal a hivalkodástól 
és rossz cselekedetektől tényleg 
elvonni és derék em berekké 
változtatni.” Valóban nemes 
szenvedély.

Tessedik úgy élt és dolgozott, 
m int egy nagy család atyja. 
Parókiája nemcsak, hogy 
„üvegből” lett volna, ahogy a 
szólás-mondás m ondja a papi 
házról, hanem  valóságos á tjá 
róház volt. Iskola volt az is, 
am int hogy lakása is o tt volt 
az iskolában, am ikor felépült a 
m a is fennálló új iskolaépület, 
am ely büszkén hirdeti homlo
kán: „Ezzel az intézettel szám
űzzük a restséget hazánk isko
láiból.” Betekinthettek szobá
ja  ablakán az a rra  menő em 
berek, ha késő éjszakába nyú
lóan világított, dolgozgatott. 
Még a tolvaj is beléphetett a 
kertjébe, azt sem őrizte félté
kenyen. S am ikor az egyházfi 
jelentette neki egyszer, hogy 
tisztelendő úr, lopják a gyü
mölcsöt! — akkor derűsen ki
áltott fel: „hála Istennek, leg
alább m ár felfigyeltek a szar
vasiak is a  gyümölcseimre!” 
Tudatában volt annak, hogy 
m unkája nem lesz, nem  lehet 
hiábavaló, önéle tra jzá t így fe
jezi be: „Én reméltem, az Is
ten megadja, hogy még síro
mon is ki fognak kelni ama 
virágok, melyeknek m agvait 
ta lán  idő előtt, ta lán  term é
ketlen földbe, jó rem ény fejé
ben elvetettem .”

Igazában m agvető volt. Ez 
volt lelkipásztorkodásának iga
zi lényege. Nem az eredm énye
ket hajszolta, hanem  hitte, 
hogy a  jó m unka meghozza 
gyümölcsét. És hadd fejezzük 
be Dr. Nádor Jenő egyik m on
datával: „Istennek az a  hű 
szolgája volt, ki nemcsak kérte 
U rától a m indennapi kenyeret, 
de annak megszerzésében em 
beri erőinek egész latbavetésé- 
vel közreműködött.”

Kovács Pál

JÖTTÜNK NAPFÉNYBEN ES VIHARBAN

Ének és orgonabang

„Jó dolog Istent dicsérni,
szent nevét dalban zengeni,
hirdetni jó reggel hűséges voltát, jóságát,
irgalm át és bő áldását!
Tízhúrú hárfák  zengjék ö t, 
az örök Istent, a  dicsőt.
Zengjék őt orgonák szép zeneszóval, lélekkel, 
égbe felszálló énekkel!

A békéscsabai evangélikus szeretetotthon 40 éves jubileumáraI
Jö ttünk napfényben és viharban.
Láttunk érő gabonatáblát,
pipacsos réteket, fehér tanyákat,
tengerré árado tt folyókat,
gátakat, gátőrökét, fó liák a t. „
messziről idetartó
segítő szeretet
autóival találkoztunk . . .
dörgött az ég és villámok cikáztak . . .
azután derült valaihára.
Északról, Délről, Keletről, Nyugatról 
így érkeztünk Békéscsabára.
Hogy együtt ünnepeljünk veletek!
M ert itt 'is gátakat épít 
Gátakon őrködik 
Negyven éve a  szeretet.
Betegség, árvaság, öregség 
örökös árvizeinek 
m enekültjeit siet menteni.
Eljöttünk ezt a negyven évet 
veletek együtt megköszönni,
Istennek együtt hálát zengeni: 
hogy m in t m inket a  hosszú úton, 
benneteket a negyvenéves úton 
m egőrzött natpfényben, viharban, 
és veletek volt szüntelen . . .  
hogy napfényben és viharban elég volt, 
nem  fogyott el s  nem fogy el ezután sem 
a szeretet, a kegyelem.
Jézus Krisztus, ahogyan megígérte, 
veletek volt és veletek lesz 
ezután is m inden napon.
Ebben a  hálás, örvendező hitben 
álljatok és  álljunk őrt ezután is 
segítő, mentő szeretettel 
m indenfelé a gátakon!

Túrmezei Erzsébet

DOKTORRA AVATTÁK DR. E. FALBUSCHT

A püspök igehirdetésében az 
apostoli felhívást szólaltatta 
meg: „M indenkor örüljetek, 
szüntelen imádkozzatok, m in
denben hálát ad j a t ok . . . ” 
(1 Tess 5, 16—20.) A keresztyén 
em ber és gyülekezet mindig 
örömben él — m ondta — m ert 
ismeri azt az Istent, aki felénk 
fordult és közénk jö tt szerete- 
tével. Ezt az örömet visszük 
bele mindennapi életünkbe. Ez 
az öröm az Istennel való á llan 
dó kapcsolatból táplálkozik. 
Hálaadásra indít és a rra  kész
tet, hogy Isten vezetésének, ú t
m utatásának engedelmeskedve 
éljünk és végezzük szolgála
tunkat a világban. Ebben akar 
megerősíteni bennünket az új 
orgona is. A Lélek eszköze 
akar lenni a  gyülekezet építé
sében. Ezért kezdi el szolgála
t á t  „Az Ü rnak szentelt legyen 
ez az orgona Isten dicsőségére 
és a gyülkekezet épülésére. Ál
dott legyen mindenki, aki ezt 
az orgonát m egszólaltatja az 
Ür szolgálatában és áldott le
gyen a  gyülekezet, am ely meg
érti hangját, hogy Isten ke
gyelmének gazdagságát m a
gasztalja nemzedékről nemze
dékre.”

A népes gyülekezet könnyes 
szemmel hallgatta az áldó sza
vakat, m ajd az új orgona meg
szólalásakor hálás szívvel éne
kelte: „Dicsérd én lelkem  a 
dicsőség örök k irá ly á t. . . ének 
és orgonahang m ind csak az Ö 
nevét áldják.”

Az istentiszteletet követő

ünnepi közgyűlésen az elhang
zott köszöntések után a gyüle
kezet lelkésze ism ertette az or
gona építésének történetét. 
Hosszú évek tervezgetése és 
m unkája érlelődött m ost be. 
Az orgona tervezője, T rajtler  
Gábor orgonaművész-lelkész 
és kivitelezője, Á dám  József 
szombathelyi orgonaépítő mes
te r együtt örülhetett az ünnep
lő gyülekezettel.

Az örömteli nap délutánján 
T ra jtler Gábor művészi módon 
m utatta  be az új orgonát, jeles 
szerzők m űveit ad ta  elő, a 
budavári gyülekezet énekkara 
pedig Csorba István  karnagy 
vezényletével régi és új szer
zők műveinek egész sorát szó
la lta tta  meg.

Minden m éltató szó helyett 
hadd idézzük egy vendégként 
jelenlevő testvér íráshoz nem 
szokott kézzel írt, de szívből 
fakadó, egyszerű sorait: „ . . . a  
sok szép ének, a gyönyörű or
gona hangja a szívemre hatott. 
Örömkönnyhullással te lt el az 
ünnep. Ennyi örömkönnyet 
nem  hullattam  még, pedig 62 
évet betöltöttem . . . ”

Bizonyára nemcsak érzelme
ket megmozgató szép ünnep 
volt ez a nap, hanem  jele és 
bizonysága annak, hogy „az 
egyház igazi kincse — valóban 
— az Isten kegyelmének és di
csőségének legszentebb evan
géliuma”, amely, ha befoga
dásra talál, gyümölcsöket is 
terem.

Laborczi Zoltán

A Budapesti Református 
Teológiai Akadémia június 18- 
án ta rto tt tanévzáró ünnepi 
ülésén az Akadémia tisztelet
beli doktorává avatta  dr. E r
win Falbuscht, a  Bensheimi 
(NSzK) Felekezettudományi

Intézet tudományos m unka
társát. A díszdoktori oklevelet 
dr. H uszti K álm án  dékán nyúj
totta á t az ünnepeltnek Sza- 
m osközi István  reform átus 
püspök jelenlétében.

Lelkészek emlékeznek

Hálaadásra hívta as élőket
Ism ét két dunántúli község

be kalauzoljuk olvasóinkat, 
amelyek szintén m árcius 19. 
tá jékán  szabadultak fel. Szend 
és Bököd községek lesznek 
ezek. M indkettő beleesik az ún. 
székesfehérvári, ill. vértesi 
hadm űveletek vonalába Az 
em berek még nagyon elevenen 
emlékeznek a 25 év előtti ke
gyetlen állapotokra. Emlékez
nek arra, hogy m ajdnem  3 hó
napig voltak létbizonytalan
ságban és kellett bujkálniuk 
pincében, erdőkben és mene
külniük otthonaikból. És ez a 
menekülési időszak éppen tél
re  esett, m ert hiszen december 
24-én, kb. karácsony idején je
lentek meg először a szovjet 
seregek, de csak március 19 ,a 
vágleges felszabadulásuk te r
minusa. Ez idő a la tt elgondol
hatjuk, hogy mennyit szenved
tek a  községek lakói.

M agyar László szendd lelké
szünk megpróbálja összefoglal
ni az akkori eseményeket: 
„Az első tapasztalatom  az volt, 
hogy az á té lt események idő- 
rendileg m ennyire rendezetle
nül m aradtak  meg az embe
rekben . .. Mindenki csak a sa
já t elm éidéiről tudott beszélni. 
Valószínűleg azért, m ert az em
berek nem m ertek otthonaik
ból kimozdulni. Bújtak és re j
tőztek a  becsapódó lövedékek 
elől és féltek, hogy főállások 
ásására, vagy lőszarszállításra 
viszik ő k e t. . . Volt, ak it az á t
élt megaláztatások még most is 
ható szégyenérzete gátolt a be
szédben. Egy idősebb férfi az 
em berek általános m agatartá
sának a megváltozására is fel
figyelt, m ert így nyilatkozott: 
akkor nagyon közel kerültek 
egymáshoz az emberek. A ha
ragosok kibékültek, mindenki 
igyekezett segíteni a másikon.”

Az istentiszteleti élet term é
szetszerűleg szünetelt, a  falut 
még repülőgépről Is bombázták 
a németek. Csak húsvétkor 
szólalhattak meg ú jra  a haran
gok s a  lelkész így folytatja: 
„Az em berek sírtak  a megha
tottságtól és a tem plom  zsú
folásig megtelt. A gyülekezet 
idős lelkésze megemlékezett a 
háború borzalmáról, am it a 
gyülekezet tagjainak is át kel
lett élnie és hálaadásra hívta 
az élőket.” Majd erről számol 
be: „Az oltáron piros selyem 
oltárterítő várta  az érkező 
szovjet katonákat. Az adott le
hetőségek között nemcsak a 
templom védelmére volt ez le
leményes próbálkozás, hanem 
annak kifejezésére is, hogy a 
templom hívei nem  fogadták 
ellenséges érzülettel az érkező 
szovjet k a to n ák a t”

Bököd községben jelenleg 
Simonfay Ferenc a lelkész, ö  
is csak a régiek em lékeit tu d 
ta papírra rögzíteni. Ezt írja : 
„A parókia pincéjébe először 
egy nagy szakállú, marcona ki
nézésű orosz katona lépett be, 
s mivel mindenki előre meg

tanulta, hogy a megadást fel
em elt kézzel kell jelezni, még a 
lelkészcsalád kicsiny lánykái is 
rém ülettel em elték fel egyszer
re  kezeiket. Az orosz katona 
huncutul mosolygott. Először a 
kicsik kezét vette le, de a töb
biek keze felé m ár alig kellett 
nyúlnia, m ert azokat nagy só
haj közepette maguktól enged
ték le tulajdonosaik.”

Az egyházi közigazgatás a 
frontidő a la tt országosan szü
netelt. A kapcsolat püspökök, 
esperesek, vagy lelkészek kö
zött teljesen megszakadt és a 
lelkészek ‘ lelkiismeretűknek, 
és hivatásuknak megfelelően 
végezték m unkájukat. Bököd 
azon ritka  községek közé ta r
tozik, am ely mégis m egtalál
ta  a  m ódját annak, hogy kap
csolatot terem tsen püspökével. 
Ez a  kapcsolat szovjet katonák 
közreműködésével tö rtén t meg. 
„Ugyancsak a  frontidő a la tt a 
lelkész fontos leveleit akart 
küldeni a kerület Balassagyar
m aton székelő püspökének. Vi
szont a levél elju tta tása re 
ménytelen esetnek számított. 
Egy orosz katona vállalkozott 
arra, hogy Pest felé menve, 
m indent elkövet a  levél püs
pökhöz juttatásához. így tö r
ténhetett, hogy a felszabadu
lás utáni első püspöki körlevél 
külön is kiemeli a bokodi 
lelkészt, aki kerületének har
coktól elzárt részéből buda
pesti postabélyegzővel tá jé 
koztató levelet küldött neki.” 
De Simonfay még a rra  is utal, 
hogy a bofcodi lelkész az Orosz 
katonai parancsnokságtól 
orosz—m agyar nyelvű írást ka
pott, hogy hét anyagyülekezet 
adm inisztrálásában szabad le
hetősége legyen.

Ezek a különleges élmények 
halomba döntik a ném et p ro 
paganda állításait, rriely szerint 
az oroszok első ténykedései kö
zé fog tartozni az egyház tel
jes felszámolása. Istennek le 
gyen hála érte, hogy ilyen sú
lyos helyzetekben is megőrizve 
övéit, az egyházi életet, az ige
hirdetést, a szentségek kiszol
gálását biztosította. Sőt a  fen
tebb idézett példa szerint az 
egyház közigazgatásának meg
indulásához is segítséget nyúj
tott. De ezek a példák a rra  is 
alkamasak, hogy felfigyeljünk 
a korabeli kapcsolatokra. Em
beri kapcsolatok voltak ugyan 
ezek, de elindítói annak a test
vériségnek és barátságnak, 
am ely e két nép között a  25 
esztendő a la tt kialakult. Azok, 
akik egy korábbi negyedszáza
dos propaganda révén ellen
ségnek számítottak, a maguk 
hum ánus m agatartása alapján 
és különböző segítségnyújtása
ik révén lettek  barátokká. Az 
egyháznak viszont fel kellett 

ism ernie a „második paran
csolat”-ban fogalmazott elvet: 
„szeresd felebarátodat, m int 
önmagadat.”

R. P.

Istentiszteleti rend
B ud ap esten , 1970.

D eák tér de. 9 (úrv.) T rajtler  
G ábor, de. 11 (úrv.) dr. H afen- 
sch er  K ároly, du. 6 dr. H afen- 
sch er  K ároly. Fasor de. 11 (úrv.) 
Szirm ai Zoltán, du. 6 Szirm ai Z ol
tán . D ózsa  G yörgy út de. fé l 10 
Szirm ai Zoltán. Ü llő i ú t 24. de. fé l 
11. K arácsony Sándor u. de. 9. 
R ákóczi út 57/b. de. 10 (szlovák) 
Aradi A ndrás, de. 12 (m agyar). 
T haly  K álm án u. 28. de. 11 (úrv.) 
dr. R édey Pál. K őbán ya  de. 10 
(úrv.). U tász u . de. 9 (úrv.). V aj
da P éter u . de. fél 12 (úrv.). Zugló 
de. 11 (úrv.) B ízik László. R ákos
fa lva  de. 8 B ízik  László. G yarm at 
u. de. fé l 10 B ízik  L ászló. Fóti út 
de. 11 B aranyai T am ás. V áci út 
de. 8 B aran yai T am ás. Frangepán  
u. de. fé l 10 B aranyai T am ás. Ü j- 
pest de. 10 B lázy  L ajos. P ester 
zséb et de. 10 V irágh G yu\a. S o 
roksár Ú jtelep  de. fé l 9 V irágh  
G yula. P estlőrinc de. 11 M átuz 
László. K ispest de. 10. K ispest-W e- 
k erlete lep  de. 8. P estú jh e ly  de. 10 
S ch rein er V ilm os. R ákospalota  
M A V -telep de. 8. R ákospalota- 
N agytem p lom  de. 10. R ákospalo- 
ta -K istem p lom  du. 3. R ák osszen t
m ih á ly  de. fé l 11 ifj. G örög Tibor. 
Sashalom  de. 9 K arner Á goston. 
M átyásföld  de. fé l 11. C inkota de. 
fé l 11, du . fé l 3. K istarcsa  de. 9.

Megjelent 
D. Káldy Zoltánt

ŰJ ÜTŐN
című könyve 

Ára: 135,— Ft 
Megrendelhető 

a Sajtóosztályon

augu sztus 2-án

R ákoscsaba de. 9 B ék és József. 
R ákoshegy  de. 9. R ák osliget de. 10. 
R ákoskeresztúr de. fé l 11, du. 3.

B écsik ap u  tér de. 9 (úrv.) Várady  
L ajos, de. fé l 11 (n ém et-ú rv .), de. 
11 (úrv.) V árady L ajos, du. 6 
(úrv.) Szita  István ná. T orockó  
tér de. fé l 9 (úrv.) Szita István né. 
Óbuda de. 9. F ü löp  D ezső, de. 10 
(úrv.) Fü löp  D ezső . XII. Tartsay  
V ilm os u. de. 9 C sengőd y László, 
de, 11 C sengőd y László, du. fé l 7 
R uttkay E lem ér. P esth id egk ú t de. 
fél 11 R uttkay E lem ér. K elenföld  
de. 8 Aradi A ndrás, de. 11 (úrv.) 
B en cze Im re, du. 6 B en cze Im re. 
N ém etv ö lg y i út de. 9 B en cze Im 
re. A lb ertfa lva  de. 7 V isontai R ó
bert. N agyté tén y  de. fé l 9. K elen- 
v ö lgv  de. 9 V isontai Róbert. B u 
dafok  de. 11 V isontai Róbert. C sil
lagh egy  de. fé l 10. C sepel de. f a  
11 (úrv.).

— A GYOMAI lezárt ev a n g é li
k u s tem etőb en  ju tán yos áron e l
adó a tem etőcsősz  ház. Az épü let 
két szob ából, k on yh áb ól, kam rá
ból áll. A  bek eríte tt udvar 200 
n égyszög , rajta ólak  álln ak. Ér
d ek lőd és : E van gélik u s L elkészi 
H ivatal. G yom a.

— KOTTÁS H allelu jah  és Evan
gé liu m i K arén ek esk ön yvet v e n 
nék. L enk L ajos, B udap est, XVII., 
R ákoscsaba. T árcsa u. 33.

— FŐISKOLÁS leán yom  részére  
k eresek  B udap est b e lterü letén  
szeptem ber l-r e  m egbízható  c sa 
ládnál a lbérleti szobát. V izy F e-  
ren cn é, B alassagyarm at, k o lo z s 
vári u. 1.

— HARANGOK v illan ym egh aj
tásán ak  b eszerelését jó l bevált 
m ódszerrel, ju tá n y o s áron, garan
ciáva l válla lom . H ívásra  a h e ly 
szín re utazom  és részletes fe lv i
lágosítássa l szolgálok . K raszkó  
Jen ő  v iü an yszere lő  m ester. B ék és
csaba, G yulai út 22.



1 Móz 15, 1—6
Hazánkban ennyi azoknak a családoknak a száma, száza

lékban, ahol nincs egyetlen gyermek sem. Azt megmondani, 
hogy ebből hány család van, ahol nem is lehet gyermek, nem 
tudom. Mindenesetre ők azok, akik pontosan ugyanolyan prob
lémával küszködnek, mint küszködött egykor Ábrahám.

Nyilvánvaló, hogy a mai vasárnap igéjén keresztül Istennek 
nemcsak a fenti 13 százalék azon még kisebb csoportja szá
mára van evangéliuma (jó híre), akiknek — ki tudja milyen 
okból — a legnagyobb vágyuk, a gyermekszületés nem telje
sülhetett, hanem azok számára is, akik bármi módon Ábra- 
hámhoz hasonlítanak. Most már túl a gyermekkérdésen! Tud
niillik abban, hogy van valami olyan vágyuk, jóra törekvé
süknek olyan látóköre, amely állandóan foglalkoztatja őket, 
amelynek beteljesülésére már régóta várnak, amelynek hiá
nya annyi keserves percet szerzett, amelyekért könnyek hullot
tak s amelyek megvalósulásáért annyit fáradtak, reménykedtek, 
áldoztak, s annyi jószándékot befektettek.

Akik tehát e sorokat olvassák (az is aki írja), azok, akik 
vasárnap összegyűlnek az evangélikus szószékek köré, m ind
nyájan hordozunk magunkban valami nagy kérdést, a kérdést, 
legyen az személyi, anyagi, erkölcsi vagy egyéb jellegű.

Azt próbáljuk így előzetesen átgondolni, hogy Á) mi az, 
amit nem olvashatunk ki az igéből, s B) mi az, amit meg kell 
hallanunk belőle.

1. AMIT NEM OLVASHATUNK KI BELŐLE. Túlságosan 
egyszerű lenne ilyenfajta felszólító mondatokat érteni belőle: 
higgy úgy m in t Ábrahám! Nemcsak azért, mert a komoly 
hitre nem felszólítani kell (mivel azt elsősorban Isten ébreszti), 
de azért is, mert Ábrahám hite közel sem nevezhető tökéletes
nek. Szíve mélyén maga sem akarta elhinni Isten ígéretének 
valóra váltását, mint olvassuk „arcára borult Ábrahám és úgy 
nevetett és azt gondolta, hogyan is lehet egy százéves ember
nek gyereke?” Ennél nagyobb hitet is el tudok képzelni! Ha 
Aibrahám hite a „hit példája”, csak annyiban az, hogy pél
dázza a kételkedő, botladozó és ingatag hitet. Olyat, mint a 
miénk.

Nem biztat továbbá arra a naiv optimizmusra, hogy ha hisz
tek Istenben, a ti vágyatok is valóra válik! Azért, mert nem 
mindig válik valóra. Nem csupa megvalósult álammal ren
delkező embert temetünk el. Nyitott és függő kérdésekkel, 
megvalósulatlan álmokkal hagyjuk itt az életet.

2. AMIT MEG KELL HALLANUNK. Meg kell hallanunk 
elsősorban azt, hogy nincsenek kilátástalan ügyek. Jóakaratú 
emberek törekvése életünk megjobbításáért nem hiábavaló. 
Isten hatalma nagyobb, mint a mi emberi hitünk! (Vagy 
mondjunk inkább ,,kételkedésünk”-et?) Nincs kilátástalan eset. 
Isten sokszor hozott már ki jót abból, ami kilátástalannak lát
szott. És igaz ügyért harcolni sosem hiábavaló. Hangzik az igé
ből buzdítás, hogy utolsó percig ne fáradjunk meg — ameny- 
nyiben rajtunk áll — a jónak megvalósításáért történő fára
dozásban. Nem ebbe a kategóriába esik-e az emberiség sok 
olyan kérdése, amelynek megoldására még a lehetőség is csak 
halványan és csak elvileg körvonalazható? Buzdításnak, hogy 
nincs olyan világgazdasági, világpolitikai, vagy legrejtettebb 
személyes cél, amelynek megvalósítását sokszor láttuk lehetet
lennek, de ha az emberiség előrehaladását célozza, nem szabad 
róla lemondanunk.

És végül alázatra int. Ahogy ÁbraJhámnak sem azért lett 
gyermeke, m ert hitt, hanem, mert „Isten tulajdonított neki 
igazságot”, úgy siker esetén nem miénk az érdem, hanem a 
csodálatosan gondoskodó Istené.

így lehet a gyermekért könyörgő Ábraihám története a 13 
százaléknál szélesebb körben időszerű: kérdésekkel küszködök 
és jóra törekvők számára felelet, s megoldás is.

Bízik László

I M Á D K O Z Z U N K
Abrahám, Izsák és Jákob Istene! Köszönjük, hogy Jézus által 

mint Atyánkat ismerhettünk meg, aki gondot viselsz rólunk 
s számon tartod nemcsak gyengeségeinket és bűneinket, ha
nem gondjainkat és kéréseinket is. A kicsiket és a nagyokat is. 
Ismered, ami foglalkoztat minket mostanában, s a mi nem 
hagy nyugodni már évek óta.

Bocsásd meg, ha mindig csak kérünk s túl keveset adunk 
Neked és embertársainknak. Keveset hitünkből, szeretetünk- 
ből, időnkből és energiánkból. De ismét csak kérünk: állj 
mellénk Jézus Krisztusban s add Szentlelked erejét, hogy e 
nyári időszakban is tudjunk gyermekeidként bizalomban és 
reménységben élni, ismerősök és ismeretlenek számára hasz
nosan a Te dicsőségedre. Ámen.

I
— Szentháromság ünnepe 

után a 10. vasárnapon az ol- 
tárlerítő színe: zöld. A délelőt
ti istentisztelet oltári igéje: Lk 
19, 41—48; az igehirdetés alap
igéje: 1 Móz 15, 1—6.

— EVANGÉLIKUS ISTEN - 
TISZTELET A  RÁDIÓBAN. 
Augusztus 9-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi Rádió és az URH adó. 
Igét hirdet R U TTK A Y LE
VENTE bakonytamási lelkész.

— ARNÓT. A gyülekezet az 
új parókia alagsorában új, mo
dern gyülekezeti termet létesí
tett. Ennek ünnepélyes átadása 
szeretetvendégség keretében 
történt. Ez alkalommal Pász
tor Pál esperes, A baffy  Gyula 
lelkész és dr. Sömjéni Miklós 
gyülekezeti felügyelő szolgált. 
Több szavalat és énekszám is 
emelte a bensőséges együttlét 
élményét

— SZARVAS. Az ótemplo
mi és új templomi gyülekezet jú
nius 14-én az Űjtemlomban — 
Tessedik Sámuel halálának 
150. évfordulója alkalmából — 
Tessedik-estet rendezett. Igét 
hirdetett M ekis Ádám  esperes, 
Tessedik életéről és munkássá
gáról előadást tartott Kovács 
Pád igazgató-lelkész. Orgona-

játékkal Schultz Sándorné, 
énekkel Szigeti Pálné és Ki- 
szely Györgyné, szavalattal 
Ürögdy Ferencné és Melis Pál 
szolgált. A két gyülekezet 
egyesített énekkarát dr. Tam á
si Mátyásné vezényelte.

— HÄZASSÄGI é v f o r d u 
l ó . K unz Béla a gyomai gyü
lekezet felügyelője és felesége 
sz. Csorba Erzsébet július 12- 
én a gyomai templomban ün
nepelték házasságkötésük 50. 
évfordulóját. A jubiláló házas
párt Sáfár Lajos lelkész áldot
ta meg, a hívek pedig szere
tettel köszöntötték őket. „Aki 
hálával áldozák, az dicsőít en
gem, és aki az útra vigyáz, an
nak mutatom meg Istennek 
szabadítását”.

— HALÁLOZÁS.
— Hegedűs Pál az aszódi és 

vácegresi gyülekezet felügye
lője, a galgagyörki gyülekezet 
másodfelügyelője, a Pestme
gyei Egyházmegye presbitere 
81 éves korában július 7-én el
hunyt. 40 éven keresztül szol
gált Vácegresen, mint lévita- 
tanító. Temetése július 10-én 
volt az aszódi temetőben Det- 
re János aszódi, Medvey Má
tyás galgagyörki és Torda 
Gyula domonyi lelkész szolgá
latával. „Jól vagyon, jó és hű 
szolgám . .

Második
M esterházy Im re 18S8. jún i

us 4-én született Jákfán. A  ná- 
dasdi gyülekezet tanítója volt, 
majd a legutóbbi időig kánto
ra. Szereti a falut. Településé
nek előzményeit nyomozza, a 
változatosságával kedves tájat, 
az erdőt, m elyeket sokszor be
járt. Szereti az embereket.

— Itt kezdte a tanítást?
— Másodtanító lettem. — A  

szavak jóleső emlékezés szü
löttei. Egyszerűen, engedéke
nyebb magánhangzókat kissé 
megnyújtva, halkan beszél. 
Mégis megtölti szobáját, tem p
lom ajtóban várakozók fülét, 
meg a házak elejét, ahol ú t
közben megáll, hogy szót vá lt
son kitekintőkkel, vagy útonle- 
vőkkel. Meghallgat és őt is 
meghallgatják az emberek. A  
tanítványok. 1909-ben lett taní
tója a két tanítót foglalkoz
tató gyülekezetnek.

— Nem is gondolt más hely
re menni?

— Nem, nem  tudtam. Meg
szerettem  ezeket az embereket.

Volt, hogy hívták, el is ment 
mintatanításra, körülnézni, de 
talán már m ikor indult, tudta, 
hogy marad: itthon. Több m int 
hatvan évet töltött a gyüleke
zet szolgálatában. A  számára 
kiosztott kisdiákok csoportjá
hoz még egy osztályt kért. 
Háborús időkben egy-egy ház 
udvarán gyűjtötte maga köré 
a gyermekeket. A  gyülekezet
nek m inden rétegéhez volt kü
lön is szava, gazdakörben, 
énekkarban, nőegyletben, m i
ket ő szervezett és gondozott. 
M ivel — címben ugyan nem, 
de vasárnapi és hétközi kö
nyörgéseken  — papja is volt 
a gyülekezetnek és hallgattak 
rá az emberek, ő lett Nádasd 
önálló gyülekezetté válásának 
fő mozgatója.

Először 40 éves tanítói szol
gálat után m ent nyugdíjba. 
De továbbra is kitartott, m int 
az önálló gyülekezet kántora. 
Május utolsó vasárnapján sok 
könnyes szem mondott köszö
netét több m int 60 éves szol
gálatáért az Igazgató Ürnak, 
ünnepi közgyűlés keretében. E 
másodk nyugdíjazása alkalmá
val a kántori szolgálat terhét 
tette le.

A  SAJTÓOSZTÁLY
értesíti

a lelkészi hivatalokat 
és megrendelőit, hogy 

JÚLIUS 15-TÖL 
AUGUSZTUS 15-IG 

iratterjesztési szünetet tart
A július 15-ike után 

érkező megrendeléseknek 
csak augusztus 15-ike után 

tud eleget tenni.
A fenti idő alatt 

a készpénzért történő 
eladás zavartalan.

A z ünnepséget előkészítő 
presbiteri gyűlésen a presbite
rek egymás szavát elvágva 
igyekeztek kifejezni elismeré
süket. — Nincs egy ember se, 
akinek valamilyen szolgálatot 
az Igazgató Úr nem te tt volna 
— mondta Markó Im re pénz
táros.

A z  ünnepségen a lelkész 
M esterházy Im re hűséges gyü
lekezetépítő munkájáról szólt, 
amely megalapozta a ma gyü
lekezetét. Első tanítványai kö
zül Szabó Im re presbiter m on
dott köszönetét azért, hogy is
kolában és iskolán kívü l is ta
nított, életre szóló alapot és 
irányítást adott diákjainak. 
Életére és családjára Isten ál
dását kérte. Nagy László szin
tén presbiter, az utolsó tanít
ványai közül állt elő köszönet
mondásra — nem  a kötelesség- 
tudó diák szavával, hanem a 
férfi tiszteletével. Gaál Miklós 
a gyülekezet felügyelője a gyü
lekezet építéséért fe jezte  ki 
köszönetét az egész gyülekezet 
nevében. A  gyülekezet ajándé
kát Kozmits Dezsőné, a gond
nok felesége nyújtotta  át. — 
Melegen köszöntötte az ünne
peltet a volt anyagyülekkezet, 
Körmend nevében annak fe l
ügyelője, Rátz Aladár. A  szom 
szédos őrimogyorósdi gyüleke
zet lelkésze, Bozorády Zoltán 
köszöntésében kérte az ünne
peltet, e második nyugdíjba- 
vonulása után is maradjon a 
gyülekezet m unkás tagja, az 
érte mondott imádságok által.

Ez egyszer a jól ismert hang 
nehezen birkózott meg kis 
tem plom unk terével, amikor 
m int kántor búcsúzott.

A  melegben hamar meglan
kadhattak a virágok, m elyeket 
hálás kezek titkos köszöntés
kén t M esterházy Im re lakásá
nak udvarára vittek. De hat
van év után egy élet szolgálata 
példa lett. A k ik  köszönetét 
m ondtak érte a maguk figyel
meztetésére is énekelték: 
„Gyorsan folyó időm et az Űr 
nem  adta h iába . . . ”

Rác Miklós

e v a n g é l i k u s  e l e t
A M agyarországi 

E vangélikus O rszágos Egyház 
S ajtóosztá lyának  lap ja  
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„Boldog nép az, amelynek 
Istene az Űr, az a nép, amelyet 
örökségül választott magának”. 
(Zsolt 33, 12).

— VASÁRNAP. — „Sebei
vel gyógyultunk meg”. (Ézs 53, 
5) A heti ige, mint valami ha
talmas reflektor vetíti rá fé
nyét a hét minden napján Is
ten népére, a választottakra, 
így kerülünk az ige fényébe 
mi is, ünnepeink és hétköz
napjaink, hitünk, vagy bizony
talankodásunk, jócselekedete
ink, vagy szeretetlenségünk. A 
mai nap mindjárt biztatás és 
bátorítás, amikor akár lelki, 
akár testi fájdalmaink vonat
kozásában Jézus Krisztusra 
mutat: sebeivel gyógyulunk 
meg. Lehet, hogy itt-ott ho
mály övezi az életünket, a vi
lágosságot és gyógyulást maga 
Isten adja nekünk Jézus 
Krisztusban.

— HÉTFŐ. — „Tekints alá 
az égből és nézz le szentséged 
és dicsőséged hajlékából!” (Ézs 
63, 15) A keresztyén ember 
élete egy nap sem nélkülözhe
ti a könyörgést, az imádko
zást. De nem élhet a keresz
tyén ember Isten „háta mö
gött” sem. Ahogy a földi élet 
nem maradhat fenn a Nap fé
nye és melege nélkül, ugyan
így nem élhet a keresztyén 
ember sem Isten szeretete nél
kül. Ha Isten nem néz ránk, 
elvétjük az ő útján való já
rást, ha szeretete nem mele
gíti fel szívünket, elvész a hi
tünk, megáll a szeretet cselek
vésére induló kezünk. Imád
kozzunk hát szüntelenül!

— KEDD. — „Csak féljétek
az Urat ás szolgáljatok neki 
hűségesen, teljes szívetekből; 
mert látjátok, hogy mily nagy 
dolgot cselekedett veletek”. 
(1 Sám 12, 24) Naponként
számba kell vennünk Isten 
cselekedeteit! Szeretetét és jó
ságát, Szentlelkének vezetését 
és bűnbocsátó kegyelmét, min
dennel bőven ellátó gondosko
dását. Ha mindezeket számba 
vesszük, nem tehetünk mást 
— ha igazán keresztyének va
gyunk —, csak szolgálhatunk 
neki. Hittel és szeretettel az 
emberek között. Mert Isten 
szolgálata nem szép szavakból, 
kegyes szólamokból áll, hanem 
szeretetének továbbadásából, 
szüntelenül való cselekedetből.

— SZERDA. — „Az Ür
igazságot szolgáltat az árvá
nak, az özvegynek, szereti a 
jövevényt; szeressétek azért ti 
is őket”. (5 Móz 10, 18—19) 
Sokszor abba a kísértésbe 
esünk, hogy szeretnénk vala
mi világraszóló nagy dolgot 
véghezvinni. Pedig Isten nem 
világraszóló dolgokat vár tő
lünk. Egyszerű, hétköznapi

cselekedetet, amelyben azon
ban ott él a hitünk, s ott do
bog forrón szívünk szeretete. 
Az ige ma a másik emberhez 
való odahajlásra, megértésre, 
gyöngédségre, segítségre tanít. 
Járjuk azt az utat, amelyet 
Megváltónk járt, a szeretet, az 
irgalmasság útját!

— CSÜTÖRTÖK. — „Szaba- 
dításodra várok, Uram”. (1 
Móz 49, 18) Amint sokszor el- 
kényelmesedünk a keresztyén 
életúton való járásban, ugyan
így fog el néha minket a gyors 
cselekvés vágya. Ha bajba ju
tunk, szeretnénk gyorsan ki
jutni belőle, szeretnénk a ma
gunk érdekében nagyon gyor
san cselekedni. Pedig néha 
nem gyors cselekedetre, hanem 
hivő türelemre és várakozásra 
van szükségünk. Hogy az Is
tenre való várakozás közben 
még tisztább és még erősebb 
legyen a hitünk, még cselek- 
vőbb legyen a másik emberért 
való fáradozásunk. Istenre hit
tel várni és a másik emberért 
serényen cselekedni — ez a ke
resztyén é le t

— PÉNTEK. — „Dicsérlek a 
nagy gyülekezetben, sok nép 
között magasztallak téged”. 
(Zsolt 35, 18) Nagy gyengesége 
keresztyén életünknek az, hogy 
csak magányos keresztyének 
vagyunk, elveszünk a gyüleke
zet tagjai között. Csak addig 
vagyunk Isten gyermekei, 
amíg egyedül vagyunk, s  ha 
mellénk áll egy másik testvér, 
eltörpül hitünk és szeretetünk. 
De vajon mit takar ez a visz- 
szahúzódás és a szürkeségbe 
való burkolózás? Nem a kéte
lyeinket, a bizonytalanságun
kat, a restségünket fedd-e? Is
ten a gyülekezet tagjai között 
akar látni minket. Azt akarja, 
hogy ott teljesedjék ki a hi
tünk és találja meg a jócsele
kedetek útját a szeretetünk. 
Dicsérjük Istent ne csak a belső 
szobánkban, hanem a gyüleke- 
ziet közösségében is!

— SZOMBAT. — „Én pedig 
énekelem a te hatalmadat és 
reggelenként zengem a te ke- 
gyelmességedet; mert váram 
voltál és menedékem az én 
nyomorúságom napján”. (Zsolt 
59, 17) Vége a munkás hétnek, 
s jó, ha néhány pillanatra el
csendesedünk. Hányszor jutott 
zsákutcába az életünk, s Isten 
mindig kisegített minket. 
Hányszor ingott meg a hitünk, 
s Isten mégis megbocsátott ne
künk. Hányszor vált jéghideg
gé szívünk szeretete, s  Isten 
mégis adott mellénk szerető 
szíveket Isten várunk' és me
nedékünk, életünk és szerete
tünk forrása. Magasztaljuk őt 
reggel és este!

Harkányi László

„Azt hiszem, én vagyok a 
világ legtehetetlenebb és leg
fáradtabb embere, aki 'kizá
rólag azért született, hogy na
ponta átélje a sikertelenséget, 
a remények felsarjadását és 
pusztulását.” Dag Hammarsk
jöld, az ENSZ néhai főtitkára 
írta ezt néhány nappal a repü
lőkatasztrófa előtt, amely pon
tot tett az önvád, a gyötrő fe
lelősség után. „Meglankadnak, 
megtántorodnak a legkülönbek 
is” — szól Jeremiás.

Little Richard, a tovatűnt 
rock and roll korszak ifjú 
énekes-bálványa megpróbált 
egy nebraskai kolostorba me
nekülni tébolyult rajongói elől, 
de — mint később mondja — 
itt sem talált nyugalmat. Ott 
kellett hagynia a kertész táska
rádiója miatt, amelyből folyton 
ő ordítozott, és ez zavarta az 
imádkozásban. „Elfáradnak az 
ifjak” — mondja Esaiás.

Elfáradunk és meglanka
dunk bizony mindannyian, if
jak és kevésbé fiatalok, legkü
lönbek és tucatemberek egy
képpen. Félszázad alatt végig
csináltunk két világháborút, 
több embert irtva ki, mint ele
ink a történelem megelőző 
15 000 hadjáratában együttvé
ve. Az öldöklések közben és 
utánuk azonban kitaláltuk a 
nylont, a televíziót, a penicil
lint és az űrhajózást, — sóvá
rogtunk a béke után, tárgyal
tunk, küldöttségeket indítot
tunk és imádkoztunk, hogy 
végre már ne kelljen farkas
szemet néznünk egymással és 
önmagunkkal.

Megfáradtunk, de fáradtsá
gunk is újmódi. Olyanok va-

gyünk, mint találmányunk, a 
lendkerék, amelyet tulajdon 
lendülete nem enged megpi
henni. Nap nem múlik el új 
felfedezések nélkül és már azt 
is előre tudjuk, hogy a követ
kező évtizedekben mit fogunk 
felfedezni, örülni azonban már 
alig örülünk újdonságainknak. 
A fáradt ember tudomásul 
vesz és nem ujjong örömében.

Fél évszázada még városok 
apraja-nagyja kivonult egy új 
bekötőút felavatásához, rezes
banda szólt és kalapok repül
tek a magasba, — a második 
holdraszállást már csak igen 
ráérősek kísérték figyelem
mel. Lomtárba dobtuk szü
léink kényelmetlen székeit. A 
miénket már anatómusok ter
vezik. Mi nem azért ülünk le, 
mert hellyel kínálnak, hanem 
mert fáradtak vagyunk. Mi 
nem társalkodunk, mint nagy
szülőink, — mi tárgyalunk. Mi 
nem látogatóba megyünk, de 
„benézünk” ismerőseinkhez. 
Nincsenek törzskávéházaink 
— mi beugrunk egy presszóba.

„De akik az Űrban bíznak, 
erejük megújul, szárnyra kel
nek, mint a saskeselyűk, fut
nak és nem lankadnak meg, 
járnak és nem fáradnak el.” 
Gyülekezeti termek kopott 
aranyozású falitábláiról, ősz 
nagytiszteletű, tiszteletes, tisz
telendő urak szájából szól biz
tató beszéde az Istennek. De 
hogyan lehet még megújulni? 
Hiszen bár hűtőszekrényeink 
egyre áramvonalasabbak, mi

magunk egyre gyakrabban tar
tunk pihenőt a lépcsőfordulók
ban, s  egyre több dologra 
mondjuk, hogy majd csak ki
alakul valahogy. Jeremiás 
szárnyra kelése meglankadás 
nélküli futást emleget, — ko
runk embere örül, ha zökkenő- 
mentesen lakhelyet változtat
hat, vagy ha a Közel-Keleten 
elharapódzó, nyílt háború nél
kül végződött a tegnapi össze
csapás.

Csüggedtek, fáradtak mindig 
voltak. Nem Hammarskjöld 
volt az első, aki elcsüggedt egy 
közösség reménytelenül alaku
ló dolgain. Ott volt Mózes, aki 
sírva könyörgött a Minden
hatónak, hogy vegye vissza 
életét, mert népe értetlen, ko
nok. Kicsinyke emberi ereje 
elégtelen, hogy a megígért 
földre vezesse őket és elvisel
hetetlen Isten és emberek kö
zött őrlődnie. De a Seregek 
Ura nem engedte elhanyatla- 
ni. Iszonyatos ereje a vándorok 
élére taszította újból. Ereje 
megújult, pedig meghalni lett 
volna kedve.

És ott van Jónás, az elfáradt 
és megkeseredett próféta, akit 
kikacagott a vétkeiben tobzódó 
Ninive. Megpróbált megszökni, 
a tűző naptól meghalni a pusz
tában, de Elküldője felrántotta 
fáradt önsajnálatából és men
ni, szólni, kiáltani kellett, amíg . 
csak é lt

Végül nézd Pétert, aki min
denbe belefáradva halászni 
ment, hiszen a Názáretit meg-

ölték. A gyűlölet, az erőszak 
bizonyult erősebbnek. Ott a 
csendes tavon, régi mestersége 
ismerős mozdulatai között vé
giggondolta a Mesterrel töltött 
feledhetetlen napokat, és bele
nyugodott, hogy nincs tovább. 
Akkor látta meg ö t  a parton. 
Nem merte elhinni, hogy ő  
az, és a vízbe vetette magát, 
pedig a bárka biztosan előbb 
ért oda. Az Isten-embertől ka
pott erő elég első apostolnak, 
névtelen mai tanítványnak 
egyaránt.

Velünk, késői névtelen ta
nítványokkal sincs másképp. 
Nem lehet rajtakapni Istent, 
mikor és hogyan újítja meg 
fogyó erőnket. De ki ne látott 
volna már idős házaspárokat, 
akik fehérre szorították egy
más kezét egyetlen gyermekük 
ravatalánál — mégis tudtak 
néhány hónap múlva süte
ményreceptet adni, vagy taná
csot, ha csöpög a fűtőtest. 
Erőnk megújul, felkelünk el- 
esettségünkből, nem hagyjuk 
legyőzni magunkat. Sokan azt 
mondják, hogy az idő gyógyítja 
be a sebeket, az életösztön fe
lülkerekedik — és kívülről 
nézve így is van— de mi tud
juk, hogy nem magától értető
dő, hogy meggyógyultunk.

Isten nem ígéri a benne b í 
zóknak, hogy ment maradnak 
a fáradtságtól, hogy nem érez
nek csömört, hogy sohsem  
lesznek kiábrándultak. Bizony 
megesik velünk mindez. De 
erőnk megújul — az Írásnak 
ez a szava folyamatos, töretlen, 
elvehetetlen kincse és tapasz
talata Isten gyermekeinek.

Turchányi Sándor

Meálankadnak... elfáradnak.-.



Mindennapi beiiy erünkérf
A napokban egy nagyon régi gyerm ekkori em lék ju to tt az 

eszembe. Forró nyár volt, hajladoztak az aranysárgára érett ga
bonatáblák a határban. E lérkezett az aratás, a betakarítás ide
je. M inden épkézláb férfiem ber kaszát fogott, hogy részt ve
gyen az aratásban. Szinte most is magam előtt látom a veríték
től fényes homlokú, ráncos arcú parasztembereket, a nincste
len zselléreket, akik végre egy kis m unkához juthattak, hogy 
legalább részben biztosítsák családjuk részére a szükségeseket. 
Suhogott a kasza, haladt az aratás, a betakarítás, fis szinte ott 
cseng fülem ben az elaggott cséplőgépek különös dallamú éneke, 
ami m indig egy kis rem ényt, egy kis bizakodást öntött azok
nak a szívébe is, akiknek évről évre sok nélkülözésben volt 
részük.

A  m indennapi kenyérért dolgoztak fiatalok és öregek, férfiak  
és asszonyok sokszor kora hajnaltól késő éjszakáig. Sőt nem 
egyszer úgy hozta az élet sora, hogy éjjel holdvilágnál, csillag
fénynél is fo ly t az aratás minden em bert próbára tevő kem ény  
munkája. A  m indennapi kenyérért dolgoztak m egfeszített erő
vel azok, akiknek az asztaláról pedig de sokszor hiányzott a 
mindennapi kenyér.

Azután egyszerre csak megváltozott a világ. Eltűntek a m in 
dent m aguknak megkaparintó, sokszor kegyetlen földesurak, 
de eltűntek az éhezéstől csontsovánnyá száradt nincstelen zsel
lérek is. A  másé helyett a magáén kezdett dolgozni a paraszt- 
ember. Persze ez nem  m ent egyszerűen, máról holnapra. Sok 
munka, sok veríték, sok okos szó és meggyőzés kellett ahhoz, 
hogy elérhessünk a mába, megérhessük az idei esztendőt.

Ha csak az elm últ hét hónapot tekin tjük, ami oly gyorsan 
tovaszállt ebből az esztendőből, akkor is azt kell mondanunk, 
hogy állandóan változik körülöttünk az élet■ Hogy vártuk a 
hosszú tél végnapjait, hogy számolták a napokat városon és 
falun, hogy megindulhasson az élet. A  tél után szinte m inden  
átmenet nélkül nyár következett. Későn nyitott a természet, I 
m egkéstünk a munkában. Volt tennivaló hirtelen Szabolcstól 
Zaláig, Soprontól Békésig. Ism ét m unkába indult m indenki, 
fiatal és öreg, m indenki megtalálta helyét a munkában. És 
szinte hallani lehetett a m unka gyors ritm usú dalát. Rem ény
séggel, bizakodással.

Azután m intha egy pillanat alatt m indnyájunk torkára -forrt 
volna a tavasz, a m unka éneke. Ügy látszott, hogy a váratlan, 
hirtelen jö tt árvíz elsodor mindent. Nemcsak kicsi házakat, csa
ládi tűzhelyeket, bútorokat és állatokat, hanem a bizakodást, 
a rem ényt is. Óráról órára remegő szívvel hallgattuk' az árvízi 
jelentéseket, hallgattuk a kitelepítésekről szóló híreket, láttuk  
a televízióban azoknak arcát, akik szinte m indent elvesztettek. 
De részesei voltunk annak a hatalmas erőfeszítésnek is, am e
lyik az élet megmentéséért folyt. És láttuk az árvíz utáni órák
ban meginduló hatalmas folyamot, am elyik a bajba ju to ttak  
megsegítésére egyre szélesebben hömpölygőit. H atottuk a pénzt, 
a társadalmi segítséget, a szorgos m unkáskezet felajánlók ne
vét, láttuk azokat, akik  elkezdték építeni a romba dőlt otthonok  
helyén a szebbeket, a jobbakat, a biztonságosabbakat. A z or
szágos összefogásban tovább hangzott a szeretet, a segítés, a 
m unka dala.

De nemcsak azok vállaltak részt ebből a hatalmas munkából, 
akik az árvíz sújtotta területekre utaztak, hanem azok is, akik  
a munkahelyükön, az ország különböző részein álltak helyt. A z  
egész országban most azok helyett is dolgoznak a földeken, 
akiknek más tennivalójuk van annak érdekében, hogy m inden  
család fedél alá kerüljön még a tél beállta előtt. A  Somogybán, 
Hevesben, Vasban aratók most a szabolcsiak, a csongrádiak 
helyett is aratnak. Azért, hogy meglegyen az ország kenyere. 
M egfeszített erővel végzik m indenütt a m unkát a földeken, 
hogy az árvíz sújtotta sebek mielőbb begyógyuljanak.

A m indennapi kenyérért végzett m unka napjait éljük. Mégis 
teljesen más a mai kép, m in t a régi gyerm ekkori em lék. Tizen
háromezer kombájn dolgozik szerte az országban, s kicsépelve 
ontja a magot a teherautókba. És ki tudná összeszámolni az 
aratógépek számát, am elyek szinte megállás nélkül végzik  
m unkájukat. Napbarnította arcú kombájnosok és aratógépesek, 
széltől és gyakori vihartól cserzett hom lokú parasztemberek 
fáradoznak m indenütt a mindennapi kenyérért.

A  napokban hallottam a közleményt, hogy kétszázhúszezer 
vagon kenyérgabona kerül az idén felvásárlásra. És hallottam  
a biztató, rem ényt keltő hírt arról, hogy biztosított az ország 
kenyere. Megvan a mindennapi kenyerünk, am elyért földeken  
és kombájnokon, pöfögő gőzmozdonyok izzó kazánja mellett, 
vagy gyors villanymozdonyok vezetőfülkéiben, teherautók kor
mánya m ellett, vagy m alm ok gépóriásainál, gyárakban, üze
mekben, vagy íróasztalok m ellett m indnyájan együtt dolgo
zunk.

És nem  akárhogyan dolgoznak azok, akik ebben az országos 
összefogásban részt vesznek, hanem m inden erőt bevetve, fe 
gyelmezetten. Mert máshogy nem  lehet dolgozni. Csak úgy, 
hogy minden erőnket, értelm ünket, testi és szellemi adottságun
kat latbavetjük. A z ország egyik részén fo lyik  a szorgos munka  
a földeken, a másik részén építőanyaggal megrakott vonatok és 
teherautók száguldanak. És együtt dolgozunk mindnyájan.

A z aratás, a betakarítás napjait éljük. Nem könnyűek ezek a 
mostani napok, nem  könnyű ez a munka, de ha egy kicsit e l
csendesedünk, és nyitott fü llel és nyitott szívvel élünk, meg
hallhatjuk a közösen, az eredményesen végzett m unka boldog 
dalát. Am elyben ott cseng a bizakodás, a reménység.

M indennapi kenyerünkért dolgoznak szerte az országban. 
Nem beszélhetünk másképpen azokról, akik  a forró földeken  
dolgoznak, akik az árvíz sújtotta területeken a normális élet 
mielőbbi helyreállításán fáradoznak, vagy saját m unkájukat 
végzik becsületesen, csak a szeretet, a tisztelet, a megbecsülés 
hangján.

Ne feled jük el ezekben a napokban se, hogy azok, akik a 
mindennapi kenyérért dolgoznak, a boldog életért, hazánkért 
és a békéért is fáradoznak.

Harkányi László

Emberek vigyázzatok!
1945. augusztus 6-án, a kora 

reggeli órákban robbant az el
ső atombomba lakott terület 
fölött. 1970. augusztus 6-án. 
huszonöt éve annak, hogy Hi
rosimában néhány pillanat 
alatt közel nyolcvanezer efnber 
halt meg egy addig ismeretlen 
bomba robbanása következté
ben.

Ebben az esztendőben emlé
kezett meg nem csak Európa, 
de az egész világ'arról, hogy 
huszonöt éve fejeződött be az a 
világégés, amit második világ
háborúnak nevez a történelem. 
Ezt az örömünnepünket árnyé
kolja be még ma is a hirosi- 
mai és a nagaszaki atombom
ba-robbanás emléke.
. Igaz,. hogy erről a ..tragikus 

napról évről évre megemléke
zett a világ és megemlékezett 
egyházunk is. És nagyon soká
ig meg fog erről emlékezni az 
egész emberiség, hisz még a 
napokban is halnak meg olya

nok, akik az atomtámadás kö
vetkezményeként szerzett su
gárzás áldozatai.

Teológusok, keresztyének né
hány évig vitatkoztak arról, 
milyen bűn, ha egyáltalán az, 
ez a támadás, az atombomba 
robbantása. Nagyon hamar el
jutott azonban oda minden jó
érzésű ember és teológus, hogy 
egyértelműen azt mondja: 
ilyen nagy méretű bűnös pusz
títás még nem érte az emberi
séget.

Ezt a megállapítást, nekünk, 
ma élő, a huszonöt éves évfor
dulóra emlékező magyar evan
gélikusoknak is meg kell ten
nünk. És ehhez nem kell sem
m iféle különösebb magyarázat.

De nem állhatunk meg azon 
a ponton, hogy elítéljük, és 
„nagyon sajnáljuk” az áldoza
tokat és á nyomorékokat. Bűn
bánatot kell tartania ma is az 
egész emberiségnek.

Bűnbánatot kell tartanunk,

mint emberéknék, kollektíván 
az egész emberiségnek, főleg 
az ún. civilizált világnak, 
hogy ilyen borzalmat és ilyen 
állandó rettegést szereztünk a 
világnak. Bűnbánatot kell tar
tanunk különösen is nekünk 
keresztyéneknek, akik nagyon 
jól. ismerjük Isten életet védő 
parancsolatait, hogy nem fog
tuk le azoknak a kezét, akik 
parancsot adtak és végrehaj
tották az atomtamadást. Bűn
bánatot kell tartanunk kollek
tiven, mert ma is vádolnak a 
halottak és a nyomorék életek.

De nem elég csak bűnbánatról 
beszélni. Ma, a huszonöt éves 
évforduló alkalmából is, ismé
telten tovább kell lépnünk. 
Meg kell látnunk azokat a fe
ladatokat és kötelességieket, 
amelyeket a mai kérdések ál
lítanak elénk. Vagy talán ma 
nem fenyegeti hasonló kataszt
rófa az emberiséget? Nem fe
nyeget bennünket ilyen nagy 
világégés?

Sokat ír a sajtó, beszél a rá
dió arról, hogy milyen meny- 
nyiségben van ma felhalmoz

óvá atom- és hidrogénbomba. 
A mai készletekhez képest a 
hirosimai bomba egy egészen 
kicsi és jelentéktelen mennyi
ség volt. Állandóan hallunk és 
olvasunk arról, hogy ma is 
folynak — megállapodások el
lenére is! — légköri atombom
ba-kísérletek. Mindez tudat 
alatt is állandó rettegésben 
tartja az emberiséget. Rette
gésünk még inkább megalapo
zott lesz, ha arra gondolunk, 
hogy néhány felelőtlen ember 
egy gombnyomásra elpusztít
hatja egész földünket.

Az állandó feszültség és a 
ma is dúló háborúk Közel-Ke
leten, Dél-Vietnamban, Kam
bodzsában csak fokozzák ben
nünk a feszültséget, hisz na
ponta világos lesz előttünk, 
hogy az imperializmus képes 
minden eszközt felhasználni 
elnyomó és agresszív céljai
nak eléréséhez. Az első atom
bombát már olyan helyzetben 
használták, amikor még hadá- 
szatilag sem volt indokolt. A 
sók jogos kudarc, ami állandó
an éri az agresszorokat, mind 
csak azt a félelmet növeli, 
hogy nem nyúlnak-e ismét 
ezekhez a fegyverekhez, hisz 
napalmot és más biológiai 
fegyvereket már használnak!

A mi korunk légköre olyan, 
hogy állandóan, a fejünk felett 
lebeg az atom veszélye, amit,

ha békés célokra használnak, 
nagy áldás az emberiség ke
zében,.

Huszonöt éve hasított bele 
az emberiség szívébe és életé
be az első atom-villám. Olyan 
nyomokat hagyott; olyan pusz
títást végzett, aminek nyomait 
ma is viseli nemzedékünk. 
Olyan nyomokat hagyott, me
lyek ma is kísértő fantomként 
vannak jelen közöttünk.

Azóta is érte és éri kataszt
rófa és megpróbáltatás az em
beriséget, de ilyen hatású nem 
volt még soha.

A kollektív felelősségről 
sokszor volt már szó, de most 
ismét ez elé a kérdés elé kerü
lünk. Nem elég a bűnbánat, 
hanem a mi korunkban, a mi 
hétköznapjaink között is fele
lősséggel tartozunk, hogy töb
bet ilyen katasztrófa ne követe 
kezzék be.

Minden ember, minden egy
ház egyik legfontosabb felada
ta, hogy azon munkálkodjék, 
hogy lefogja az agresszorok 
kezét, hogy ne kísértsen fan
tomként a háború és ezzel 
összefüggésben egy újabb 
atomkatasztrófa réme. Nem 
elég ezt a munkát a politiku
soknak végezniük, hanem ne
künk is végeznünk kell állan
dóan. Ma már olyan mentsé
günk se lehet, hogy nem tud
juk mit jelent az atombomba.

Az emberiség és a mi létünk, 
hazánk jövője fordul meg 
azon, hogy mennyire érezzük 
át felelősségünk súlyét, és 
mennyire kjizdünk azért, hogy 
béke legyen földünkön.

Huszonöt é v e s5 évfordulókat 
ünnepelt a világ ebben az év
ben. Huszonöt éve fejeződött 
be a második világháború, de 
huszonöt éve annak is, hogy 
egy újabb pusztulás réme le
beg felettünk. Emlékezzünk 
meg úgy ezekről az évfordu
lókról, hogy hálát adunk Isten
nek azért, hogy vége lett a há
borúnak, és kérjük Istent, hogy 
bocsássa meg azt a sok felelőt
lenséget, ami Hirosimához ve
zetett. Kérjük Istent, hogy 
ilyen vagy ehhez hasonló ka
tasztrófától őrizze meg földün
ket. És tegyünk meg mindent 
mi Is, -hogy olyan béke lehes
sen földünkön, amelyben nem  
kell állandóan egy újabb Hi
rosimától rettegnünk. Kiált
suk állandóan a figyelmeztető 
szót: Emberek vigyázzatok!

If J. Kendeh György

Hazaérkezett egyházunk küldöttsége
A Lutheránus Világszövetség július 14-től 24-ig tartotta ötö

dik nagygyűlését a franciaországi Evianban. Ezen a nagygyűlé
sen egyházunkat D. Káldy Zoltán  és D. Dr. O.ttlyk Ernő püspö
kök és Dr. ■ Pálfy Miklós professzor, valamint tanácsadóként 
Dr. Prőhle Károly és Dr. Nagy Gyula professzorok képviselték.

Egyházunk küldöttsége július 25-én hazaérkezett. A Lutherá
nus Világszövetség ötödik nagygyűléséről lapunk későbbi szá
maiban számolunk be olvasóinknak.

Alábbi képünk a konferencia színhelyét ábrázolja.

Juva professzor a lutheránus Világszövetség 
új elnöke

A Lutheránus Világszövetség ötödik nagygyűlése a finn 
M ikko Juva  professzort választotta új elnökévé. Juva profesz- 
szor eddig a Világszövetség teológiai bizottságának az elnöke 
volt. Tavaly több napot töltött hazánkban, teológiai konferen
ciákon vett részt és előadásokat tartott.

B o d o n h e l y
Kisbabot filiája, alig két 

km-re az anyagyülekezettől. 
70 ülőhelyes templomát 70 lé 
lek számára építette a buzgó 
kis gyülekezet 1957-ben. 
180 000 Ft-ba került, amelyből 
80 000-et maga a gyülekezet 
adott össze, 40 000 Ft értékben 
társadalmi munkát végeztek, s 
60 000 Ft-ot kaptak külső se
gítségképpen.

A templomot kéthetenként 
használják istentisztelet tartá
sára, s  az átlagos részvétel 40 
lélek. Az anyagyülekezet le l
késze Bárány Gyula.

ARANYDIPLOMA ERDŐS PROFESSZORNAK
A Bécsi Egyetem Evangéli

kus Teológiai Fakultásának 
dékánja, D. dr. W. Dantine 
aranydiplomát nyújtott át dr. 
Erdős Károly nyugalmazott 
teológiai professzornak abból 
az alkalomból, hogy 50 évvel

ezelőtt doktorált a Bécsi Egye
tem Teológiai Fakultásán.

Az aranydiploma átadására 
június 23-án került sor Deb
recenben, a Debreceni Refor
mátus Teológiai Akadémia 
tanévzáró ünnepélyének kere
tében.

SVÁJCI SEGÉLYEK
A svájci evangélikus egyhá

zak segélyszerve más világi és 
katolikus segélyszervekkel 
együtt tekintélyes mértékben 
nyújtott segítséget a termé
szeti katasztrófákkal sújtott 
területek lakosságának. Az 
anatóliai (Törökország) föld
rengés sújtotta falvak felépí

tésére 396 000 svájci frankot, 
o romániai árvíz sújtotta la
kosságnak eddig 20 000 fran
kot, a perui földrengés sújtot
ta területek Lakosságának pe
dig 50 000 svájci frankot jutta
tott el eddig a fenti segély
szerv.

NYUGATNÉMET KÉPVISELET ELLEN
A Német Demokratikus Köz

társaságban működő Evangé
likus Bibliatársulat elhatároz
ta, hogy a jövőben önálló tár
sulatként képviselteti magát a 
Bibliatársulatok Világszövet
ségében. Eddig az Evangélikus

Bibliatársulatoknak Düssel
dorfban (NSZK) székelő szö
vetsége képviselte az NDK- 
ban működő 14 evangélikus 
Bibliatársulatot a Világszövet
ségben.



Lerázhatatlan utitársak
Je l 14, 13

Nincs felejtés, csak átm eneti nem-emlékezés. N yíró  profesz- 
szor írja  Psychiatria  című egyetemi tankönyvében, hogy még a 
tudatosan nem  érzékelt ingerek is emléknyomot hagynak há t
ra, „melyeknek hozzáférhetősége az akara t szám ára kétséges. 
Reichardt emlékezik meg egy patikai alkalm azottról, aki nem 
nem volt gyógyszerész, s fogalma sem volt, m it jelentenek a té 
gelyre felírt szavak, hypnosisban mégis m indannyit felsorolta.” 
Nem egy irodalmi m ű beszél róla, hogy nem csak az em ber for
m álja döntéseit de döntéseink is form álnak bennünket, mivel 
te tté le ttek  s így beleépültek életünkbe. „Megnyugosznak fá 
radságuktól és cselekedeteik  követik  őket” — írja  az Ige az 
Ürban meghatókról.

MÁR EBBEN AZ ÉLETBEN IS persze meghatározó szerepük 
van tetteinknek. Gazdag praxisából elmond eigy esetet Jung, 
m elyet maga is felejthetetlennek minősít.

A magát m egnevezni nem  akaró hölgy, m in t mondta, orvos
nő. Amit közölni akart, gyónás volt: 20 évvel azelőtt m egm ér
gezte legjobb barátnőjét, hogy férjéhez hozzámehessen. Neki a 
gyilkosság semmit sem számított, ha nem jönnek rá. Erkölcsi 
aggálya nem volt.

És aztán? Felesége le tt ugyan a férfinak, de az nagyon ha
mar, fiatalon meghalt. A rákövetkező években különös dolgok 
történtek: e házasságából származó leánya, m ihelyst felnőtt, 
igyekezett elszakadni any játó l Fiatalon férjhez m ent és mind 
jobban visszahúzódott. Végül e ltű n t látóköréből s  anyja m in
den kapcsolatot elveszített vele.

Az asszony szenvedélyesen szeretett lovagolni s több hátas
lova volt. Egy nap felfedezte, hogy a lovak kezdenek idegessé 
lenni alatta. Még kedvenc paripá ja  is visszahőkölt tőle és le
vetette. Ettől fogva ku tyákra té r t át. Volt egy különösen szép 
farkaskutyája, melyet nagyon szeretet. A „véletlen” úgy akar
ta, hogy pont ennek kelljen bénulást kapnia. Ezzel a m érték 
betelt, „m orálisan elintézettnek” érezte magát. Gyónnia kellett, 
ezért jött. G yilkos volt, de ezen túlm enően önm agát is m eg
gyilkolta. Mert aki ilyen bűnt elkövet, szétrombolja a lelkét. 
Felfedezetlen m aradt a bűntény, de a büntetés mégis elérhette 
a  tettest, m int esetünk m utatja . Ez a  nő a gyilkosság á ltal még 
az állatoknak is idegenné le tt és elviselhetetlen magányosság
ba került. Meg kellett érnie, hogy em berek és állatok elhagy
ják, s hogy további elítélést m ár el sem tudott volna viselni.

„Talán öngyilkos le t t” — jegyzi meg a  professzor, aki soha 
többé nem  lá tta az illetőt — „el sem tudom  képzelni, hogyan 
élhete tt volna tovább ebben a végső magányosságban.” (Erin
nerungen, Träume, Gedanken von C. G. Jung, Rascher, Zü
rich, 1967, 129. o.)

TETTEINKKEL FORMÁLJUK SORSUNKAT — minden*
döntésünk és, cselekedetünk azt jelenti, hogy egy bizonyos 
irányra íté ljük  önmagunkat, s egyre inkább a rra  leszünk kény
telenek menni, közben autom atikusan igazolni igyekezve m a
gunkat. K orántsem  m indig úgy m utatkozik meg a bűn és bűn- 
hődéá, m in t a fen t idézett'esetiben, vagy egy Shakespeare-drá- 
mában, de valahogyan, éspedig szörnyű kérlelhetetlenséggel, 
„bevág”. A „kis” bűnök is megbosszulják m agukat — m ind
egyikük egy-egy önboldogtalanító tett. Azért keres Isten hatal
mas irgalma, hogy feloldozzon s megújítson, hogy a szeretet 
birodalm ába á th elyezve  szent energiáinak oxigénsátorát borítsa 
ránk, s ezt az éltető atm oszférát lehelje az életünk. Így lehet 
„az Ü rban” élni, szabadon m inden jóra, s az Urban m eghalni”, 
a m inden fantáziát meghaladó kiteljesedés eljegyezettjeként.

Bodrog Miklós

NYÁRI VENDÉGEK MAGYARORSZÁGRÓL
címen a finn Kotim aa közli 
D. K áldy  Zoltán  püspök és D. 
Koren Emil püspökhelyettes 
képét, akik a  finn—magyar b a
rátsági hét résztvevőiként já r 
tak Helsinkiben, valam int 
D etre László  és Nagy István  
esperesek képét feleségestül,

akik a LVSZ finn nemzeti bi
zottság meghívására s a  finn 
lelkészegyesület szervezésében 
három hetet töltöttek Finnor
szágban. Korábban h írt adtak 
a hasonló meghívásra telöbb 
indult Ponicsán Im re és fele
sége érkezéséről is.

A FINN LELKÉSZEK SZÁMA
m eghaladja a  kétezret. Ez első 
esetben most fordult elő a finn 
evangélikus egyház történeté
ben. A lelkészek számát a  leg
utóbbi, hét évvel ezelőtt meg
jelent névtár 1659-ben állapí

to tta  meg. Az akkor még erő
teljesen fennállt lelkészhiányt 
a mostani, több m int kétezres 
létszám sziRte teljesen eltün 
tette.

Mit olvastak a régi békéscsabaiak ?
tého, azaz: Az egész SzentírásBizonyosan úgy van az 

minden gyülekezetben, hogy a 
hívek otthonaiban o tt poro
sodnak különféle régi áhíta- 
toskönyvek, m elyeket valam i
kor szorgalmasan olvastak 
eleink, m a azonban m ár senki 
sem veszi azokat kezébe. Így 
van ez az egy nyelvű, m agyar 
gyülekezetekben is, de sok
szorosan így Békéscsabán. Itt 
száz évve l ezelőtt a hívek tú l
nyomó része még szlovák 
anyanyelvű volt, szlovák egy
házi irodalm at olvasott, a mai 
unokák és ükunokák, ha ke
zükbe vennék is e könyveket, 
m it sem értenének belőlük. 
Holt kincs ez a sok kedves 
könyv.

Éppen ezért, jó pár évvel ez
előtt szószékről felkértük gyü
lekezetünk tag jait arra, hogy a 
birtokukban levő, apáiktól

örökölt régi könyveket ne tü 
zeljék el, ne dobálják szét, ne 
is temessék el a nagyszülők
kel együtt a sírokba, hanem 
ajándékozzák a gyülekezetnek, 
amely megőrzi ez értékeket.

A felhívás nyomán tekinté
lyes könyvanyag gyűlt össze, 
am elyik a maga ném aságában 
is hangos szóval beszél eleink 
könyvszeratetáről, elm élyült 
hitéletéről és nagyon világos 
választ ad a címünkben föl
vetett kérdésre is. Valóban: 
m it is olvastak tulajdonkép
pen a régi békéscsabaiak? E 
rövid cikkben én term észetesen 
csak egynéhány könyvről szá
m olhatok be, azt is csak futó
lag.

Itt van előttem az asztalon 
egy írásm agyarázatos óriásmű. 
C ím e: Summowní a gi'untow- 
ní wyklad celého Písm a Swa-

teljes és alapos magyarázata. 
Négykötetes mű. A kezemben 
levő első kötet egymaga 1324 
oldal, a  négy együtt, szeré
nyen számítva is 5000 oldalnyi 
lehet. A szerző nem áru lja  el 
nevét, csak annyit közöl, hogy 
a tübingeni egyetem teológiai 
dékánja és professzorai nézték 
á t és igazították ki a szöveget 
1709-ben. A Csabára került 
cseh nyelvű példány 1730-ban 
je len t meg. A könyv nem va
lamely tudós pap, hanem egy 
tanyai parasztem ber, Bagyin- 
ka János tulajdona volt. Ba- 
gyinkáéknál a  környező ta 
nyák lakói vasárnaponként 
összegyülekeztek s a házigaz
da ebből a könyvből olvasott 
fel nekik egy-egy szakaszt. 
H áziáhítatot tartottak. Vajon 
érezzük-e ez alkalm ak külön
legességét? Tübingeni híres 
professzorok tudom ányát íz
lelgetik békéscsabai tanyák la
kói, egyszerű szlovák parasz
tok.

Aztán egy m ásik különle
gesség. A könyv címe: Puto- 
wáni swatyoh, vagyis: A szen
tek utazásai. A szerző, Bun
ting, az előszóban Vilmos 
braunschweigi fejedelemnek 
a ján lja  művét. A Békéscsabá
ra elju to tt cseh nyelvű fordí
tás 1592-ben, Prága-óvárosban 
jelent meg. A háromrészes, 
1500 oldalnyi terjedelm ű 
könyv sorra tárgyalja a  biblia 
nagyjainak, Mózes, a  prófé
ták, Jézus, Mária, az aposto
lok stb. ú tjait, s  ad ja  az á lta 
luk b e já rt országok, hegyek, 
városok stb. leírását. A csa
bai nép é rt a könyvet annyi
ra  szerette, hogy mivel csak 
elvétve aka-dit belőle példány 
a városban, sokan a nekik leg
kedvesebb fejezeteket kézírás
sal lemásolták, s így biztosí
tották a  m aguk számára. A 
könyv tulajdonosai drága 
kincsként őrizték és ad ták  á t 
ezt az érdekes m űvet u tó 
daiknak, am int arról az egyik 
szlovák nyelvű, itt m agyar 
fordításban adott bejegyzés is 
tanúskodik: „Őszinte szívből 
és igaz rokoni szeretettel adja 
em lékül ezt a könyvet, A 
szentek utazásait, Csetnegi 
Teréz Csetnegi Juditnak. Az 
Űr 1886. esztendejének feb
ru ár 14-én.”

E ké t könyv természetesen 
inkább csak am olyan ritka 
csemegének számít, bőven 
akadtak  azonban Csabán olyan 
áhítatos könyvek, amelyek 
nagyjából ott voltak m inden 
evangélikus család otthoná
ban. A prédikációs könyvek 
közül ilyenek Luther, Spener 
és főiként A rndt János ném et
ből fordíto tt posztillái, az e re
deti szlovák prédikációsgyűj- 
temények közül pedig legin
kább Sartorius Dániel, egykor 
besztercebányai lelkész posz
tillája. A régi csabaiak n a
gyon kedves olvasmányai közé 
tartoztak  még A m brosius: 
Schola Christi c. elmélkedései 
és Langhaus gyerm ekprédiká
ciód. Ez utóbbi m ű ném etül 
1700-ban je len t meg, de 1712- 
ben m ár cseh nyelvre is le
fordították. A gyermekeik ke
resztyén nevelésére sokat adó 
csabaiak oly nagyra értékel

ték ezt a  könyvet, hogy am i
kor többé m ár nem volt kap
ható, Kojnok János és 
Styaszny Pál vezetésével egy
szerű parasztem berekből al
kalmi könyvkiadó vállalatot 
alapíto ttak  és a prédikációskö- 
tetet sa já t költségükön kinyo
m atták.

Az imádságos könyvek közül 
legtöbbet használták A rndt 
Édenkertjét (Záhradka rajská), 
továbbá a szerző megnevezése 
nélküli Studnice wody zivé 
(Élővíz forrása) c. könyvet, 
mégis leginkább azt az im a
könyvet, m elyet szerzőjéről, a 
pongyeloki Glosyus Jánosról 
egyszerűen „Gloziusnaik” ne
veztek a csabaiak.

E m inden k ritiká t kiálló, 
klasszikus egyházi művek mel
lett azonban a régi csabaiak 
nagyon kedvelték a fantáziá
juka t megmozgató, látom áso
kat, jóslatokat tartalm azó írá 
sokat is. Ilyen volt a  „K otter 
Kristóf látom ásai és jelenései, 
m elyeket láto tt az 1616-tól 
1624. évig” c. ném etből fordí
to tt könyv. Ennek terjeszté
séért a hivatalos egyház nem 
lelkesedett, ezért Styaszny Pál 
egyháztag 1889-ben a sa já t 
költségén nyom atta ki.

Még kedvesebb olvasmá
nyuk volt a régi csabaiaknak 
a „M iehalda”, vagyis a  Sába 
királynőjének a jóslatait ta r
talm azó könyv, m elyeket ő — 
a bevezető szavak szerin t— Sa
lamon királynak m ondott vol
na el jeruzsálemi látogatása
kor három  egym ás u táni na
pon. E keresztyén szem pont
ból értéktelen könyv olvasá
sát a lelkészek tiltották, p ré
dikáltak ellene, hiába, a  régi 
csabaiak ennek ellenére is va
lósággal m ásodik bibliájuknak 
ta rto tták  s  am ikor elfogyott, 
kinyom tatásáról óik maguk 
gondoskodtak.

Csak ezek, a jelen rövid írá
somban em lített könyvek is 
kitesznek a  Bibliával és a 
Tranosciussal együtt egy k i
sebb házikönyvtárat, de eze
ken kívül term észetesen sok 
m ás könyvet is olvastak a  csa
baiak. Nem volt ritka az olyan 
ház, ahol 20—30—50, vagy an
nál is több hasznos, építő 
könyv sorakozott a polcon, 
vagy v árt sorára az ablak 
alatti pad sarkában. Bizonyo
san így volt ez nemcsak Bé
késcsabán, hanem  sok más 
gyülekezetben is.

Amikor most így felidéztük 
az előttünk élt, régi evangéli
kusok betűszeretetét, olvasott
ságát, jó  volna tudatosítani 
magunkban, hogy az egyházi 
könyveik, lapok olvasása nem 
valam iféle hobby, nem  kedves 
időtöltés csupán, hanem a 
hivő keresztyén élet tartozéka, 
a rendszeres igehallgatás szük
séges kiegészítője.

Id. Dedinszky Gyula

Megjelent
a k o r Al is k o l a  n.

Kántorok részére 
preludium gyűjtem ény

A ra: 50,— F t  
K apható 

a Sajtóosztályon

LEHETŐSÉGEINK
V. A.-nak m ásodik lóbamputációja után

Lehet láb nélkül 
bejárni a világot 
s lehet ép lábon
m agunk körül forogni és m aradni.
Lehet láb nélkül 
elveszettet keresni, 
s lehet ép lábon 
ráérősen, tempósan sétálgatni.
Ép lábbal beszűkülni,
és láb nélkül távlatokat kutatni!
Le he t . . .  lehet
Krisztusunktól láb  helyett szárnyat kapni!

Túrmezei Erzsébet

Atombombákkal játszani szigorúan tilos!
A  nagynevű m agyar tudós, 

az Am erikában élő Nóbel-dí- 
jas Szentgyörgyi A lbert a  tu 
domány fegyverével épp úgy, 
m int az alábbi megrázó erejű 
írásával kem ényen harcol a 
szebb, a jobb életért, a  boldo
gabb jövendőért és harsány 
hangon szól az emberiség és 
egyes felelős személyek lelki
ismeretéhez, amíg nem késő: 

„Miközben az emberiség na
gyobbik része segítségre szo
rul, mi m egszám lálhatatlan 
m iíliárdokat herdálunk el és 
arra pocsékoljuk az emberi le
leményességet, hogy m enetje
gyet váltsunk az utolsó ítélet 
napjára. Máris szám talan fo
gantyú és gomb működésbe- 
lépésétől függ az emberiség lé
te. De az em berek és a  gépek 
is hibázhatnak. Ezért bom
báink — akárcsak az ellensé
geink bombái — létünket fe
nyegetik. Rossz úton járunk! 
És most nem az a fő kérdés, 
hogy m iként tértünk rá, 
hanem  az, hogy mi módon té r
hetünk le róla, és kezdhetünk 
m indent elölről. Néhány évti
zed a la tt váratlanul m indent 
m egváltoztatott a  tudomány. 
M egszüntette a távolságokat. 
A tüzet felváltotta a világ
mindenséget alkotó félelmetes 
erők egyikével, az atomerővel. 
Értelm ünk elegendő volt ah
hoz, hogy felszabadítsuk eze
ket az erőket, de m egértésük
höz nincsén megfelelő m echa
nizmus az agyunkban. Telje

sen összezavarjuk a kozmikus 
és a  kis em beri m éreteket. K i
csiny bolygónkon szabadjára 
akarjuk  engedni a kozmikus 
erőket. S könnyed hum orral 
beszélünk legnagyobb váro
saink ham uváváltoztatásáról, 
honfitársaink százmillióinak 
megsemmisüléséről — és az 
életbenm aradók sorsáról, mely 
rosszabb lenne a halálnál. 
Egyszerűen nem tudjuk elkép
zelni az em berek százmillió
szorosra felfokozott szenvedé
seit, m ert gondolkodásunk és 
érzelm eink épp olyan prim ití
vek, m int barlangi őseinkéi 
voltak. Ahhoz, hogy életben 
m aradhassunk, új világban, 
teljesen új módon kell kiépí
tenünk az em beri kapcsola
tainkat! Bár m ég m indig a 
barlangi em ber m ódjára gon
dolkodunk, és nem  vagyunk 
képesek megváltoztatni gon
dolkodásunkat, azért elkerü l
hetjük  a katasztrófát, ha leg
alább valam it m egértünk — 
nevezetesen art, hogy a tudo
m ány megszüntette a távolsá
gokat. és most valamennyien 
egy b a r l a n g b a n  élünk! 
Az összezsugorodott kis föld
golyón csak egy c s a l á d ,  az 
egységes emberiség számára 
van hely! És legalábbis időt 
nyerhetünk, ha egyszerűen k i
függesztünk egy ilyen feliratú  
táb lát: „EBBEN A BAR
LANGBAN ATOMBOMBÁK
KAL JÁTSZANI SZIGORÚAN 
TILOS!” B. Gy.

Milton a Körszínházban1958 óta m inden nyáron m egnyitja kapuit a 
budapesti Városligetben a  „körszírtház”. Az 
első években görög tragédiák kerültek  színre, 
stílszerűen a  három  oldalról nézőtérrel körül
vett színtérhez. Az antik  kor drám ái az ókori 
görög színpadmegoldás m odern változatában 
egészen különös ősi hangulattal keltek életre. 
A felidézett an tik  varázs összeolvadt Szophok- 
Iész és m ás görög tragikusok örök emberi 
m ondanivalójának m odern ízével. Azután ke
vésbé szerencsés évek következtek, míg az 
utolsó három  nyár olyan alkotásokat terem 
tett, amelyek világviszonylatban egyedülálló 
kísérletet és megoldást jelentenek.

Dante Isteni Színjátéka hat és félszáz éves, 
sok ezer soros költemény. Belőle lett színházi 
előadás, amely teljesen megőrizte a  hűséget 
az eredeti műhöz, s ugyanakkor lélegzet-állí- 
tóan drám aian pergett. Tavaly a K alevala  kö
vetkezett, a finn népi eposz. Sohasem volt 
színpadi mű, de azzá le tt i t t  m agyar földön —. 
annyira igazian, hogy am ikor az elm últ télen 
a magyar színészek Finnországba vitték, az 
előadások végén színpadra tóduló küldöttsé
gek, a meghatottságtól könnyes tekintetek 
vették körül felejthetetlen lelkesedéssel és 
szeretettel a gárdánkat.

Az idei nyár forró, m ajd hideg júliusi nap
jaiban újabb nagy kulturális te tt színhelyévé 
lett a Körszínház. M ilton  háromszáz éves 
„E lveszett paradicsom  '-ját, ezt a tíz és félezer 
soros költem ényt dolgozta á t színpadra K a zi
m ir K áro ly  Kossuth-díjas rendezőnk, s vitte 
vele diadalm asan tovább az előző évek merész 
vonalát, sikeres úttörő lépéssorát. A fordítás

és a  kiválogatás, összeállítás Jánosy István  
műve. Nemrégiben könyvalakban jelent meg 
tollából a teljes fordítás, am ely az angol d rá
m ai verselés m agyarra való áttételével hazai 
m űfordításunk legkiválóbb alkotásai közé 
emelkedett. A színpadra vitelben irodalmi ta 
nácsadóként Szenczi M iklós működött közre, 
aki a könyvben Milton életm unkájának elem 
zését és az eposz megvilágítását végezte.

Az Elveszített Paradicsom  az em beri lét 
gyötrő kérdéseire keresi a választ a bibliai 
em berpár terem tése és bűnbeesése elbeszélé
sének költői fantáziával való kibontásával 
A mai néző elő tt Isten és a sátán, angyalok 
és ördögök küzdelmét ábrázoló részek — bár 
érdekesek, mozgalmasak a m odern eszközöket, 
színpadi megoldásokat, zenei aláfestést és 
ügyes rendezői ötleteket mindvégig érvényesí
tő előadásban — inkább csak egyes m ondata
ikban b írnak jelentőséggel. E nagyszabású 
küzdelem helye, szerepe a műben, értelm ezé
se az írói szándék keresésével — máig is v ita
to tt az irodalom történetben. Néhány hatalm as 
m ondata azonban közvetlenül é rin t bennün
k e t  Közöttük, keresztyén szemmel és füllel, 
a legmegrázóbb M iltonnak az az írói fordula
ta, hogy a  sátán nem  bírja elviselni az A tya
isten végtelen irgalm át. Ezzel válik az áb rá 
zolás önkényuralom látszatából Isten irgalma 
nagyságának hirdetésévé m ár ebben a mito
logikus eszközökkel megfestett földöntúli 
küzdelemben is. „

Egészen közellép ott a mű a mai emberhez,

ahol az em beri életet sújtó valóságokkal néz 
szembe, az „elveszített paradicsom ”, a teljes, 
zavartalan boldogság hiányával. Válasszuk 
inkább önként a halált, hogy megmentsük 
m agunkat és utódainkat az emberi lét szen
vedéseitől — idáig ju t el Milton Ádám ja és 
Évája. De visszatartja őket az élet eldobásá
tól — lám, m egint csak Isten szeretete m aga
sodik fel a  drám ai költeményben — az Űr 
m egtapasztalt jósága a bűnesetet sújtó ítéle
tében is. S vállalják  a létet, a  jövőt m inden 
kemény zordságával, küzdelmével együtt: 
„Hogy hő vagy fagy ne bántson, ő előre / 
kéretlenül gondot viselt reánk : /  keze ru h á 
zott, bár nem érdem eltük, / büntetve inkább 
szánt. Ha imádkozunk, / m ennyivel inkább 
nyitva lesz füle, /  s hajlik  szíve irgalom ra, 
m egtanít, /  m i lészen oltalm unkra zordon év
szak, /  eső, hó jég ellen, m iket az Ég /  szeszé
lyes arca” kezd m utatni m ár /  a  bérceken; 
metszőn fú jnak szelek . . . ”

S az első em berpár ,,őszinte bűnbánat” -tal 
„s szelíd alázat”-tal Isten bocsánatát kéri! 
„ . . . hisz derült szemében / még mikor zord
nak véltük is, komornak, / csak kegyes irga
lom fényeskedett.” Közben hangzik a  kör- 
színházbeli előadásban az ősi latin bűnbánati 
ének a háttérből: könyörülj rajtam  Uram! S 
feltűnik a színen, m iként az egész műben az 
Újszövetségből előrevetülve, Krisztus váltsága. 
Isten irgalm ának tudatában indul el az em 
berpár az édertkerten kívüli küzdelmes em
beri sorsra.

Az előadás Milton m űvének válaszát az em
beri élet boldogtalan terheiből adódó kínzó 
m iértre  és hogyanra világosan ad ja  tovább: 
vállaljuk  engedelmesen sorsunkat; bízzunk 
Isten irgalm as gondviselésében; „szépen él
jünk” halálunk Istentől rendelt órájáig (a 
végső keresztyén reménységgel — teszi hozzá 
az eposz) ; és ez különösen erős nyom atékot 
kap — „kéz a kézbe” ! Az em beri sorsot szebbé 
és könnyebbé teszi, hogy Isten az egymást 
szerető férfiben és nőben társat terem tett a  
magány helyett.

Az em beri lét öröme nem egy helyen sugár
zik fel a darabban, s ez m egint a rendezés 
Miltonhoz hű érdem e: a  Terem tő ajándékai
nak m egláttatása a term észetben és a  másik 
emberben! M adárdal, bohókás állatok, a férfi 
és a nő egymásban gyönyörködése, általában 
az a gyermeki, ámuló, kedvesen naiv felfede
zése az élet éS a  világ szépségeinek, amely az 
Ádámot és Évát alakító színészek játékában 
mos oly os derűt árasztóan történik — a tú lsá
gosan felnőtt, sokszor m ár közönyös mai em 
berrel m egéreztethet valam it az életet körül
vevő, Istentől adott szépségek gazdagságából.

A mi Madáchunk, e mű hatására, ott foly
ta tta  kétszáz év m úlva, ahol Milton abbahagy
ta ; az em beri történelem  képeivel. Így válik 
az Elveszett Paradicsom  bevezetéssé Az Em
ber Tragédiájához. (Erre az összefüggésre utal 
a  rendezés az előadás végén sejtelmesen fel- 
villantot jelzéssorral Madách drámájából, vi
tathatóan, m ert ezzel más század, más szelle
misége lép be a Milton eposzba.)

Veöreös Imre



Lelkéssek emlékesnekBornemisza Péter irodalmi szolgálata A K isalíö ldön
A tavasz során megtört a 

ném et hadsereg gerince. M ár
cius vége felé sorra szabadul
tak fel a  Dunántúl, közelebb
ről a Kisalföld városai és fal
vai. Alig lehetett a térképen 
nyomon követni a menekülést, 
illetőleg a f-elszabadulást. A 
menekülő ném et hadsereg- irá 
nya Ausztria, közelebbről Bécs 
volt. A szovjet hadsereg ek
korra m ár vállvetve a  bolgár, 
román, jugoszláv hadseregek
kel üldözte a  menekülőket.

A főcél az volt, hogy minél 
kevesebb anyagi veszteséggel 
kényszerítse kapitulációra a 
m egvert ném et hadsereget. 
Persze ez csak cél volt. A va
lóságban viszont példátlan 
barbarizm usról tanúskodott az 
ellenség. Nyugodtan á llítha t
juk, hogy a  Volgától a  Lajtáig, 
am erre visszavonult a  ném et 
hadsereg, m inden katonailag 
fontosnak látszó dolgot elpusz
tított. Hogy mi volt katonailag 
fontos, azt elég lazán ítélték 
meg. Így azután országutakat, 
jelentéktelen kis közúti hida
kat, m ellékvasútakat, azok 
vasúti berendezéseit, stb. ész 
nélkül pusztították és rom bol
ták.

De még egy sötét folt ta
pad a  m enekülők nevéhez. Ed
digre m ár szétválaszthatatla- 
nul egybe szövődött sorsuk a 
hazai fasisztákkal, ill. nyila
sokkal. A menekülésnek így 
nemcsak személyi vonatkozá
sa volt, hanem  m inden moz
dítható köz- és m agánértéket 
„m enekítettek” nyugatra. Ez a 
„m enekítés” rablás volt. Mú
zeumok, középületek tárgyait 
vagonírozták be és vitték nyu
gatra. A paraszti lakosság lo
vait, szekereit rekvirálták. A 
vasúti és gépkocsi park  szin
tén a m enekítés áldozata lett. 
Ki tud ja  m a m ár annak az ér
tékét felbecsülni, am i Buda
pesttől az ország nyugati h a tá
ráig vándorútra kelt. Valóban 
kifosztott, k irabolt és tönkre 
te tt pusztasággá változtatták 
az országot és annak  főleg 
nyugati felét.

Győr, a  Rába és a  Duna ta 
lálkozásánál régen is ipari 
centrum  volt. De egyúttal je
lentős vasúti csomópont a 
nyugat-keleti forgalom keresz
teződésében. Katonai szem
pontból sem volt közönbös a 
város, fgy azon helységek közé 
soroljuk, amelyek arány tala
nul sokat szenvedtek a  háború 
alatt. Győr légitám adása m ár 
a  háború befejezése előtt egy 
esztendővel, 1944. április 13-án 
kezdődött. Ekkor a  vagongyár 
volt a  főcélpont. És m int 
ahogy ez szokott lenni, a  sző
nyegbombázás lakóházak tu 
catjait rom ba döntötte. Aki
nek nem  nyújto tt biztonságot 
az óvóhely, mezőkre menekült. 
Itt, m int a nyulakat géppus-

A VILÁGIAK IGEHIRDETÉSE
„vallásosabb”, m int a lelkésze
ké — állapította meg a finn 
Jaakko Palom urto, am ikor 
részletesen elemezte a  finn rá 
dióban elhangzott igehirdeté
seket. Ebben a szolgálatban 
Finnországban világiak is 
részt vesznek. A nem-lelkészi 
jellegű igehirdetők bizonyság

AZ ELSŐ MAGYAR ÍRÁSOS NYELVEMLÉKEKRŐL

kázták a  levegőből. A felis- 
m erhetetlenségig szétroncsolt 
tetem ek között alig lehetett 
megtalálni a  hozzátartozókat. 
Még ez év nyár derekán az 
állomás és a vasútvonal lett 
volna a cél. Ekkor a  belváros 
vált a földdel egyenlővé.

Nem csoda, ha Győr városá
nak lakói repesve várták  a  fel
szabadítást és a háború végét. 
1945 tavasza a  fellélegzés ün
nepe lett. Bojtos Sándor, a 
gyülekezet lelkésze idézi dr. 
Hőfer Vilmos felügyelő szavait 
az első presbiteri ülés jegyző
könyvéből: „A reánk  kénysze
rűéit, elvesztett háború szo
morú következményeinek 
olyan korszakát éljük, ami a  
magyar nem zet történetében 
soha nem volt. De nem  sza
bad kétségbe esnünk hazánk 
sorsa felett. Mindenek előtt 
adjunk hálát jó Istenünknek, 
hogy a  háború rémségeit, az 
öldöklést és értékpusztítást el
hárította. Fejezzük ki irán ta  
határtalan  bizalm unkat és 
gyermeki alázattal kérjük, 
ajándékozza meg ezt a  hazát 
fiainak egyetértésével, egy
m ásnak megbecsülésével, sze
retettel, munkakészséggel és 
kötelességtudással, hogy ezek 
révén a romokból, ha lassan is, 
de biztosan új élet és jólét fa
kadjon.”

Bojtos Sándor még hozzáfű
zi: „A prófécia beteljesedésé
nek mi vagyunk tanúi!”

Hosszú időn keresztül a vá
rost átszelő folyókon á t csak 
szükséghidakon közlekedhet
tek az emberek. A vasút is 
csak ingajáratban bonyolít
hatta  le a  forgalmat. Erős szívű 
em berekre volt szükség, hogy 
a  példátlan letargiából kiemel
jék a  város polgárságát és 
azokra a  munkáskezekre, akik, 
a felszabadulás utáni első na
pokon m ár hozzáfoghattak 
a gyárak rendbehozatalához és 
a  gépek kijavításához, hogy a 
term elés megindulhasson.

Győr, a Bécs és Budapest 
közötti idegenforgalom közép
pontjában van. Azok a  turis
ták, akik átu taznak a  városon 
gépkocsival, vagy vasúton, m ár 
keveset lá tnak abból a  pusz
tulásból, am it a háború idézett 
elő. Állnak a  templomok, mo
dem , új lakóházak nyújtanak 
otthont a  dolgozóknak, s a  
folyók partján  sétálók, vagy 
játszadozó gyermekek nem  
emlékeznek a  szörnyő napok
ra. De így van, ez jól! Feledni 
tudni kell! S a  várós tudott 
feledni és előre tekinteni, m ert 
m a is tele van tervekkel, re
ménységekkel. S e tervek fe
le tt o tt leng délben és este a 
harangzúgás, hogy Isten áldá
sá t kérje  a  szép és nemes ter
vek végrehajtásához.

R. P,

tétele a hit kérdéseit Isten- 
központibban tá rja  fel, m int a 
lelkészeké. Negatív b írálata 
Palom urto lelkésznek, hogy a  
rádiós igehirdetések általában 
közepes értékűek, s „nem fe
lelnek m eg a  feladat nagysága 
és fontossága által tám asztott 
követelményeknek.";

Bornemisza Péter régi ma
gyar irodalm unk egyik kiem el
kedő, de évszázadokig m éltat
lanul elfelejtett klasszikusa. 
Heltai Gáspár m ellett a  legna
gyobb, legeredményesebb 16. 
századi prózaíró. 1534 óta, 
utolsó m űvének megjelenése 
óta csak néhány évvel ezelőtt 
kerültek az olvasó kezébe is
m ét az írásai.

Bornemisza Péter 1535. feb
ru ár 22-én Pesten (vagy Bu
dán) született. Szülei jómódú 
városi polgárok voltak. Az 
1541-es török megszállás m e
nekülni kényszerítette a csalá
dot. A hatéves gyermek el
vesztette szüleit, ő maga a 
Felső-Tiszavidékre került, a 
Balassi-család oltalmába. Ta- 
nulnivágyó ifjú volt. Kassán 
diákoskodott, itt  fehér lepedő
be burkolózva a  kem ence mö
gül ijesztgette a város császári 
kapitányát, „égi szózatot” in
tézve hozzá, hogy hagyjon fel 
a protestánsok üldözésével és 
zaklatásával. A kapitány elő
húzta Péter diákot, m egverte 
és börtönbe csukatta. Borne
misza azonban ügyesen meg
szökött. Ez az epizód jelképes 
nyitánya le tt későbbi életének: 
hitéért és politikai meggyőző
déséért, felfogásáért gyakran 
üldözték, kevésbé derűs körül
mények között.

Az 1550—60-as években,
m int a kor legtöbb, tudom ány
ra. műveltségre szomjazó di
ákja. a külföldet járta. Meg
fordult Velencében, Padová- 
ban, bejárta  Németországot, és 
tanult a  bécsi egyetemen. K ül
földi ú tjá ra  indulva ír ta  gyö
nyörű versét hazájáról, „áldott 
Magyarország”-ról. Becsben 
m ár tekintélynek örvendett: 
szónoklatokat ta rto tt szállásán, 
„kire sokan gyűltek”. Em iatt 
még a viszonylag türelm es hu
m anista érseket, Verancsics 
A ntalt is m aga ellen ingerelte. 
Lefordította Sophokles E lekt
rájá t, am elyet nem rég színhá
zaink felújítottak. A görög re 
mekműből m agyar remekmű 
született.

Szónoklatai m iatt távoznia 
kellett Bécsből. A kor híres 
nyomdászához. Huszár Gálhoz 
szegődött, M agyaróváron kor
rigálta kortársai alkotásait, 
majd Kassára kísérte mesterét. 
Kassa azonban Bornemisza ha
vazása u tán  sem változott, és a 
császári kapitány most m ár 
Huszár Gált fogatta el, m in t 
felforgatót. Bornemiszának 
azonban tapasztalatai voltak a  
börtönviszonyokról. Utcai za
vargást szervezett és a  fala t 
kibontva, megszöktette Huszár 
Gált. Harm adszor m ár nem 
tért vissza diákéveinek színhe
lyére. Ezekben az években 
(1561—62) a hum anista Péter 
diák nagy lelki fordulaton 
esett át. Lutheránus lelkipász
torrá .prédikátorrá lett. Később 
szuperintendenssé választották. 
Ez a foglalkozás nem jelentett 
biztos egzisztenciát. H ivatás 
volt, a  patrónusok kénye-ked- 
vének és a  kibontakozó ellen- 
reformáció üldözésének kitéve.

Néhány évig Ballasi János 
udvari lelkipásztora volt. Bá
lintot is tanította. Fennm aradt 
egy kódex, am elynek ü res lap 
já ra  verébfejű pacákkal ta rk í
to tt betűkkel házifeladatot ír t 
„az kigyelmed tanítványa, Ba
lassi B álint”. Ezek az esz
tendők voltak Bornemisza 
versíró-évei. Ekkor született 
második feleségétől rajongásig 
szeretett Péter fia. Ekkor írta  
szép bölcsődalát (1566).

A finn—magyar barátsági 
hét alkalm ával, július 8-án 
finn estet ta rto ttak  az angyal
földi gyülekezetben. Az est 
résztvevői gyönyörködhettek 
a kantelének, ennek a sajátos 
finn hangszernek hárfazengésű 
hangjában. Hamva Syrjelah ti 
művészi já téka Kalevala-rész- 
leteket, finn dalokat és egyhá
zi énekeket szólaltatott meg. 
A dallam okat Reino Kosonen  
hegedűjátéka em elte ki. Az el
ső kantelét, am int Syrjelahti 
elmondta, „komoly öreg Veine- 
m öjnen” a Kalevala hőse ké
szítette. Ezen az ősi kantelén 
csak ötfokú, pentaton dallam o
kat lehet játszani. A gyüleke
zeti esten megszólaló hangszer 
ún. hangverseny-kantele. H u
szonöt húr feszül ra jta . A lakja 
nagyobb citerához hasonlít. 
H angja mégis hárfahangra em
lékeztet csak halkabb. Min-

Balassi János letartóztatása 
után egy jóindulatú és nagyon 
gazdag magyarosodó ném et fő
úr, Ju lius Salm szolgálatába 
állt. Választása helyes volt: 
Salm gróf védelme a la tt olyas
m it is bántatlanul m űvelhetett, 
am elyet m ásutt szigorúan 
büntettek  volna. M űvelte is : 
messze környéken megszer
vezte a katolikus egyházi adó
fajták  beadásának m egtagadá
sát. Em iatt sok kellem etlen
sége tám adt, a klérus még a 
pápával is levelezett ebben az 
ügyben.

Ezekben az években kezdett 
nagy vállalkozásához, prédiká
cióinak kiadásához. N agyará
nyú előfizető-gyűjtést szerve
zett. A kötetek so rra meg is 
jelentek. Példátlanul nagymé
retű  vállalkozás volt! Postil- 
láknak nevezett kötetei össze
sen mintegy tízezer oldal te r
jedelm űek. Huszár Gáltól meg
vette könyvnyom tató m űhe
lyét, és lakóhelyén Semptén 
rendezte be. Ez a  község Nagy
szombat közelében, a Vág p art
ján  van (Sempte-Szered).

Bornemisza egyéniségével, 
prédikációival, műveivel, tevé
kenységével nagy hírnévre te tt 
szerit Messze földről já rtak  
hozzá tanácsot kérni, egyszerű 
em berek és főurak egyaránt. 
Az uralkodókat személyesen 
ismerte. Könyveinek m egjele
nése eseményszámba ment. 
Köztiszteletben állt. Mégsem 
té rt le  meggyőződése hirdeté
sének útjáról. B írálta a  feuda
lizmust, az országvesztő politi
kát, a  katolikus k lérus erkölcs
telenségét és anyagiasságát. 
Akkoriban még kénytelenek 
voltak eltű rn i ezt a bátor és 
bíráló hangot, m ert Miksa tá 
m ogatta a  protestánsokat és 
Salm gróf személyesen is pa t
ronálta  Bornemiszát. Telegdi 
Miklós püspök mégis így ír t: 
„ . .  .Nem szűnöm meg a 
mennybéli Istennek és föl
di fejedelm eknek esedezni, 
hogy ........... megöljenek és k i
töröljenek a  fö ld rő l. . .” Az 
uralkodó osztály és a  velük 
szövetkezett klerikális reakció 
résen állt, hogy kedvező alka
lomm al leszámolhassanak kel
lem etlen ellenfelükkel.

Ez az alkalom  Rudolf trón
ra  lépésekor következett el. 
Megkezdődött a  protestánsok 
szervezett üldözése. Ráadásul 
borzalm as pestisjárvány dü
höngött. Bornemisza elveszí
te tte  feleségét, több gyermekét, 
köztük szeretett P éter fiát. Az 
em berek m áról holnapra éltek. 
Megváltozott az erkölcs, a  m a
gatartás: a  pestis letépte a  kül
sőségeket, a  m ásnapi biztos ha
lál tudatában tomboltak, öl
tek, raboltak  az em berek és 
habzsolták az életet. Élelmes 
kalandorok tekintélyes va
gyont harácsoltak össze, hogy 
csakham ar borzalm as kínok 
között haljanak meg. Egész 
községek, mezővárosok népte- 
lenedtek el. A feudális társa
dalom m inden szennye napvi
lágra került. Valóban m intha 
a  sátán  szabadult volna el.

M indezt lá tnunk  kell ahhoz, 
hogy m egértsük Bornemisza 
Péter e karban keletkezett m ű
veit. Ugyanis Bornemisza fo
kozatosan élesedő társadalom 
k ritiká já t áthato tta  ez az 
apokaliptikus-sátáni hangu
la t Ügy érezte, hogy am ikor a 
társadalom  hibái és visszaélé
sei ellen küzd, egyszersmind a 
sá tán t is leleplezi.

den hangnem ben lehet ra jta
játszani. R itka hangszer és 
drága, mindössze 132 példány 
van belőle a világon.

Syrjelahti első éves finn teo
lógus. Most bará tjáva l együtt 
egy finn népi művész csoport 
tagjaként jö tt el M agyaror
szágra. Részt vettek Pécsett a 
népi táncosok versenyén is. A 
finn vendégeket Fa Ferenc fel
ügyelő köszöntötte. Külön örö
m ét fejezte ki, hogy hallhatta 
azt a  finn dalt is (a Suomen 
Laulut), am elyet ötven évvel 
ezelőtt a  Vasas dalárdában ta 
nult meg.

A gyülekezet kérésére ú jra  
eljátszotta befejezésül finn ba
rá tunk  a  „Jövel Jézus lelkem 
hő szerelm e” kezdetű magyar 
egyházi éneket, am elyet az új 
finn énekaskönyv is felvett és 
a  finn gyülekezetek nagyon 
megkedveltek.

1578-ban — ebben a kritikus 
évben — kiadta Ördögi Kisir- 
tetek c. m űvét (a kisirtetek itt 
kísértéseket jelentenek). Eb
ben személy szerint élesen tá 
m adta Rudolf császárt, é ltette 
Báthory Istvánt. Szembefor
dult az egész uralkodó osztály- 
lyal.

Becsben elfogtak, de — való
színűleg pártfogójának, Balassi 
Istvánnak a segítségével — si
kerü lt megszöknie. Beckó vá
rában, m ajd Balassinál, Detre- 
köben húzódott meg.

Detrekő várában Bornemi
sza énekeskönyvet rendezett 
sajtó alá. Számos irodalmi ér
téket m entett meg így az enyé
szettől. Üjabb, érdekes k iá llí
tású Postilla-kötetet adott ki. 
Bibliafordításon és világtörté
neten dolgozott faradhatatla
nul.

H irtelen érte  a halál, negy
venkilenc éves korában.

Károlyi G áspár az ő nyom
dájának betűivel ad ta  ki az el

ső bibliafordítást Vizsolyban. 
Károlyit Erdélyből támogatták. 
Ezt a  tám ogatást még Borne
misza szervezte meg. Fenn
m aradt könyveinek szélére 
írott, a  társadalm i elégedetlen
ségről szóló, a  szerző vélem é
nyével egyetértő bejegyzések 
tanúskodnak arról, hogy a nép, 
az egyszerű em berek sokáig 
nem  feledkeztek meg nagy 
szószólójukról.

Bornemisza Péter különösen 
jelentős író, m ert társadalom 
kritiká ja  a  korhoz viszonyítva, 
rendkívül tárgyilagos, éles és 
hatásos, meg nem  alkuvó. A 
nép szemével kritizál és a nép 
hangján elégedetlenkedik. Mű
veivel a  m agyar szépprózai e l
beszélés alap ja it vetette meg. 
Megragadó jellem - és em ber
ábrázolása. Írói tudatossága és 
pártossága példam utató.

Nyelve m a is friss, eleven, 
kifejezései plasztikusak.

ír m ár másodízben cikket a 
turkui „H erättä jä” című lap
ban Paavo V iljanen  asessor. 
Legutóbb a Halotti Beszédet 
közölte magyar szövegében s 
pontos finn fordításban is, va
lam int értékelte annak  teoló
giai és egyháztörténeti je len
tőségét. A Halottá Beszédről 
ír ta  egyébként doktori érteke
zését egy századdal ezelőtt a  
finn egyetem első m agyar 
nyelvű lektora, Oskar Blom- 
stedt, 1869-ben. Paavo V ilja
nen ugyanebben a lapban most 
az első magyar nyelvű vers
emlékről, az Ömagyar M ária 
Siralomról írt, am elynek finn

A SAJTÓOSZTÁLY
értesíti

... lelkész! hivatalokat 
és megrendelőit, hogy 

JÜLIUS 15-TÖL 
AUGUSZTUS 15-IG 

iratterjesztési szünetet tart.
A július 15-ike után 

érkező megrendeléseknek 
csak augusztus 15-ike után 

tud eleget tenni.
A fenti idő a latt 

a készpénzért történő 
eladás zavartalan.

szövege a  Toivo Lyy m űfordí
tói tollából most megjelent 
magyar költői antológiában, az 
„U nkarin lyyra”-ban olvasha
tó. Idézi a tu rku i egyetem tisz
teletbeli doktorának, Papp Ist
ván debreceni professzornak a 
Lyy-fordításról m ondott dicsé
rő véleményét is.

n y Ar e s t i
ORGONAMUZSIKA

lesz a  Bécsikapu téri 
tem plom ban

augusztus 14-én, 
pénteken este 
fél 7 órakor.

LISZT:
Fantázia és fuga 

az „Ad nos,
ad salutarem  undam " 

dallam ára,
Adagio,

B-A-C-H preludlum  
és fuga,

W einen-klagen variációk.
O rgonái:

PESKÖ GYÖRGY
orgonaművész. 

Előadó:
FÖLDES IMRE
főiskolai tanár.

Jegyek ára: 12,— F t

Barcza Béla

AZ ATOMBOMBA
Bombázók ra ja  zúg 
Hirosima felett.
A lant agykiapasztó 
légiriadó
üvölti, vonítja: — bújjatok! — bújj el! — 
végetek! — véged! —
megbomlott fejed fúrjad  a földbe! — fúrjad  a földbe! —
S tébolyult, hangyabolyos nyüzsögéssel iram lik a város. 
Bújjatok! — bújj el! —
M indenütt
m erevült, tágultszem ű em berek észvesztett, 
őrült rohanása . . .
Bújjatok! — bújj el! — ,

S fenn a magasban búgnak a gépek.
Csillan a  gép, a vezérgép, 
mélyiben mozdul egy kéz, 
fémemelő szava kattan 
s az első atombomba 
suhogva hasít le a földre, 
a lég is üvöltve, vonítva 
kotródik az útbóL

Odalenn
iszonyatos véres az új, titkolt 
hadicsoda násza.
A világm indenség rettegett végső-pusztulása
istenkísértő
házi-főpróbában.
A színpad a kivégzett város, 
am int cafatos-vérpocsolyásan 
fetreng gőzölgő halálleviben . ..
Százezer em ber a halál aratása, 
m ert fenn a m agasban 
csillant a  gép, — 
mozdult egy kéz,
egyetlenegy kéz, ' j
egyetlenegy
s az első atombomba,
egyetlenegy bomba,
egyetlenegy
elérte a  nászát:
százezer ember
tépett tagok, — hús, — vér, — izomcafatok, — 
molekula, — atom, — elektron, — atommag 
pozdorjává szakadását.

Csalk hallom  a n á sz á t. i :
m ert a  földreszakadt pokol m ég m aga is,
— szégyelve a gyilkos, vératomos hekatom bát, — 
hullaszagém elyítő füstfáty lát ráterítette  a nagy temetőre.
De óceánküldte, izgága, kíváncsi szelek 
feltépték mégis a  fá ty la t 
A nap letekintett, 
arcát
sötétedő napfolt borzadása já rja : 
hisz’ az em ber tán éppen belőlem 
lesett el egy újabb teremtéscsodát, 
s odalenn

/maroknyi atom  robbant
s nyom ában halál, — iszonyat, — megsemmisülés, — iszonyat! 
Bennem a  másodperc tö rt m illiom odja a la tt 
egy helyett
m illió atombomba robban, 
atom burka pattan, 
energia tám ad 
s rohan az éter 
fényperces
ösvényein á t le a földre és ottan 
életet sugároz, 
tavaszt lop a télbe,
kőszenet érlel a  földnek méhfben lenn, 
rügyeket bontogat a zsendülő ágon, 
színes, szelíd virágok fakadnak szavára, 
em berek nőnek, boldogulnak, élnék, 
tem etnek és ú jak  születnek, 
csak azért,
m ert m illió atom bom ba robban a 
másodperc tö rt m illiomodja a latt 
napiéiként titkos ölén.
És az em bernek kéziben 
egyetlenegy atom bom ba csupán 
s a nyomán 
halál járta  a tá n c á t. . .

Igen:
az em ber bűnös, bősz kéziben, 
de engem az Isten szent keze ta rt 
s ha gyilkos atombombák 
m illiója robban az Isten szent kéziben, 
benne az is
életfakadás, — tavasz, — áldás.

A világmindenség legnagyobb energiaforrása az atom robban
tás (rombolás, bomlás). Az izzó napban is a hatalm as hőtől 
felbomló atom ok szolgáltatják azt az energiát, am ely hő és 
fény alakjában jutva hozzánk, évm illiók óta élteti földünket.

Podmaniczky János

Finn est Angyalföldön



Két tény
2 Sámuel 12, 1—7/a, 13—14

A  Biblia elbeszélésének nagyszerű vonása, hogy a személyes 
emberi kérdéseket a világ nagy kérdéseinek elválaszthatatlan 
összefüggéseibe állítja bele. Ebben az összefüggésben m utat rá 
a mai vasárnap igéje is két tényre.

A Z  ELSŐ TÉNY, HOGY V A N  BON. Vétkezünk. Még Isten k i
választott szent embere, Dávid is vétkezett. Ezt a tényt nem  ne
héz felism erni másoknál és sokszor kárörömmel szoktuk m á
sok dolgait megtárgyalni. Ezt a tényt nem  nehéz felismerni, ha 
a börtönök megrögzött gonosztevőire, az alvilág sötét figuráira 
vagy a „Kék fén y” szereplőire gondolunk. A kkor is szem be
ötlő „az em berek”, „a mások” bűne, ha az olyan ún. kollektív  
bűnökről elm élkedünk, m in t pl. hogy ki a felelős a világhábo
rúkért, m ilyen háttérben meghúzódó anyagi-gazdasági érdekek 
magyarázzák, hogy mikor a világ egyik részén egyre újabb 
fogyókúrákat hirdetnek a lapok, addig a föld túlsó felén ezré
vel halnak éhen az emberek.

A  bűnnel kapcsolatban a személyes fölismerés a nehéz: vét
keztem, én vagyok a hibás. Ezen tú l pedig a mélyebb összefüg
gést nehéz meglátnunk, hogy embertársaink elleni vétkeink  
egyben Isten elleni vé tkek  is. Dávid király Nátán próféta ke
m ény szavára föl tudta ismerni, hogy „vétkeztem  az Űr ellen”. 
Isten igéjének az is a szerepe, hogy tükör legyen, abban lás
suk meg életünk fonákját. Ez az ige m utat rá arra, hogy végső 
soron nem  emberi m értékkel — jó ember, tisztességes ember, 
becsületes ember, közösségbe illeszkedő ember vagyok — kell 
m érnünk magunkat, hanem Isten mértékén, aki teljes szívünk
kel, egész valónkkal hozzáforduló szeretetet követel m aga.és a 
m ásik embert m agunkkal egyenlő m értékben szerető indulatot 
a mások számára. Lehet más imádság az ajkunkon e m érték  
szerint, m int a vámszedőé: „Isten légy irgalmas nekem  bűnös
nek”?

Vizsgáljuk meg magunkat, m it szoktunk kezdeni akkor, am i
kor megszólal a lelkiism eretünk: „én vagyok az az ember”. L e
het letagadni, elleplezni, semmibe venni a bűnt, a saját bűnö
met, csak egyet nem  lehet: elm enekülni a következm ényei elől. 
A  bűn magával hordja a büntetését. Megrontja a közösséget 
Istennel és embertársainkkal.

A  M Á SIK  TÉN Y AZO NBAN, HOGY V A N  BŰNBOCSÁNAT. 
Isten Jézusban eljött hozzánk és magához hívta a bűnösöket. 
A  magát igaznak tartó, magát máshoz méricskélő farizeust el
utasítja, a magát megalázó, gyengeségét bevalló vámszedői pe
dig magához fogadja.

Isten megoldása a bűnre a bűnbocsánat, am it tovább kell ad
nunk. A  M iatyánk ismert kérése összekapcsolja az Isten ne
künk szóló bocsánatát azzal a feltétellel, hogy nekünk is meg 
ken  bocsátanunk egymásnak. Tudjuk-e, m erjük-e gyakorolni 
is, am it imádkozunk? Tudunk-e megbocsátani a „mindig csak 
egyet hangoztató” férjnek vagy feleségnek, a „kiállhatatlan” 
fiataloknak vagy a régi világra hivatkozó öregeknek, a m inket 
„fúró” munkatársnak, az ideges főnöknek, a szemtelen beosz
tottnak?

Jaj nekünk, ha Isten bocsánata megmarad „lelki” síkon, va
sárnapi keretek között! Jaj nekünk, ha nem  lesz belőle ú j élet, 
szeretet, megbocsátás, türelem, kedvesség. Isten akarata, hogy 
kevesebb legyen a bűn és több a bűnbocsánat, hogy megvál
tozzék a világ és megváltozzunk m i magunk.

Ifj. Harmat! Béla

I M Á D K O Z Z U N K
Istenünk, bocsásd meg nekünk, hogy annyiszor nem a Te sza

vadhoz mértük magunkat, hanem azt kerestük, hol találunk 
magunknál rosszabbat. Bocsásd meg, hogy számunkra érvé
nyes bűnbocsánatodat nem adtuk tovább embertársainknak. 
Engedd fölismernünk igédben újra és újra üdvözítő akaratodat, 
hogy megváltozzék az életünk. Hadd legyünk szereteted és 
megbocsátásod eszközei és hadd lehessen egyházad és földön 
élő keresztyén néped így neved dicsőségére. Ámen.

I s te n tis z te le ti  r e n d
B udapesten , 1970. augusztus 9-én

D eák té r  de. 9 (úrv) T ra jtle r  G á
bor, de. 11 (úrv) ifj. H arm ati Béla, 
du. 6 dr. H afenscher K ároly. Fasor 
de. 11 Szirm ai Zoltán, du. 6 Szirmai 

.Zoltán. Dózsa G yörgy ú t  de. fél 10 
Szirm ai Zoltán. Üllői ú t 24. de. fé) 
11. K arácsony  Sándor u . de. 9. Rá
kóczi ú t  57/b. de. 10 (szlovák) A ra
di A ndrás, de. 12 (m agyar). K őbá
n y a  de. 10. U tász u. de. 9. V ajda 
P é te r  u. de. fél 12. Zugló de. 11 
(úrv) Bizik László. R ákosfalva .de. 
8 Bizik László. G yarm at u. de. fél 
10 (úrv) Bizik László. Fóti ú t de. 11 
B aranyai Tam ás, v ác i ú t de. 8 B a
ranyai T am ás. F rangepán  u. de. 
fél 10. B a ran y a i T am ás. Ú jpest de.
10 B lázy Lajos. Peste rzsébet de. 10 
V irágh G yula. S o roksár-ú jte lep  de. 
fél 9 V irágh G yula. P estlő rinc  de.
11 M atuz László. K ispest de. 10. 
K ispest VVekerletelep de. 8. P e s tú j
hely  de. 10. S ch re iner Vilmos. Rá
kospalo ta  MÁV telep de. 8. R ákos
palo ta  N agytem plom  dé. 10. R ákos
palo ta  K istem plom  du. 3. R ákos
szen tm ihály  de. fél 11 K arn e r Ágos

ton. Sashalom  de. 9 ifj. Görög T i
bor. M átyásföld de. fél 11. C inkota 
de. fél 11, du. fél 3. K ista rcsa  de. 9. 
R ákoscsaba de. 9 B ékés József. Rá- 
kosliegy de. 9. R ákosliget de. 10. 
R ákoskeresz tú r de. fé l 11, du. 3.

B écsikapu té r  de. 9 (úrv) V árady  
Lajos, de. fél 11 (n ém et-ú rv ), de. 11 
(úrv) M adocsai M iklós, du. 6 V á
rad y  Lajos. T orockó té r  de. fél 9 
M adocsai Miklós. Ó buda de. 9 Ftl- 
löp Dezső, de. 10 (úrv) Fülöp Dezső, 
x n .  T a rtsay  V ilm os u . de. 9 Id. 
H arm ati B éla, de. H id. H arm ati 
Béla, du. fél 7 T akács József. B u
dakeszi de. 8. M üller M iklós. P est- 
h idegkú t de. fél 11 T akács József. 
K elenföld de. 8 (úrv) A radi A ndrás, 
de. 11 (úrv) Bencze Im re, du. 6 
A radi A ndrás. N ém etvölgyi ú t de. 
9 Bencze Im re. N agytétény  de. fél 
9 V isontal R óbert. K elenvölgy de. 9. 
B udafok  de. 11 V isontai R óbert. 
B udaörs du. 3 V isontai R óbert. 
C sillaghegy de. fél 10. Csepel de. 
fél 11.

— Szentháromság ünnepe
után a 11. vasárnapon az ol
tárterítő színe: zöld. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje: 
Lk 18, 9—14; az igehirdetés 
alapigéje: 2 Sám 12, 1—7/a.
13—14. '

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN.
Augusztus 9-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi-rádió és az URH-adó. 
Igét hirdet R U T fK A Y  LE
VENTE bakonytamási lelkész.

— A SOMOGY—ZALAI 
EGYHÁZMEGYE evangélikus 
lelkészei és a Somogy megyei 
református lelkészek legutóbb 
tartott békegyűlését megláto-

Meg jelent 
D. Káldy Zoltán:

ŰJ ÜTŐN
című könyve 

Ára: 135,— Ft 
Megrendelhető 

a Sajtóosztályon

— FŐISKOLÁS leányom  részére 
k eresek  B udapest b e lterü le tén  szep
tem b er 1-re m egbízható családnál 
albérleti szobát. Vizy F erencné Ba
lassagyarm at, K olozsvári u. L

— HARANGOK vlU anym eghajtá-
sának  beszerelését jól bevált m ód
szerrel, ju tán y o s áron , garanciával 
vállalom . H ívásra  a  helyszín re u ta 
zom, és részletes tá jékozta tássa l 
szolgálok. K raszkó Jen ő  v illanysze
relő  m ester. B ékéscsaba, G yulai ú t 
22. sz.

— SZOLID egyetem i hallg a tó n á l 
há ló fü lkés szobám ba lak ó tá rsn ak  
keresek. Cím a k iadóhivatalban .

— ORGONA, A ngster g yártm ány , 
v illam osíto tt, nyolc változatos el
adó. „K ifogástalan” Jeligére a  k i
adóhivatalba.

gáttá D. K áldy Zoltán  püspök, 
a Déli Egyházkerület püspöke, 
aki előadást is tartott „A pro
testáns egyházak békemozgal
mi tevékenysége és a további 
feladatok” címmel. A gyűlésen 
felszólalt Dubovay Géza espe
res, Vértesy Rudolf bábony- 
megyeri, dr. Pusztai László 
surdi, Pintér János zalaeger
szegi lelkész.

— HALÁLOZÁS. Gömöry 
János a Magyar Nemzeti Bank 
főelőadója hosszú, türelem
mel viselt szenvedés után 60 
éves korában július 20-án e l
hunyt. Temetése július 28-án 
volt Budapesten, a Farkas
réti temetőben.

OLASZORSZÁG
Az olaszországi Evangélikus 

Egyházak Szövetsége ez év no
vember első hetében tartja el
ső nagygyűlését Firenzében. A 
szövetség tagjai az evangéli
kus, baptista és metodista egy
házak.

EVANGÉLIKUS ELET
A M agyarországi 

E vangélikus O rszágos Egyház 
S a jtóosztá lyának  lap ja  

S zerkeszti: a  szerkesztőb izo ttság  
F elelős szerkesztő  és k iadó :

D. K oren Emil
Szerkesztőség  és k iad ó h iv a ta l: 
B udapest, VIII., P u sk in  u. 12.

T elefon : 142—074 
C sekkszám laszám : 20.412—v m .  
E lőfizetési á r :  egy évre 90,— F t 

Á ru sítja  a  M agyar Posta  
Index  25 211

70.2387
A thenaeum  N yom da, B udapest 

Rotációs m agasnyom ás 
Felelős vezető :

Sopron i B éla igazgató

„Hasonlatosképpen ti ifjab
bak engedelmeskedjetek a vé
neknek; mindnyájan pedig
egymásnak engedelmeskedvén, 
az alázatosságot öltsétek fel; 
mert az Isten a kevélyeknek 
ellene áll, az alázatosaknak 
pedig kegyelmet ád.” (1 Pt 5, 
5.)

VASÁRNAP. — „Hallgas
son mindent test az Űr előtt, 
mert felkelt az ő szentséges 
helyéről.” (Zak 2, 13) Ennek a 
hétnek az igéi Isten elé állí
tanak minket, hogy nyilván
valóvá legyen az a mérhetet
len különbség, ami Isten és 
ember között van. De egyben 
nyilvánvalóvá lesz az a kap
csolat is, ami összeköti a ha
talmas Istent a porszem em
berrel. Isten színe elé csak Jé
zus Krisztuson keresztül, a 
benne való hit által juthatunk 
el. És Isten színe előtt el kell 
némulnia minden beszédnek 
és gondolatnak, hogy egyedül 
az ö  nagysága, hatalma és di
csősége legyen a napnál is vi
lágosabb.

HÉTFŐ. — „Az Ür a tenge
ren utat csinál és a hatalmas 
vizeken ösvényt.” (Ézs 43, 16) 
Sokszor nagyon kicsinyhitűek, 
bizonytalankodók vagyunk, s 
ezért igen hasznos, ha figye
lünk a mai igére. Istennek ha
talma van. Hatalma a termé
szet és az ember felett. Felet
tünk is. Arra is van hatalma, 
hogy a mi életünk egyes kér
déseit is megoldja, hogy gon
doskodjék rólunk, hogy adjon 
ételt és italt, de adjon erőt is 
a munkára és szerető szíveket 
mellénk. Ha ő  ilyen hatal
mas, vajon nem kellene-e a 
hitetlenség helyett inkább 
hinnünk benne?

KEDD. — „Bűneiddel ter
heltél, vétkeiddel elfárasztot- 
tál engemet. Én, én vagyok, 
aki eltörlöm álnokságaidat és 
bűneidről nem emlékezem 
meg.” (Ézs 43, 24—25) Isten a 
mai napon szemünkre veti bű
neinket, hibáinkat és mulasz
tásainkat. Vagyis mindazt, ami 
tőle és a másik embertől el
választ. Mert bűneink nem
csak az Istennel való kapcso
latunkban okoznak rövidzár
latot, hanem megmérgezik a 
másik emberrel való kapcsola
tunkat is. Ezért veti Isten sze
münkre bűneinket. De egyben 
megmutatja bűneink feletti ha
talmát is. Csak Ö, egyedül ö  
tudja elvenni, megszüntetni, 
megbocsátani bűneinket. És 
Ö kész is erre Jézus Krisztus
ban.

SZERDA. — „Hálát adok az 
Űrnak és dicsérem őt a soka
ság közepette, mert jobb keze 
felől áll a szegénynek.” 
(Zsolt 109, 30—31) A bűnbo
csánatot, Isten életünket meg
újító szeretetét nem követheti

más, csak a hálaadás, a dicsé
ret. De vajon nem feledke
zünk-e meg erről nagyon 
könnyen? Ha napos oldalon 
visz az életűtunk, ha jó ered
ményeket érünk el, ha megol
dódnak életünk égető kérdé
sei, nem maradhat néma az aj
kunk és a szívünk. És nem-> 
csak a lelkünk néma hálaadá
sában kell ö t  dicsérnünk, ha
nem egész életünkkel. Ügy, 
hogy mások is hitre jussanak, 
hogy elnyerjék bűneik bocsá
natát, hogy megtalálják Istent 
és mindnyájan együtt magasz
taljuk öt.

CSÜTÖRTÖK. — „ Megpa
rancsolja az ő fiainak, hogy 
megőrizzék az Ür útját, igaz
ságot és törvényt téve.” (1 
Móz 18, 19) Az Istennel való 
kapcsolatunknak az emberek
kel való kapcsolatunkban kell 
testet öltenie. Mert nem elég 
Isten szeretetéröl beszélni, ha 
közben gyűlölet van a szí
vünkben a másik ember iránt 
Nem elég a hitről beszélni, ha 
közben hideg marad a Szí
vünk és mozdulatlan a ke
zünk. Ezért adta Jézus Krisz-- 
tus az „új” parancsolatot, egy
más szerétét, mert könnyen 
megfeledkezünk erről. De nem 
elég az, ha csak mi ismerjük 
parancsolatát. Másokat is taní
tanunk kell erre. Elsősorban is 
a családunkat. Vajon járjuk-e 
ezt az utat?

PÉNTEK. — „Aki elfedezi 
vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki 
pedig megvallja és elhagyja, 
irgalmasságot nyer.” (Péld 28, 
13) Hogy mennyire központi 
témája életünknek a bűn és 
a bűnbocsánat, ennek bizonyí
téka az is,.hogy ezen a héten 
már másodszor csendül fel 
Istennek ez a mondanivalója 
számunkra. A bűnök elköveté
se, a bűn felé való fordulás 
csak a pusztulásba vezethet. 
Isten gyermekeinek megnyi
totta Jézus Krisztusban a ha
zatalálás, a bűnbánat és a 
bűnbocsánat útját. őszinte 
szívvel bánjuk meg hitetlen
ségünket és szeretetlenségün- 
ket. Így nyerünk irgalmassá
got.

SZOMBAT. — „Vigyázzatok, 
hogy a ti szívetek meg ne 
csalattassék.” (5 Móz 11, 16) 
Isten háta mögött, vagy Isten 
színe előtt? Hitben, vagy hi
tetlenségben ? Emberek szere- 
tetében, vagy haragban és 
gyűlölködésben? Ezek a kér
dések merültek elénk az el
múlt héten. És a mai ige ösz- 
szegezi mindezt: vigyázzatok! 
Vigyázni a jó útra, a hitre és 
a szeretetre. Vigyázni arra, 
hogy ne ámítsuk magunkat, 
hanem Istenhez könyörög
jünk életünk minden napján. 
Így lesz kedves életünk Isten 
előtt. Harkányi László

Krimi —
e.

í .

December egyik éjszakáján Szabóék kam 
rájából ellopta valaki az összes füstö lt ko l
bászt

Jö ttek a nyomozók.

2.
— Tessék képzelni — mondta a kotbászeset 

után néhány nap m úlva a szomszédom  — K o
vácsék konyhaasztaláról szőrin-szálán eltűnt a 
frissen sült kenyér.

— Ez egyre érdekesebb! —  jegyeztem  meg. 
Ki a csoda lehet a to lva j?

3.

— Fogják meg! Fogják meg! — kiáltozta  
Vargáné az egyik délelőtt.

Többen fe lfigyeltek a kiáltozásra. Megfogni- 
valót azonban sehol nem  láttak.

—A m íg k im entem  fáért a kamrába — pana
szolta Vargáné — valaki ellopta a konyhából 
a m egkezdett ötliteres zsíros bödönömet.

— Rejtelmes esel! — állapítottam meg ma
gamban.

Rendőrautó robogott végig a falun.
— Mi történt megint?  — kérdeztem  az első 

szembejövőtől.
— Bognárék füstölőjéből az éjszaka eltűnt 

m ind a négy sonka  — válaszolta a m egkér
dezett.

15.

— Érthetetlen! Nincsen egyetlen nyom  most 
sem  — mondta az egyik nyomozó. K itanult 
fickó  lehet ez a csirkefogó!

A  rendőrkutyákat is szolgálatba állították, 
— da a rendőrkutyák se fogtak sem m i nyo
mot.

A  tsz szekere trágyával megrakottan akkor 
fordult ki Sántáék udvaráról, amikor a házuk 
elé értem.

Sántáék hatalmas komondora, K irály a kis
kapuban aludt.

— Ügy látszik, K irály őfelsége átudvarolta 
az éjszakát — szólt le köszönés közben a trá- 
gyásszekérről Fürge Zsiga.

7.
Félórája sincs, hogy a rakott szekérrel el

indult Fürge Zsiga — s máris vágtatott vissza
felé.

— Valam i m iatt nagyon siet az öreg — ma
gyarázta valaki.

— N ézzétek csak, m it szorongat Fürge a hó
im alatt?

8.

— A  trágya között volt — nyújtotta  oda az 
egyik sonkát Fürge Zsiga a nyomozóknak..

A  nyom ozók hol a sonkát nézték, hol Fürge 
Zsigát.

A zt is láttam, hogy összevülant a két nyo
mozó tekintete.

9.

A  második fordulóból még az előbbinél is 
hamarább érkezett vissza Zsiga.

— Ez is a trágya között volt — nyújtotta  át 
a m ásodik sonkát a nyomozóknak.

A m in t Fürge Zsiga beállt Sántáék udvarára, 
a nyomozók utána mentek.

10.
Angyal Jani, aki jóval éjfél után érkezett 

haza szolgálatából, elmondotta, hogy hazajö-

Bokorban
vőben, az éjszaka sötétjében, a falu felől, az 
országúton szem bejött vele két férfi, akik  
am ikor észrevették őt, az országútról sietve 
rátértek a szántáson átvezető dűlőútra.

A  nyomozók kihallgatták Angyal Janit.

11.

Sántáék hatalmas komondora, K irály még 
m indig ott feküd t a kiskapuban.

— Király! K irály! Gyere ide! — hívogatta a 
gazdasszonya a hatalmas állatot. Király 
azonban asszonya szavára se mozdult.

Szőke Peti — Sántáék nagyobbik unokája 
— odament Királyhoz, hogy ha szóval nem, 
hát másképpen szerezzen érvényt a nagyma
ma szavának.

12.

M iközben Fürge Zsiga harmadszor rakta a 
kocsiját, viliázás közben a trágyadombból a 
nyomozók szemeláttára kifordult a harmadik  
sonka.

Egyre inkább világossá lett, hogy a sonka
tolvajt megzavarta valaki, s ijedtében nem  
maradt más lehetősége, m in t az, hogy a trá
gyadombba rejtse a zsákmányát. „

Furcsa gusztusa lehet az illetőnek.

13.

A  harmadik sonka előkerülése folytán tá
madt izgalomban senki nem  vette észre, hogy 
Szőke Peti — Sántáék nagyobbik unokája  — 
keservesen sír K irály mellett.

— M iért sírsz Petikém  — kérdezte a nagy
mama Peti felé futva.

— Meg van dögölve a K irály  — mondta  
zokogva Peti.

(Hogyne zokogott volna szegény kisfiú, hi
szen hűséges játszótársa volt neki a kutya.)

14.

Peti szavára azonnal felfigyelt a két nyo
mozó is.

— Ezt a kutyát megmérgezte a tolvaj — 
m ondták egymásnak. Ide kell hivatni az állat
orvost, hogy boncolja fel a kutyát és állapítsa 
meg, m ilyen mérget használt a sonkatolvaj.

15.

— Nem méreg ölte meg ezt a kutyát — 
mondta első tekintetre az állatorvos.

— Nézzék az elvtársak! — hívta az orvos 
közelebb a nyomozókat — a kutya gyomrá
ban megtalálhatják a negyedik sonkát.

Annyira jóllakott a szerencsétlen, hogy be
lepusztult!

16.

— Most már értem  — mondta az idősebb 
nyomozó  — azért nem  volt nyom  se Szabóék 
kamrájánál, se Bognárék füstölőjénél, m ert 
nem  ember, hanem kutya volt a tolvaj.

— Sajnos, ha K irály életben lenne, akkor 
sem tartóztathatnánk le, — bár nyilvánvaló, 
hogy ő volt a tolvaj — mondta heccelödve a 
fiatalabb nyomozó  —, m ert a ku tyák letartóz
tatására nincsen paragrafus.

A z ott levő falubeliek feloldódva nevettek, 
m iközben a nyom ozók barátságos kézszorítás
sal búcsúztak el tőlük.

Am ióta ez a krim inális eset így, rendre- 
sorra kiderült — még jobban szeretem, még 
jobban becsülöm a falunkat.

Hogyne szeretném, hogyne becsülném, hi
szen a napnál is világosabb már, hogy a mi 
fa lunkban csak a ku tyák  között akad tolvaj.

Németh Géza



A l k o t m á n p a p i  g o n d o l a t o k
Augusztus húszadikán nagy ünnep köszönt ránk. Ünnepel az 

ország, ünnepelnek városon és falun. Ünnepel hazánk apraja- 
nagyja, ünnepelnek a gyárak és üzem ek munkásai, a magyar 
föld jogos tulajdonosai, á parasztok, ünnepelnek az értelm isé
giek. Sok helyen régi szép szokás szerint ú j búzából sütnek 
ünnepi kenyeret, am elyet nem zeti színű szalagokkal, hazánk 
címerével díszítenek fel. Méltó ez az ünneplés, hiszen valóban 
nagy ünnep számunkra alkotm ányunk ünnepe.

A m ikor 1949 augusztusában az Országgyűlés megalkotta és 
törvénybe iktatta a Magyar Népköztársaság Alkotm ányát, való
ban ünnepet terem tett hazánk és népünk életében. Hiszen az 
Alkotm ány ezeréves hiányt pótolt, népünk ezeréves álmát és 
vágyát öntötte szavakba, valósította meg. A  feudalizmus, a k i
zsákmányolás, a szolgaság helyett végre a nép ju to tt hatalomra, 
végre a dolgozó m illiók vették kezükbe az ország sorsának 
irányítását. Sokszor olyan természetes, magától értetődő m ind
az a szép és jó, am it számunkra az A lkotm ány biztosit. Sok
szor talán meg is fe ledkezünk arról, hogy apáink és nagyapá
ink m ilyen sorban éltek, sokszor alig volt betevő fa la tjuk an
nak ellenére, hogy kem ény m unkával töltötték életük m inden  
napját kora hajnaltól késő éjszakáig. Pedig a föld akkor is 
termett, de nem a népnek, hanem a földesúrnak.

Jó, ha alkotm ányunk ünnepén egy kicsit elgondolkozunk, jó, 
ha számbavesszük az A lkotm ány néhány tételét.

ALK O TM ÁN YU N K  A  DOLGOZÓ NÉP A LK O TM ÁN YA. Az 
Alkotm ány 2. §-ában ezt olvashatjuk: „A Magyar Népköztár
saság a m unkások és parasztok állama. A  Magyar N épköztár
saságban minden hatalom a dolgozó népé.” M ilyen hatalmas a 
különbség a régi rend és az A lkotm ányban megfogalmazott 
rend között! Közel egy évezreden keresztül földesurak és fő 
nemesek, grófok és bárók hajtották igájukba a földtelen pa
rasztokat, iparmágnások vetettek oda csekély éhbért a gyárak 
agyonra hajszolt munkásainak. Gazdag, kiváltságos kisebbség 
uralkodott a nincstelen m illiók fölött, s alig tekin tették ember
nek azokat, akik pedig nekik dolgoztak, s az ő gazdagságukat 
szaporították.

A lkotm ányunk a m unkásoknak és a parasztoknak adta a ha
talmat. Azoknak, akiket valóban megillet a hatalom, az ország 
vezetése és irányítása. És nem nemesi cím, kiváltság, birtok és 
vagyon alapján kerültek ki az ország vezetői és irányítói, ha
nem a munka, és a munkával járó megbecsülés alapján. A  9. §. 
ezt így fogalmazza meg: „A Magyar Népköztársaság társadalmi 
rendjének alapja a munka. M inden m unkaképes polgárnak jo
ga, kötelessége és becsületbeli ügye, hogy képességei szerint dol
gozzék”.

Jó, ha itt is megállunk egy pillanatra. Társadalmi rendünk, 
boldog életünk és egyre szebb jövendőnk alapja a munka. De a 
munka nemcsak jog és lehetőség, hanem elkötelezés és becsü
letbeli ügy is. Nem lehet félvállról vennünk a m unkánkat, nem  
lehet im m el-ám m al teljesítenünk a kötelességünket. M unkánk  
elvégzése — és nem  akárm ilyen végzése — becsületbeli ügy. 
Kicsik és nagyok, férfiak és asszonyok számára egyaránt.

ALK O TM ÁN YU N K  A  SZABAD SÁG  ALK O TM ÁN YA. A n 
nak a szabadságnak az alkotmánya, amelyért őseink oly sokat 
harcoltak és véreztek. A  3. §-ban ez áll: „A Magyar N épköztár
saság védi a magyar dolgozó nép szabadságát és hatalmát, az 
ország függetlenségét, harcol az ember kizsákmányolásának 
minden formája ellen, szervezi a társadalom erőit a szocialista 
építésre.” Milyen hosszú utat kellett megtennie népünknek, 
amíg megérhette a felszabadulást, függetlenségét, s végre való
ban a szabadság birtokosa lehet.

A  szabadság elérése tette  lehetővé azt, hogy k i-k i megtalál
hatja az életnek azt a területét, ahol dolgozhat és élhet. A  sza
badság elérése tette lehetővé azt, hogy férfiak és nők egyenlő 
jogokat élveznek. A  szabadság birtoklása tette lehetővé szá
m unkra azt, hogy ú j otthonok és lakótelepek, kórházak, isko
lák, gyáróriások és városok épülhetnek, hogy örömben és bol
dogságban van részünk. A z  óhajtott és végre elért szabadság 
kovácsolta össze a munkást, a parasztot és az értelmiségit egy 
célért küzdő dolgozó néppé.

DE A Z A LK O TM ÁN Y A  BÉKE A LK O TM Á N YA  IS. Béké
ben élni, békében építeni — ez volt a célunk az A lkotm ány  
megszületésekor, s az azóta eltelt idő megteremte gyümölcsét: 
békében élhetünk. Békében élhetünk a baráti szocialista népek 
közösségében, a béke szószólói és munkálói lehetünk nemcsak 
Európa békéjével kapcsolatban, hanem az egész világ békéjé
nek érdekében. És ezt a m unkát, ezt a hivatást és elkötelezést 
komolyan kell vénünk és becsülettel kell végeznünk. Mert csak 
a béke terem ti meg népünk' számára is a jövendő boldogságot.

A Z  ALK O TM ÁN Y A  MI ALK O TM ÁN YU N K . Ebbe a „mi”’- 
be minden jóakaratú ember beletartozik szerte az országban. 
Azok, akik m arxisták, s így szolgálják m inden erejükkel és ké
pességükkel hazánk és népünk javát, s beletartoznak ebbe a 
„mi”-be híveink is, akik legjobb tudásuk szerint becsülettel tel
jesítik  hivatásukat, végzik m unkájukat, s állnak helyt ott, aho
vá az élet állította őket. „A Magyar Népköztársaság biztosítja 
a polgárok lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakor
lásának jogát. A  lelkiismereti szabadság biztosítása, érdekében 
a Magyar Népköztársaság az egyházat különválasztja az ál
lamtól” — olvashatjuk az 54. §-ban. Maga az A lkotm ány terem 
ti meg az egyház számára a keretet, a lehetőséget a szolgálat 
végzésére a maga területén. De az A lkotm ány eggyé tesz és 
néppé tömörít m inden jóakaratú embert. így  találják meg he
lyüket hazánkban a nem  hívők és hívők egyaránt a közös m un
kában, a boldog holnap építésében.

Ünnepel az ország, ünnepel dolgozó magyar népünk. Az A l
kotmány ünnepét ünnepli, m ert a Magyar Népköztársaság A l
kotmánya a dolgozó nép, a szabadság, a béke Alkotm ánya. A  
m i A lkotm ányunk.

Harkányi László

István királytól Alkotmányunkig
HOSSZÜ ÜT VEZET István 

királytól Alkotmányunkig. Ez 
az út tele van szabadságküz- 
delmekkel is, de elnyomással 
is, ezer év sok hősi küzdelmé
vel és sok keserű vereségével. 
Az ezer éve megalakult feudá
lis magyar államtól igen hosz- 
szú út vezet a szocialista Ma
gyarországig, amelynek alap
törvényét Alkotmányunk képe
zi. A szocialista társadalom hu
manizmusát és történelmi ér
zékét jelzik most azok az ün
nepség-sorozatok, amelyekben 
István király születése ezeréves 
évfordulóján megemlékezünk 
arról a történelmi eseményről, 
amely az első magyar állam  
alapításában és a keresztyén- 
ség elterjesztésében jelentke
zik.

A DUNA VÖLGYÉBEN le
települt magyarság gazdasági 
és társadalmi fejlődése a X. 
század végére szükségszerűen 
megteremtette az államot. Az 
államalapítást a külpolitikai és 
belpolitikai körülmények, gaz
dasági érdekek egyaránt meg
követelték. A magyarság a 
Nyugaton már megerősödött 
államokkal találta magát szem
ben, s ezek — különösen a né
met-római császárság — lehe
tetlenné tették a magyarok to
vábbi nomád zsákmányszerző 
kalandozásait. Majdnem ha
sonló mértékű volt Délkeleten 
az államok, elsősorban a bizán
ci császárság megerősödése is. 
Ugyanakkor a törzsi-nemzetsé
gi társadalom bomlása követ
keztében a fejedelmi hatalom 
lehanyatlott, a törzsfők közötti 
belső egyenetlenség anarchiá
val fenyegetett. Élesen jelent
keztek már a feudalizmus csí
rái, melyben az elnyomók és 
elnyomottak (hódolt ■ szlávok, 
hadifoglyok, rabszolgák, füg
gésbe került, szolgáltatásra 
kényszerített egykori „szabad” 
magyarok) közötti ellentétek 
kiéleződtek. Az idejét múlt 
törzsszövetségi közszervezet 
már többé nem volt alkalmas 
a növekvő számú elnyomottak

fékentartására. A letelepült 
magyarságon belül a régi és az 
új küzdelme is a politikai 
anarchia veszélyét rejtette ma
gáiban. Kiutat csak egy erős 
központi hatalom, az állam lét
rejötte hozhatott. Az állam  
hadserege biztosíthatta a meg
telepedettek életét a keletről 
előretörő újabb és újabb nép- 
vándorlási hullámok ellen is.

AZ ÁLLAMSZERVEZÉS
munkáját már Géza fejedelem  
kezdte meg a X. század végén. 
Fia, a keresztségben István ne
vet nyert Vajk fejedelem, be
tetőzte e művet. István az 
1000-ik évben Rómából koronát 
kért és kapott. A koronázás 
aktusával István keresztyén 
király lett, Magyarország pedig 
a környező államok által elis
mert királyság, új állam az 
európai feudális rendben.

A magyarság a felbomló ős
közösségi társadalomból egy
szerre a feudális államok közé 
lépett. A feudális állam a 
hűbéri társadalmi-gazdasági 
rendre épült. E társadalmi-gaz
dasági rend alapja a földesúri 
földtulajdon, a hűbéri birtok, 
amely a földesúri osztály tu
lajdonában van.

A KIRÁLY a legnagyobb 
birtokos: kimagasló hatalma 
óriási birtokain alapul. A ki
rály kezében összpontosul a 
iegfelső fokon a kormányzás, 
a közigazgatás és a bíráskodás 
is. Már István alatt kialakul a 
kezdetleges központi államap
parátus: a király udvara. A 
királyi székhely ez időben 
gyakran változik. Esztergom és 
Székesfehérvár a két központ; 
az utóbbi a koronázó város, a 
királyi jelvények őrzőhelye, a 
királyok temetkezési helye is. 
Amikor a király úton van, ud
vara is elkíséri, és rendesen a 
helyszínen is bíráskodik. Ez a 
központi államapparátus még 
rendkívül kezdetleges, s az ál
lam főtisztviselői tulajdonkép
pen a király „magánalkalma-

Ezt a maroknyi kis evangé
likus közösséget régóta úgy 
emlegetik, mint az ősi abaúj- 
szántói gyülekezetnek legbuz
góbb templomjáróit. Régóta élt

nélkül adta a fuvart, hozta az 
anyagot, s  dolgoztak híveink a 
kőművesek mellett. Hűséges 
gondonokok mutattak jó pél
dát.

1957. november 24-én szen
telték fel az új épületet, s a 
következő évben a templom 
előtti szép kis haranglábra két 
acélharangot szereltettek. A 
harangok a diósgyőri vasgyár
ban készültek, s  öntésük árát 
egy nap alatt adták össze a 
családok.

Dombtetőn áll a kis hernád- 
büdd templom. Ajtajából fes
tői kilátás nyílik a hernádmen- 
ti apró falvakra. Nappal a fo
lyó ezüst csíkja, este Encs fé
nyei gyönyörködtetik a szem
lélőt.

bennük a vágyódás saját lelki 
otthon után. 1950-ben indult 
megvalósulás felé a szívek-lel- 
kek dédelgetett álma. Az első 
kapavágás 1952-ben volt, az 
alapkövet a következő évben 
tették le. Akkori lelkészük, 
Solti Károly, időt és fáradsá
got nem kímélve teremtette elő 
mindazt, ami szükséges volt. 
Sokat segítettek az egyházme
gye gyülekezetei, az Országos 
Gyülekezeti Segély, a közegy
ház. összesen mintegy 120 000 
Ft készpénzt fordítottak rá. A 
falu népe felekezeti különbség

Helyben alig vannak hatva- 
nan, a szomszédos Pere és Gi- 
bárt szórványhíveivel is csak 
kilencvenen. Három éve Pász
tor Pál esperes gondozza Mis
kolcról, aki arra büszke, hogy 
legtöbbször alig hiányzik vala
ki az istentiszteletről, amit ál
talában kéthetenként tartanak. 
A három sátoros ünnep má
sodnapján és a templomszen
telés évfordulóján egész napos 
szolgálatot kapnak. Ez a kis 
közösség már két ízben hívta 
meg több napos munkaülésre 
az egyházmegye lelkészeit.

zottai”, akik egyben közfunk
ciót is ellátnak.

AZ EGYHÁZ jelentős szere
pet tölt be a korai feudális ál
lamban. Szervezését István 
király végezte el. Egyházme
gyékre: püspökségekre és ér
sekségekre osztotta az országot, 
s ezeknek hatalmas birtokokat 
adományozott. Ezzel a főpapok 
is hűbérurak lettek, és az egy
ház lett a feudális állam egyik 
legmegbízhatóbb támasza. Ist
ván király gondoskodott az 
egyházmegyéken belül kisebb 
egységek, plébániák szervezé
séről: minden 10 falunak köte
lességévé tette templom építé
sét, s gondoskodott a plébániák 
javadalmazásáról. A birtokokon 
kívül az egyháziak ellátását a 
tizeddel biztosította. Mindenki 
köteles volt terményei és állat
szaporulata után az egyháznak 
tizedet adni. Ebből eleinte há
romnegyed rész a főpapokat, 
egynegyed rész pedig a plébá
nost illette.

A KERESZTYÉNSÉG TER
JESZTÉSE Magyarországon is, 
mint sok más országban, a fe
jedelmi, majd a királyi udvar 
felől indult el. Általánosan el
fogadott nézet az, hogy a ma
gyarság I. István király paran
csára, kényszerítő okoknál fog
va lett tagja a keresztyénség- 
nek. Ez a kényszerítés azonban 
mégis hasznosnak bizonyult és 
haladó szerepet töltött be, mert 
nélküle a magyarság úgy jár
hatott volna, mint a kárpáti 
medencében előtte élt népek, 
amelyek nyomtalanul eltűntek. 
István felismerte népünk fenn
maradásának érdekét, és azt 
cselekedte, ami az adott hely
zetiben a leghelyesebb volt.

István király elrendelte, 
hogy minden tíz falu építsen 
templomot. A keresztyénség 
terjesztésének módszerére néz
ve jellemző István király tör
vényének ez a rendelkezése: 
„A papok pedig és az ispánok 
hagyják meg az összes falusi 
bíróknak, hogy ezek parancsá
ra vasárnap mindenki menjen 
a templomiba. Ha pedig valaki 
amazok hanyagsága folytán 
nem (tűz-) őrzés végett maradt 
otthon, az ilyent verjék meg és 
nyírják le.”

ISTVÁNNAK és később az 
Aranybullának a rendelkezései 
csak igen szűk főnemesi és fő
papi réteg számára voltak ked
vezőek. A XVI. század elején 
keletkezett feudális törvény- 
gyűjtemény, a Tripartitum, a 
főurak érdekét képviselte, ki
mondta a parasztság röghöz 
kötését, szabad költözési jogá
nak megvonását: „A földes
uraknak urasága alatt örök 
parasztságba kell lakniok.” 
Másutt pedig ezt mondja: „Az 
egész föld birtoka egyedül a 
földesúré.”

Istvántól kezdve a törvények 
védték ugyan az egyház érde

keit, de ezek a rendelkezések 
inkább az egyházi vagyont és 
a főpapságot tekintették „egy
háznak”, mintsem a híveket, a 
gyülekezeteket, az egyszerű 
egyiháztagokait.

Népünk legjobbjai évszáza* 
dokon át küzdöttek a nép ele
mi jogaiért.

FORRADALMI volt az a 
változás, amely hazánk életé
ben a felszabadulást követően 
végbement. Ennek során a 
nemrég félfeudális-kapitalista 
Magyarország szabad és de
mokratikus országgá: a dolgozó 
nép hazájává vált. Az 1949 feb
ruárjában újjászervezett Ma
gyar Függetlenségi Népfront az 
alkotmány létrehozását tűzte 
ki egyik fő céljául. Nyilatkoza
tában követeli „új népköztársa
sági alkotmány megteremtését, 
amely a magyar nép nagy poli
tikai és társadalmi vívmányait 
a népi demokrácia alaptörvé
nyévé emeli.” 1949 augusztus 
18-án fogadta el az újjáválasz
tott országgyűlés a dolgozó nép 
alkotmányát, népköztársasá
gunk alaptörvényét. Ennek 
megalkotásával végérvényesen 
lezárult a magyar állam- és  
jogtörténetnek az a korszaka,- 
mely a népesség túlnyomó 
többségét kirekesztette az al
kotmány sáncaiból.

EGYHAZUNK számára meg
nyugtató, hogy a közösségi er
kölcsre épülő államban szol
gálhat. Ez adta az alapot ah
hoz, hogy Törvénykönyvünk 
mindnyájunk feladatává tette 
az állampolgári hűség és a bé
ke szeretete jegyében történő 
fáradozást, amikor az első 
törvényben kimondta: „A Ma
gyarországi Evangélikus Egy
ház valamennyi lelkészének» 
felügyelőjének és presbitéri
umának feladata, hogy az ige 
hirdetésével és életük példájá
val neveljék a gyülekezeteket 
embertársaik, népük és hazá
juk szeretetére, állampolgári 
hűségre és ébresszek bennük a  
felelősség érzését az emberiség 
békés fejlődéséért.” Valameny- 
nyi lelkészünk esküt tett a 
Magyar Népköztársaság Alkot
mányára, valamennyien elkö
teleztük magunkat a néphez és 
az Alkotmányhoz való hűségre.

Alkotmányunk biztosítja a 
vallásszabadságot, egyházunk 
zavartalan szolgálatát, de biz
tosítja a lelkiismereti szabad
ságot is az egyháztól való el
szakadás szabadságát is. Akik 
Luther 95 tételével együtt vall
ják, hogy az egyház legfőbb 
kincse az evangélium, azok 
hisznek is Jézus Krisztus evan
géliumának erejében, s  tudják,- 
hogy az evangélium mindig 
meg fogja tartani a gyülekeze
teket! Ez a hitbeli meggyőző
dés biztonságot és nyugalmat 
ad, és elvezet a lelkiismereti 
szabadság hitből való igenlésé
hez.

D. dr. Ottlyk Ernő

dett. A 35 éves teológus eddig 
a Római levelet, a természettu
dományokat és marxizmust, 
valamint a béke kérdését ta
nulmányozta. — A Világszol
gálati Bizottság igazgatója az 
eddig igazgató, dr. Bruno 
M uetzelfeldt lelkész lett, aki 
1961 óta vezeti Genf ben az ed
digi világszolgálati osztályt. — 
Az Egyházi Együttműködés 
Bizottságát a 43 éves dr. C. J. 
Hellberg fogja vezetni, aki ed
dig a világmissziói osztálynak! 
volt a vezetője Géniben.

A Lutheránus Világszövet
ség megszüntette az eddigi hét 
bizottságot és egyéb munka- 
csoportok egész sorát. Helyet
tük ezután három bizottsága 
lesz a Világszövetségnek a 
genfi központban s  mindegyik
nek az élén egy igazgató fog 
állni. Az új Tanulmányi Bi
zottság igazgatója a heidelber- 
gi dr. Ulrich Duchrow  lett, 
aki mint tudományos referens 
1963 óta a heidelbergi Evangé
likus Tudományos Közösség 
kutatóintézetében tevékenyke-

ÜJ BIZOTTSÁGOK
A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉGBEN 

Kinevezték az új bizottságok igazgatóit



Bizalom  és e lidegenedés
Zsid 3, 12—14

Ha majd jó néhány emberöltő múlva bírálat tárgyává teszik 
korunkat, a X X . század emberének viselt dolgai alapján, nem  
kifejezetten társadalmi, politikai, tudományos vagy az uralkodó 
egyéb típusirányzatok tekintetében, hanem átfogó értelemben, 
nagyon valószínű, hogy e szavakkal is fogják regisztrálni: „A 
nagy bizalmatlanságok kora.”

Bár mióta ember él a földön, m indig is bizalmatlanság volt 
a legfájóbb tövis, amely éket vert közte és az Isten, valamint 
közte és a másik ember között. Tünete a felelősség alól való 
sokféle bujkálás s ama biblikus értelemben vett „célegyenes” 
irány szüntelen való kerülgetése, melyre egyébként nagyon ta
láló kifejezés napjainkban az elidegenedés. A  házassági válá
sok, a bizalom tömeges m éretű megrendülései, szülők és gyer
m ekek között feszülő és a társadalmat feszítő ellentétek éppen 
úgy erről tanúskodnak kicsiben, m int ahogy nagyban földünk  
számtalan helyén megsokasodott antagonisztikus kiéleződöttsé- 
gek.

Világunknak e mostani felszabaduló, kirívó tüneteiben szinte 
inkább elszabaduló állapotában különös hangsúly esik a szavak 
és cselekedetek közötti kapcsolatokra. Mert csak ott remélhető 
bizalom és megtartás, ahol a kettő egészséges párhuzamát ta
pasztalni. Minden más esetben bizalom helyettt a bizalmatlan
ság szellemét ke ltjük  életre. „Vigyázzatok a tyá m fia i. . . ”

Viszont hallgatni sem szabad. Mert a világ és az emberek 
szüntelenül kérdeznek. És e kérdések elől nem  lehet a m egalku
vás csendjébe eltem etkezni. A  kérdések egyébként is mindig az
zal az igénnyel teljesek, hogy megválaszoljuk őket. Ezért keresz- 
tyénségünk csődjét jelentené, ha félszegségünkön nem  mernénk 
erőt venni, hogy szólhatnánk szabadon a körülöttünk lüktető  
élet jelenségeiről. Lehetetlen annak elképzelése, hogy Jézus és 
az apostolok valaha is m érsékelték volna magukat a tapintat 
v-agy a félelem  hangjára halkitva az igazságot, abból a m egfon
tolásból, hogy hallgatóik között voltak, kik ellenkező alapállás
ból figyelték őket. Hiszen Jézus legnagyobb fájdalma, könnye
kig megrendítő szomorúsága az embereknél tapasztalt bizalom 
hiánya volt. Holott erre az alapérzésre, a bizalomra épülhet fel 
minden, am inek értelme van ezen a földön. S az is nyilvávaló, 
hogy az Isten iránti bizalom, m ely a földinél sokkal hosszabb 
távra való felkészülést jelent, méginkább nélkülözhetetlen.

M int világteher nehezedik ma sokak lelkére a krisztusi fá j
dalom: „Ti nem  hisztek nekem !” A kinek nem  hisznek, arra 
nem hallgatnak! A kire  nem hallgatnak, azt nem  követik! A kit 
nem  követnek, azt nem  tisztelik! A k it nem tisztelnek, annak 
hátat fordítanak, azt megmosolyogják, azt kinevetik! Istennek  
úgy tetszett, hogy üdvizítő lcegyelme a Jézus Krisztusban jelent 
meg, aki ma emberek, testvérek képében közelít hozzánk. Ha 
nincs bizalom, akkor nincsen kapcsolat, jövőt ígérő, érlelő, gyü
mölcsöző. Mert nincs, ami kondicionáljon, kiegyenlíthessen for
ró és hűvös ellentéteket. Ha nincs bizalom, megszürkül, tartal
matlanná lesz az élet, kétség, döntögeti fundam entum ainkat, 
megerőtlenedik a türelem, a várakozás, a reménység.

Ezért oly döntő, hogy a bizalom szemszögéből vizsgáljuk  
szüntelenül az életünket, tegyük naponként mérlegre s ebben 
a készenléti állapotban tartsuk számon egyéni, családi és kö
zösségi feladatainkat. Mert a bizalom alapján vetődnek fel oly 
kérdések, hogy mások m ilyen szemmel nézik magatartásunkat 
és mi milyen reménységgel hordozzuk szivünkön mások életét. 
Vagy hogyan alakítja emberi kapcsolatainkat a bizalom és a 
türelmetlenség, hogy ember és ember között van-e jövőt ígérő 
párhuzam, vagy m indketten kitérő egyenesek halálra és elide
genedésre ítélve, m elyek a geometriai törvényszerűség alapján 
sohasem találkozhatnak?!

Pedig még a bizalom sem lehet a teljesség, ahonnan ne lehet
ne még előbbre lépni. Érzésem, hogy az apostol nem  véletlenül 
használ leveleiben bizalom helyett bizodalmát. Mert amíg a bi
zalom csak szemvillanásnyi hirtelen fellángolás, sarjadó érzés, 
a „csakugyan”, a „hát m ég is . . . ” álmélkodó eleresztettsége, a 
dolgok és események gyermekded naiv szemlélete, addig a bi- 
zodalom rendíthetetlen tartás és eltökéltség, nem  csupán fe lis
merés, hanem körültekintő szilárd meggyőződés, nem  csupán 
elindulás, hanem végleges tájékozódottság, a „tudom, kiben hi
szek” megváltása és életgyakorlata! Valahogy úgy, m in t a hit
ből fakadó hűség kipróbáltsága!

De a bizodalom is csak olyan, m in t kincs a cserépedényben, 
kitéve a párolgás, a megsemmisülés veszedelmének. Szolgála
tunk formagazdagságának a birtokában és lehetőségeivel élve 
kell „inteni egymást, m íg tart a m a!” Balgaság lenne kom oly
talanul venni vélt, vagy elképzelt helyzeti előnyökért, mert 
sohasem tudni, hogy meddig tart s m ikor ér véget ez az isteni 
időegység. Ezért a „ma” sohase fektessen el, hanem indítson, 
serkentsen a bizodalom talentum ának kiásására és kamatozta
tására. Sárkány András

Haydn opera Fertőrákoson
Nagyszerű kulturális ese

mény színhelye volt a Sopron 
melletti Fertőrákos. A kőfejtő 
egyiptomi sziklatemplomokra 
emlékeztető kazamatáiból ki
tűnő akusztikájú, varázslatos 
hatású színházat alakítottak a 
lelkes soproniak. Itt került 
színre az 1777-ben Eszterházán 
bemutatott Haydn opera: Az 
ember a  Holdon. Nem kell 
hangsúlyoznunk mennyire idő
szerű a kétszáz éve heverő mű, 
s még időszerűbbé tette azt 
Huszár Klára remek, mai ízű 
fordítása.

Az eseménnyel kapcsolatban
két dolog jut eszünkbe.

Nemrég ünnepeltük felsza
badulásunk negyedszázados 
évfordulóját. Itt a kőfejtőben 
is sok ártatlan ember sínylő-

Megjelerrt 
Túrmezei Erzsébet: 

ÍGY l e s z e l  á l d á s

című verseskönyve 
II. kiadás

Ára: 38,— Ft 
Megrendelhető 

a Sajtóosztályon

dött a fasizmus utolsó napjai
ban, és a szomszéd faluban 
végezték ki Bajcsy-Zsilinszky 
Endrét.

Fertőrákoshoz nagyon közel 
van Fertőd, a hajdani Észter- 
háza, ahol Haydn élete nagy 
részét töltötte, s ahol ezt a mü
vet is bemutatta, örülnénk, ha 
az idegenforgalmilag is kitűnő 
helyen lévő kastélyban végre 
rendszeres Haydn előadásokat 
tartanának, és vezető zenemű
vészeink felfigyelnének az 
Európa-szerte megfigyelhető 
Haydn újjászületésre.

Egyébként mind a két elő
adás telt ház előtt játszódott, 
sőt érzésünk szerint még leg
alább két előadást lehetett vol
na tartani a népszerű vígope
rából. Természetesen ebben 
nagy részük volt a közremű
ködő művészeknek, a budapes
ti Operaház szólistáinak, a 
győri filmharmónikusok, és 
nem utolsósorban a  vezénylő 
kitűnő fiatal karmesternek, 
Petró Jánosnak. Reméljük sok 
szép esemény színhelye lesz 
még az idén megnyitott bar
langszínpad, és hogy Haydn 
operája sem merül feledésbe 
az itteni felújítással, reméljük 
hallunk még róla.

F. D.

Az irodalomtörténetíró lelkész
— Wallaszky Pál emlékére —

Wallaszky Pál 1742. január 
29-én, a Hont megyei Bagyán- 
ban született. Édesapja eg> - 
szerű jobbágy volt, aki élete 
és munkája során nemcsak a 
földesúri önkényt, hanem ez 
ellenreformáció erőszakosságát 
és brutalitását is megérezte.

Középiskolai tanulmányait 
Selmecbányán kezdte el, azu
tán — hogy a magyar nyelv
ben is járatosabb legyen — 
egy évet a rimaszombati gim
náziumban töltött. 1757-ben

Pozsonyba került, hogy ott fe
jezze be gimnáziumi tanulmá
nyait. Amikor elérkezett a pá
lyaválasztás ideje, úgy dön
tött, hogy teológiai tanulmá
nyokat folytat és lelkész lesz.

A teológiát is Pozsonyban 
végezte. Ezután Losoncra ke
rült nevelőnek.

Már diák korában jól értett 
minden magyar, szlovák, né
met, latin, görög és héber 
nyelvű szöveget. Később tanít
ványával együtt visszatért Po-

BÚCSÚ
Ágyő, gyermekkor, te furcsa szerzet, 
ágyő bolondság, sok régi álom; 
megkomolyodtam, felnőtté lettem 
s az életet most másképp csinálom. 
Kidobni minden kacatot, lom ot. ..
Játék? Mi haszna? Vesd tűzbe őket!
Ürítsd a lomtárt, a sok fiókot 

s feledd el gyorsan a tűnt időket!

.. . Egy repedt kürt, zsinóros, sárga, 
meggörbült, horpadt, megfakult bádog. 
Valaha zen^ő, édes hangjától 
visszhangzottak a csendes árkádok. 
Rikoltó hangja bátran kihívta 
az ellenséges, sötét világot 
s egy kis hős büszkén, felemelt fővel 
a meghódított bástyákra hágott.
Berekedt régen, hangja nyöszörgés, 
hiába minden próbálgatásom, 
de ma is milyen jó a fogása!. . ,
Ezt el nem vetem és el nem ásom!
És mennyi rajz, sok színes papírlap, 
mennyi ügyetlen vonás és forma!
Ez itt a házunk. . . á vén eperfa . .. 
jó apám és a templomunk tornya.

Ha tűzbe vetném, már soha többé 
nem jönne vissza a régi óra.
Ó, nincs szívem, hogy csinált közönnyel, 

könnytelen nézzek a hamvadóra. . .
Régi életem dobnám máglyára, 
ha ezeket mind a tűzbe vetném.
Hűtelen lennék, ha mélabúval 
ezt a sok papírt már nem szeretném.

Itatós között az Epreserdő 
néhány levele, száraz virága: 
kis herbárium . . .  Emlékek csendben 
életre kelnek . . .  Emlékek. . .  Mind drága! 
És életre ikel a régi erdő.
Már rég kipusztult minden tölgyfája, 
kis madárfészke, templomi csendje, 
illata, árnya s fényének bája.

Maradjatok csak, ti régi semmik, 
te is Andersen, tépett, kopottka!
De jó lenne, ha sok, sok meséd ma 
szívemen újra végigkopogna, 
s ellepne újra öröm, extázis 
és kicsiny szobám benépesülne, 
ha ágyam szélén száz aranytündér, 
sárkány, óriás és törpe ü ln e .„

zsonyba, ahol volt tanárainak, 
most már atyai jóbarátainak 
útmutatása szerint folytatta 
történelmi és irodalmi tanul
mányait. Ezt nemcsak tudás
vágyból, hanem hazafiságból 
is tette: mindig fájt neki, ha 
idegen nemzetiségű tanulótár
sai közül valaki lekicsinylőig  
szólt a magyar irodalomról.

Németországban a lipcsei és 
a haliéi egyetemeken nemcsak 
teológiai ismereteit gyarapítot
ta, hanem bölcsészéttel, régi 
nyelvekkel, történelemmel is 
foglalkozott. Lipcsében külö
nösen nagy hatással volt reá 
Bél Mátyás fia, Bél András 
professzor, aki egyháztörténeti 
tanulmányaiban irányította. 
Eljutott Wittenbergbe és Ber
linbe is. Adatokat gyűjtött 
könyvtárakban és levéltárak
ban.

1769 novemberében a tekin
télyes tótkomlósi egyházköz
ség hívta meg lelkipásztorá
nak. Agilis tótkomlósi szolgá
lata után 178Ö-ban az ugyan
csak tekintélyes cinkotai gyü
lekezet lelkipásztora lett. Itt az 
irodalmi életbe is jobban be
kapcsolódhatott. 1783-ban rész
ben egészségi okokból elfo
gadta a jolsvai gyülekezet 
meghívását, és mint az ottani 
gyülekezet hűséges lelkipász
tora halt meg 1824 szeptember 
29-én.

Még Németországban diák
korában írta meg első, nagyobb 
tanulmányát Hunyadi Mátyás
ról, és a korabeli hazai mű
veltségről, 1768 69-ben. Igaz, 
hogy azóta sokkal többet tu
dunk erről a korszakról, mint 
amennyit az ifjú Wallaszky is
mertetett, de elismerjük tudá
sát és éles logikáját, amellyel 
megtalálta azokat a történel
mi igazságokat, amelyeket ké
sőbbi kutatók igazoltak.

Már itthon írta meg kiemel
kedő életművét. Címe: „Cons
pectus Reipublicae Litterariae 
in Hungária. . . ” (a magyar 
irodalom országának áttekin
tése . . .)

A Conspectus nem csupán 
irodalomtörténet, amit a címe

mond, hanem inkább kultúr
történet. Bőven tárgyalja az is
kolák működését, irodalmunk 
kiemelkedő egyéniségeinek a 
tevékenységét.

A könyv két nagyobb rész
ből áll: az első a mohácsi csa
táig (1526), a második a mohá
csi csatától tárgyalja az iroda
lom és kultúrtörténeti anyagot. 
Wallaszky észrevette pl. hogy 
Bessenyei György tevékenysé
gével szellemi újjászületés kö
vetkezett be a hazai kulturális 
életben. Rámutatott arra, és 
ezt különösen, mint lelkipász
tornak kell méltányolnunk —, 
hogy a magyar nyelv fejlesz
tése és a világi jelleg fejlesztése 
egységben adja a nemzeti jel
leg fejlődését.

Wallaszkynak a Conspectus 
mellett még tizenegy kisebb- 
nagyobb dolgozata, irodalmi 
értekezése, tanulmánya kéz
iratban maradt.

Mint lelkipásztor is kezébe 
vette a tollat: 1782-ben a Tü
relmi Rendelet védelmében 
terjedelmesebb röpiratot írt.

Wallaszky Pál hűséges lelki- 
pásztor volt. Mindhárom gyü
lekezetében buzgón és lelkiis
meretesen ellátta szolgálatát: 
pontosság, alaposság, tapintat, 
tudás, egyszerűség, alázatosság 
jellemezte. Mint gömöri ales- 
peres, az 1791. évi pesti zsinat 
tagja volt. Esperes korában 
jelölték a szuper-in tendensi 
(püspöki) tisztségre is, de visz- 
szalépett. Családját is példá
san nevelte.

Hűséges hazafi is volt. Mű
veit latinul írta, szlovákul és 
magyarul prédikált, és egész 
életében- a különböző emberek 
nyugodt, békés és alkotó 
együttmunkálkodását szorgal
mazta. A nemzetiségi kérdés 
kiélezését igyekezett tapintato
san áthidalni vagy elkerülni.

Két értékelő vélemény róla.
Kazinczy Ferenc: „. . . a nem

zeti becsület szerencsés és 
ügyes védője. . . ”

Kölcsey Ferenc: honá
nak és századának kitűnő tu
dósa . .

Barcza Béla

MARSHALL ÜJBÓL EGYHÁZI ELNÖK
Az Amerikai Lutheránus 

Egyház újból dr. Robert Mar
shallt választotta meg elnöké
vé. A 3,2 milliós egyház elnö
két 4 évenként válasszák újra. 
Marshall tagja az Egyházak

Világszövetsége Központi és 
Végrehajtó Bizottságának, va
lamint a Lutheránus Világszö
vetség Végrehajtó Bizottságá
nak is.

Ó. mennyi szalag, bot, lánc és fácska, 
bádogautócska, kocsi . . .  mind csorba.
Préselt csőkor is. Erdőn virágból 
régen vajon ki szedte csokorba?
Jaj. elmúlt! Talán csak akkor kaptam 
az első halk, szép, ügyetlen bókot. . .
Ágyő, sok emlék. Maradjatok csak!
S csendben becsukom a sok fiókot.

Gyarmathy Irén

MEGHALT DR. NILES

Dr. Niles ceyloni lelkész, a szöveség eviani nagygyűlésén 
Keletázsiai Keresztyén Konfe- méltatta az elhunyt érdemeit, 
rencia elnöke és az Egyházak aki elsősorban a keresztyén és 
Világtanácsának egyik elnöke nem keresztyén vallások vizs- 
rövid betegség után váratlanul gálatával tűnt ki a nemzetközi 
elhunyt. A Lutheránus Világ- keresztyénségben.

A z autóbusz utasai a csoma
gokkal és búcsúzó családtag
jaikkal viaskodnak. A  begyúj
tott motor puffogva rázza a 
kocsit. A  kalauz fellép és eré
lyesen bevágja az ajtót: —In
dulhatunk!

Kikanyarodunk a főútra. A z  
integető kezek lehanyatlanak.

— A  fiam , meg a m enyem  
volt — mondja a szomszédom, 
egy termetes asszony. — Hiába 
erősködtem, csak kikísértek!

Kényszeredetten mosolygok: 
nincs kedvem  beszélgetni. 
Minden igyekezetem  arra irá
nyul, hogy kivédjem  az autó
busz támadásait. A  hátsó kerék  
akkorát rúg alattam, m in t egy 
megvadult igásló. És szólnak a 
táskarádiók, szól a szomszéd, 
és szól bennem egy hang: ré
mes! — De csak Gyöngyösig. 
A  Mátra nyári pompája m in
dent felejtet.

— Nézze azt a tisztást! — 
ujjong valaki. — Nézze azokat 
a lágyan redőzött vonulatokat! 
Mi az a gyönyörű, sárga virág?

— Parádfürdő, végállomás!

AZ UTOLSÓ ZSEBKENDŐIG
Kézfogások. Ismerkedés. 

— Mari vagyok — mondja egy 
fiatal lány, és délelőtti sétára 
indul elegáns nadrágkosztüm
jében. Sikere van a vajsárga 
ingblúzzal, arasznyi szoknyá
val is, amiben ebédhez ül, csak 
akkor leszünk egy kicsit idege
sek, m ikor délután ism ét más 
ruhában, este pedig, m int egy

csillogó, fémszálból szőtt köl
temény, ezüst saruban vonul 
be az ebédlőbe.

— Ez m indenütt így van az 
első napokban  — mondja a 
szobatársnőm. — Majd m eg
nyugszanak, ha már meglobog
tatták az utolsó zsebkendőjü
ket is — és közben észvesztő 
türelem m el, szinte szálanként 
rendezgeti a haját, ö n kén te 
lenül az asztalára nézek: tü k 
rök, púder, rúzs, szempilla- és 
szem héjfesték, körömlakk, csi
peszek.

— Én pihenni jö ttem  — 
mondom kelletlenül. — A z arc
bőrömet is pihentetni szeret
ném  . . .

— Pihenni? — és a szeme 
sarkából végigmér. — Jól áll 
magának ez a hülye kis ing
ruha. N ekem  kevés ruhám  van. 
én az arcomat öltöztetem. Fe
dők Sári azt mondta . . .

— Ismerte Fedákot?
Legyint. — A z nem  érdekes.

A zt mondta, ha nincs szerep, 
jól kell kinézni. Én meg azt 
mondom, ha nincs ruha, az ar
cot kell öltöztetni — és festeni 
kezdte a szemét.

Első este volt. Olvasni akar
tam, de lem entem  a portára, 
és bedobtam egy lapot: — 
Megérkeztem. A  rúzst, púdert, 
krém et küldjétek utánam . . .

HEHE
M inden üdülőhelyen van 

egy Hehe, aki fényképezi a 
nyaralókat.

— Hehe — mondja, és egy 
arcizma sem rándul. — Itt 
csinálunk egy jó képet. Kicsit 
közelebb — int a mester. — 
H eh e . . .

Csak a kezdő nyaralók mo
solyognak.

— Hehe — hangzik most
már erélyesebben, de ez sem  
használ. A  fényképész megadja 
magát: — Arisztid  és Tasziló 
találkoznak — kezdi szinte szo
morúan, és a csoport egyszerre 
felélénkül. — Képzeld, mondja  
Arisztid. A  feleségem a felesé
ged __— A nők kuncognak,
Hehe unottan belenéz a kere
sőbe és egy lépést hátrál.

— N em  értelek, mondja  
Arisztid. A te feleséged az én 
fe leségem . . .

— Hangosabban! — kiált 
egy asszony, és a társaság har
sányan nevet. A  fényképezőgép  
abban a pillanatban elkattan. 
— Köszönöm  — bólint Hehe, 
és megy.

— És a vicc? — kiált utána 
valaki.

Hehe szemrehányóan vissza
néz. — Én nem  érek rá viccel
ni! N ekem  dolgoznom kell, ké
rem  . . .

LÁTJÁTOK, FELEIM
A z üdülők napoznak. A  sa

rokban, papírcsákóval a fején, 
magas, energikus nő ül. Időn
ként nagyot ránt az öklömnyi 
gombolyagon és elégedetten 
húzgálja, nyújtja  a térdén azt

a sima, egyenes darabot, ami 
már készen van.

— Látjátok, feleim?
— Mi lesz ebből? — kérdezi 

bizalmatlanul valaki.
— Ebből? Semmi. Csak ta

nulok. Majd, ha nyugdíjba m e
gyek . . .

— Hol dolgozik?
— Én? — hangzik kevélyen.

— Egy üzem i konyhát vezetek. 
Hatszáz embernek főzünk na
ponta.

A mosoly lefoszlik az arcok
ról. Van ebben a nőben vala
m i m eghökkentő. Talán az a 
szinte kézzelfogható elszántság.

— A háború előtt hol dolgo
zott?

— A z Üdvhadseregnél!
A  tekin tetek bizonytalanná 

válnak. Senki sem tudja, hogy 
ez tréfa vagy komoly.

— Ügy ám  — és a lábával 
megbillenti a parányi kosarat, 
amiben a gombolyag van. — 
Hatszáz embernek főzünk na
ponta. — A gombolyag vége 
már a levegőben van, az utol
só centik kicsúsznak az újjai 
közül.

— Kész! — mondja elége
detten, és a papírcsákóval 
együtt beteszi a táskájába. — 
Majd délután elfejtem.

— Tanul — magyarázza va
laki.

— Így van. Látjátok, feleim
— és kem ény, energikus lép
tekkel e lm eg y . . ,

Kopácsy Margit

Nyári színek



ELFELEJTETT ŐSÜK
„Benne van nemzeti törté

netünkben, de — mindnyájan 
érezzük — még nem a helyén.” 
E szavakat Illyés Gyula írta le 
Bajcsy-Zsilinszky Endrére em
lékezve. Nekem is az volt az 
érzésem, dr. Szeberényi Lajos 
Zsigmond, volt békéscsabai 
főesperes, sincs a helyén. Ben
ne van egyháztörténetünkben, 
de talán nem a helyén.

Elsőéves teológus koromban 
tagja lehettem annak a kis 
csapatnak, akik D. Koren 
Emil esperes vezetésével teo
lógus napot tartottak Békés
csabán. Már akkor felvetődött 
bennem a gondolat, hogy ér
demes lenne komolyan fog
lalkozni a Szeberényiek egy
háztörténeti és történeti sze
replésével. Ez az érdeklődé
sem alkalmat adott arra, hogy 
Szeberényi Andor gyógysze
résszel, dr. Szeberényi Lajos 
Zsigmond fiával folytatott be
szélgetésemről hírt adjak. 
Csendes kis alföldi faluban él 
az utód, Szeberényi Andor. 
Mindennapi munkája mellett 
fáradhatatlan lelkesedéssel 
gyűjti és rendszerezi édesapja 
levelezéseit, beszédeit, kora
beli újságokban, folyóiratok
ban megjelent különböző cik
keit.

Dr. Szeberényi Lajos Zsig
mond 1859. november 4-én 
született Békécsabán. Atyja 
és nagyatyja hivatását válasz
totta, lelkész lett. Lelkészá 
pályafutását a Torontói m e
gyei Aradácon kezdte, majd 
atyja, a nagynevű püspök pa
rókiájára Békéscsabára hív
ták meg, s itt szolgált 1941. 
szeptember 21-én bekövetke
zett haláláig. A bécsi egye
tem doktora, az arad—békési 
egyházmegye főesperese, a 
magyar országgyűlés tagja 
volt. Sokoldalú, rendkívül ér
dekes egyéniség. Kiváló pap, 
tudós, egyházi és szociálpoli
tikai író. öt-ihat európai nyel
ven beszélt, s bejárta egész 
Európát. Hatalmas könyvtára, 
mely dolgozó szobájának fa
lait egész a mennyezetig meg
töltötte, a hazai és külföldi 
irodalom, valóságos kincses
házának bizonyult. Itt dolgo
zott, itt üldögélt legszíveseb
ben, ahol egymásután megje
lenő könyveit írta. Szinte 
úgy élt ott, mint a bitbliafordí-

Víg lakodalom, fényes me
nyegző ma is sok van, de a 
koporsóig való hűség annál ke
vesebb. Korunkban a nászvi
rágból sokszor lesz gyászvirág. 
A mi századunk a válóperek
ben is világrekordot teremtett. 
Egy angol író a  mai bírósá
gokat, amelyek házassági 
ügyekben döntenek: „válóper- 
malmok”-nak hívta. Nekünk 
is „előkelő” helyezésünk van a 
világ válási statisztikájában, 
évi 20 000 válás.

Mi az oka annak, hogy ama 
bizonyos „örök hűség”, nem ér 
gyakran meg két tavaszt sem, 
miért alszik el oly sok tűz
hely, melynek lángját „holto- 
míglan-holtodiglan” gyújtották 
meg?

Szokták mondani, hogy a há
zasságok az égben köttetnek, 
de sajnos a földön élő bűnös, 
gyarló emberek között. Régen 
a családok szétzüllésének első 
nagy szociális alapoka a nyo
mor volt: a megélhetés iszo
nyú nehézsége, az állástalan- 
ság és az állandó kenyérgond. 
Ezért régen a házasság alapja 
sokszor nem az erény, hanem 
ftz erszény, nem a jóság, ha
nem a jószág volt.

A válások nagy része a sta
tisztika szerint a fiatal háza
sok köréből kerül ki. Itt a 
döntő ok legtöbb esetben a 
meggondolatlanság, elhamar
kodottság. Meglátni és meg
szeretni nálunk nemegyszer 
most is egy pillanat műve, de 
az elhidegülés is ennyi.

Üjabban, az utóbbi években 
elszaporodtak a régen kötött 
házasságok felbontásai is. Az 
évi 20 000 válásból majdnem 
10%-a jut a régebben kötött 
házasságokra, számszerint több 
mint 1500. Ennek okát a Pesti 
Központi Kerületi Bíróságon 
a családjogi és bontóperes cso
port vezető bírója többek kö
zött ezekben látja: „A nők 
munkába állása döntően befo
lyásolja „a kompromisszumos”, 
régi házasságok sorsát Az 
utóbbi években 40—50 éves 
asszonyok is munkát vállaltak, 
akik azelőtt 15—20 évig mos
tak, vasaltak, gyermekeket

tó Luther Wartburg várában. 
Mint papnak, messzeható 
csengést adott mély hite, erős 
meggyőződése. Egyházi beszé
dei keresetlen egyszerű nyel
ven, a mély evangéliumi igaz
ságokat tükrözik, kerüli a kül
ső hatásokat. Szónoklataiban, 
mindig a belső tartalommal 
és meggyőzés .erejével hat. 
Szeme örökké a múltat kutat
ta. Nem azért, mintha a jövő 
már nem érdekelte volna, ha
nem, mert a múlt letűnt ide
jéből újra és újra értékes ta
nulságokat szűrt le, s adott 
tovább népének.

Mint író, nem a stílus szép
ségével, hanem bátor, igazsá
got kereső érveivel, alapos 
forrástanulmányaival nyűgözi 
le az olvasót. Művei érdekes, 
feltűnő visszhangot keltettek 
bel- és külföldön egyaránt. 
Luther vagy Loyola, Luther 
ultramontán ócsárlói, Gusztáv 
Adolf svéd király, Parasztmoz
galmak Magyarországon — 
hogy csak néhányat említ
sünk. Legnagyobb tevékeny
ségét azonban publicisztikai 
téren fejtette ki. Sokat fordí
tott Kierkegaard-tól és tanul
mányokat is írt róla. Népe 
iránt érzett felelőssége egész 
életre összekapcsolta a pa
rasztsággal. Társadalmi és 
közéleti szereplését népe irán
ti végtelen szeretete irányí
totta. Az első falukutatók 
egyike volt. Kora társadalmi 
rendszerét bírálva egy anké- 
ton vitája kerekedett Tisza 
Kálmánnal, amikor azt fejte
gette, hogy az amerikai ki
vándorlást nem lehet meg
szüntetni adminisztratív ren
deletekkel. A kivándorlás 
okait kell csökkenteni földre
formmal, iparosítással, szociá
lis reformokkal és méltányo- 
sabb közigazgatással. Kemé
nyen sürgette a földreformot, 
s a nép szociális helyzetének 
javítását.

Következetesen a nyelvi to
lerancia híve volt. Így vall 
erről 1918. évi visszaemlékezé
seiben. „A nyelvkérdést ke
resztyén alapon elintézte Pál, 
amidőn azt mondta: ,Ha em
bereknek vagy angyaloknak 
nyelvén szólnék is, szeretet 
pedig nincsen énbennem, 
olyahná lettem, miint a zengő 
érc és pengő cimbalom’ és

neveltek otthon. Most a csa
ládi tűzhelyet felváltották ke
reső foglalkozással. S ami
kor a gyermek már nagy
korú, az évtizedekig beletörő
dő asszony rádöbben, hogy 
már nem feltétlenül szüksé
ges, hogy kikapós, goromba, 
esetleg soha nem szeretett 
férj oldalán maradjon. A vi
dékről felkerült, városi mun
kát vállaló asszonyok pedig 
igen gyorsan felismerik, hogy 
az egykori „pater familias” 
egyeduralmi rendszere fel is 
számolható. A társadalmi át
alakulás, — az utóbbi 55 év, — 
eredményezi ezeket a szemlé
leti változásokat, kísérője an
nak a természetes igénynek, 
amely a házasságot két egyen
rangú fél mély és őszinte ér
zelmi kapcsolatára kívánja 
alapozni.” Mi ezeket a meg
állapításokat Pál apostol igé
jével egészíthetjük ki: „Adja
tok hálát Istennek, az Atyának 
mindenkor mindenért a mi 
Urunk Jézus Krisztus nevé
ben, és engedelmeskedjetek 
egymásnak a Krisztus félel
mében: az asszonyok a férjük
nek, mint az Urnák, a férfiak 
pedig szeresssék feleségüket, 
ahogyan Krisztus is szerette 
az egyházat, és önmagát adta 
érte. (Ef 5, 20—22. 25.)

Paul Bourget francia író 
mondotta: „Minden felbomlott 
házasság — egy lebontott ol
tár.” Sajnos a világtörténelem
ben még a római hanyatlás 
korában sem találkoztunk any- 
nyi lebontott oltárral, annyi 
felbomlott házassággal világ- 
viszonylatban mint napjaink
ban. És minden felbomlott 
gyermekes házasságnál a leg
nagyobb vesztes mindig maga 
a gyermek. Már a régi po- 
gányok is drágának tartották 
a családi tűzhelyet és amel
lett állították fel oltáraikat. 
Tartsuk mi is rendkívül ko
molynak Krisztus Urunk igé
jét minden házasságra vonat
kozólag: „Amit tehát Isten 
egybeszerkesztett, ember azt el 
ne válassza.” (Máté 19, 6)

Sikter László

meg is oldotta, midőn azt 
mondja: .Nincsen sem zsidó, 
sem görög, nincsen sem szol
ga, sem úr, nincsen férfi, sem 
nő; mert ti • mindnyájan egy 
vagytok a Jézus Krisztusban.’ 
Az egyházi téren a nyelvkér
désben én a teljes nyelvi to
lerancia álláspontján állok és 
ez nem politikai vagy szocio
lógiai nézet nálam, ez hitbeli 
legszentebb meggyőződésem 
melyet megtagadva úgy érez- 
ném, hogy megszűnnék Krisz
tus egyházának tagja lenni.” 
Különösen meleg szálak fűz
ték a szlovák néphez. „A 
protestáns hit fő elve anya
nyelven oktatni a népet, s így 
evégett is már nekem a tót 
nyelvet elhanyagolnom nem 
szabad, sőt inkább szorgalom
mal kell azt tanulnom” — ír
ja édesapjához egyik levelé
ben.

Harcos egyéniség volt, de 
megvolt belső békessége, ki
egyensúlyozottsága is. Ezt 
emelte ki Kuthy Dezső akkori 
egyetemes főtitkár gyászbe
szédében : „. . .  kiegyensúlyo
zott ember volt, akiben az agy 
és a szív, a tudás és a hit, a 
föld vándora és a menny örö
köse, a fegyverforgató harcos 
és a szelíd pap tökéletes har
móniában egyesült.”

Mi fiatalok is kötelessé
günknek érezzük, hogy őseink 
példáját követve bennünket 
is a népünk, hazánk, társadal
munk iránti segítőkészség ve
zessen. Kötelességünknek
érezzük azt is, hogy műveljük 
magunkat a szlovák nyelv és 
irodalom terén is, s így ezzel 
is egymáshoz közelebb vezes
sük a világ népeit.

Zátonyi János

Kaj Műnk:

KÖVETNI TÉGED. SEGÍTS
Mester, nehéz töviskoronával!
Nem tudok a Te utadon járni,
mert hívogat a papiak, ahol élek,
a meleg feleség, meg a gyermekeik is várnak.

Mester, nehéz töviskoronával!
Aki ebbe a világba jöttél,
adtál, gyógyítottál, megmentettél
tudom, nem lehet könnyebb, mint lelkésznek lenni,

mégis cipeled nehéz töviskoronádat, 
s megfeketedtek a vércseppek sírodon.
Fülembe cseng fájdalmas szavad: 

vétkeitekért áldozat lettem én.

Mester, nehéz töviskoronával!
Ima is a parancsod: kövess!
Igen. Pedig. . .  Te már dicsőséged trónjáról 
nézheted Atyád világát — ugye milyen szép.

Mester, nehéz töviskoronával!
„Aki elveszti életét, megnyeri azt.”
Követlek — halálból kiragadott fiad . . .  
csak segíts nekem, segíts — a papiak ellenére is.

Kaj Műnk 1898-ban született Dániában. Költő volt, drámaíró. 
Fiataion komoly irodalmi sikereket aratott. Bibliai tárgyú mű
veket írt. A tárgy rabul ejtette. 1917-ben teológus, majd falusi 
lelkész. Kierkegaard foglalkoztatja és az irodalom. Ír és igét 
hirdet. A Krisztus követés drámáját írja és éli.

Életének ez a fő művészi kérdése. Amint a versnek is. A 
töviskoronás király követése, meg a kispolgári millió. De a 
papiak nemcsak a polgári környezetet, hanem a hivatalos egy
házait is jelenti. Államegyházat. Meg a világ kérdése. . .  A világ 
szép, s Krisztus az Atya jobbjáról nézi a szép világot. Nekünk 
mégis a töviskoronást kell követni? A válasz: „aki elveszíti 
az életet, megnyeri azt.”

1944 január. Országút kígyózik Vanderső, dán városka felé. 
Német fasiszták „tartanak rendet”, s az országút közelében egy 
halott néz üresen az ég felé. Lelkész, a dán ellenállási mozga
lom lelke. Kaj Műnk a költő, a lelkész, aki verseivel és minden 
mozdulatával szervezte az antifasiszta mozgalmat a megszállás 
ellen, halott. „Aki elveszti az é le té t. . . ”

írta és a műfordítást Hjaelp míg at folge dig c. vers alapján 
végezte Ruttkay Levente

A száraz hantok mohón nye
lik el a nyári záport — a kőan
gyalok szeméből esővíz-könny 
pereg. Márvány galambok, pu
cér gránit gyerm ekek áznak 
türelmesen a felszakadozó eső
függöny mögött.

A z újra felragyogó napfény
ben felizzanak a m árványla
pok, ragyognak az aranyozott, 
kőbe vésett sorok: „Elköltöz
tél, nem  vagy többé — de szí
vem ben élsz örökké.” — „El
mentél, itt hagytál, tőlem el 
sem búcsúztál. Még élek — 
szeretlek, — soha el nem  fe 
ledlek!”. — „Soha”, „Örökké”. 
„Mindig” — mindenünnen az 
időtlenség fogadkozásai har
sognak, m intha a gyászolók 
halhatatlanok lennének. A z  
egyik vadonatúj síremlék előtt 
(nyitott m árvány könyv, lapja
in arannyal vésett magyarnóta 
szöveg) szerszámládával fe l
szerelt zöld pad, támláján tin 
taceruzával írt figyelm eztetés: 
„Tartsuk tiszteletben a mások 
szeretteinek a sírját: A lába
kat ne a pótkeretre tegyék, 
m ert a pad a hozzátartozóknak 
és nem  rakodó térnek, meg 
nem az idegenek pihenésére 
készült. A  pótkeret a sírkő 
alapzatára, nem  pedig taposás
ra készült! Tartsák be!!!”

Kosztolányi még azt ajánlot
ta a kezdő Íróknak, hogy csak 
azt vessék papírra, amit érde
mes márványba metszeni. Nos 
a tem etőkben m indez érvény
telen. „Nagy bánat érte a mi 
családunkat, m ert az Űr elvet
te a m i drága jó apukánkat, 
anyukánkat”. „Az én áldott 
édesanyám dallal nevelt fel 
engem, azért volt az, hogy én 
a dalt oly nagyon szeret
tem  .. .”

M iért van, hogy rövidke éle
tünk ritka, ünnepélyes pilla

nataiban csak holdfényről, 
megrepedő szívről, síron túl is 
epekedő hűségről szavalunk, 
elsuttogjuk, betűnként tizenhat 
Forintért, kőbe vésetjük, tarka, 
negédes rigmusainkat, tényleg 
csak ez ju t eszünkbe szerétéi
ről, halálról — feltámadásról?

Akár csak az életben, itt is 
akadnak különcök, zavaros tu 
dálékos vélekedések a nagy 
titokról, m elynek m inndannyi- 
an részesei im m ár: „A fizika  
mai törvényei szerint nem  le
hetetlen, hogy m in t elektro
nok (az anyag végső részei) a 
kozm ikus térben és időben ta
lálkozni fogunk. De e fizikai 
folyamatról akkor már sem m it 
sem tudnak a V O L T A K ”. A z  
azonos parcellák síremlékei 
legalább úgy hasonlítanak egy
másra, m in t a villanegyedek 
házai, a sirversek egyezései a 
vikkendházak homlokfeliratait 
ju tta tják  az ember eszébe.

Jézus-szobor is akad jócs
kán, a kőfaragó bizonyára be
hunyt szem m el is megcsinálná 
az átdöfött szívét mutogató, 
kecses keresztjét egyensúlyozó 
Krisztusokat, m elyek ugyan
olyanok, m in t a hitvesi ágyak 
fölött függő széria nyomatok. 
Igéje, két évezredet átfogó sza
va alig-alig csillan föl valahol. 
Csak elképzelt, úntig sokszo
rosított alakja álldogál árván 
bevésett bordalok, kínrimes 
istenhozzádok fölött. A  szivet- 
tépő rigmus halmaz modoros, 
önmagát ismétlő, m int a fa lvé
dők, törülközőtartók versikéi. 
Annak, A k i a feltámadás és az 
élet — alig akad itt szava. Elet 
és halál m egkerülik ö t  — ide- 
genség, botránkozás, éles sze- 
geletkő maradt, ahogyan m eg
mondta álmélkodó tanítványai
nak.

Turcsányi Sándor

A Kisalföldet átszelő, roha
násukban megfékezett folyók, 
a Rába, a Rábca, a Marcal, 
stb. takaros falvacskák széleit 
nyaldossák. Nyáron fűzfák 
lombjai szomorkodnak a fo
lyók fölé és simogatják bár
sonyos ágaikkal az apró tara
jokat. Tavasszal, ősszel m in
dig veszélyekkel rémítgetik a 
környező falvak lakóit, mert 
a gátak, ha itt-ott átszakad
nak félrevert harangok riaszt
ják a békés,- nyugodt lelkű 
embereket.

1945 tavaszán, amikor a ve
tés már araszolható volt, más
ként szakadtak át a gátak. A 
lelkekben hosszú hónapok 
óta zúgott a félrevert harang 
félelmet idéző hangja, mert 
hiszen rémhírekkel volt tele a 
levegő. E falvakat keresztbe- 
kasul járták már az ország 
keleti feléből ide, vagy tovább 
menekült emberek, s  hozták 
magukkal félelmüket, vacogá- 
sukat és ezt mint ragályos kórt 
terjesztették. Volt, aki azt 
mondta: „eddig és netovább!” 
Ezek tették okosan! De a pá
nik sokakat magával ragadott. 
Voltak hajlékok, ahol meghú
zódtak üldözött zsidók és ha
ladó baloldali emberek. Ezek 
ma is hálával emlékeznek 
meg egykori rejtegetőikről, 
legyenek azok csendes papi 
hajlékok, vagy paraszti ottho
nok. Tej, kenyér mindig akadt 
és jó szívben sem volt hiány.

Az a gátszakadás, amely 
azután 1945 tavaszán bekövet
kezett, mégsem pusztulást, ha
nem szabadulást hozott. Már
cius végére már alig volt el
lenállás és a Győr környéki 
falvak: Győrújfalu, Tét, Rába- 
szentandrás, Sobor, Szilsár
kány, Bezi és Győrság szaba
dultak fel. Győrújfaluban köz
vetlen harcok nem voltak. A 
felszabadulást harangzúgás 
köszöntötte és a bevonulókat 
megvendégelték.

Lukácsy Dezső téti lelkész 
arról számol be, hogy a gyü
lekezet területén harc nem  
volt. Egyetlen ház sem égett le 
csupán, amely lőszert szállító 
teherautó felrobbantásától 
gyulladt ki. „A lelkészlakáson 
sebesült orosz katonák részére 
rendeztek be kórházat és itt 
végeztem ápolói szolgálatot 
több gyülekezeti taggal együtt 
és ez nem akadályozhatott más 
lelkészi szolgálat végzésében.”

íme, a diakónia a háború 
utolsó napjaiban. Lukácsy De
zső lelkészünk sebesülteket 
ápolt. Minden bizonnyal ké
sőbb is ugyanezt végezte, ami
kor „lelki sebesülteket” kellett 
a gyülekezetben ápolnia.

Sághy Jenő arról tudósít, 
hogy Bezin sem voltak hábo
rús cselekmények, sőt korábbi 
állomáshelyén, Győrságom is 
csak kisebb harci cselekmények 
voltak.

Rábaszentandrás és Sobor 
közös lelkésze Hülvely Sándor. 
A szomorú emlékeket később 
szedegette össze. S ezek között 
az emlékek között van egy 
olyan, amelyre ma nem kis 
büszkeséggel gondolunk mind
annyian: „Patyi Sándor sobori

kántortanítónk a Szálasiék ál
tal Németországba parancsolt 
ifjakat akarta visszatartani az 
elhurcolástól. Arra hivatkozott, 
hogy tifuszjárvány miatt le van 
zárva a falu. Szétoszlatta a 
már egybegyűjtött ifjakat és 
hazaküldte őket. Estére már 
tábori csendőrök kísérték a 
Rába-töltés felé és orvul tar
kón lőtték. Történt pedig 
mindez 1945. március 26-án.” 

Patyi Sándor evangélikus 
kántortanító mártírja lett az 
igaz ügynek. Ma már nem tud
juk megállapítani, hogy halá
la hány ifjú életét mentette 
meg, de hősies cselekedete 
örök példa marad.

Rábaszentandráson és Sobo- 
ron a halotti anyakönyvek ta
núsága szerint kilenc személy 
halálának oka így van beje- 
jegyezve: „lelövés.” És noha e 
községben nem volt különö
sebb ellenállás, mégis barbár 
és kegyetlen eljárásról beszél
nek e bejegyzések. Akad köz
tük olyan 80 éves asszony, aki 
tehénkéjét akarta menteni, s 
eközben lőtték le orvul.

Az új élet az egyházban is 
nehezen indult meg. Hülvely 
Sándor arról számol be, hogy 
„sok munkára és az efezusi 
kérges tenyérre volt szükség, 
hogy a holtpontból kimozdul
jon a gyülekezet és az ígére
tes jövőt maga is munkálja.” 

Szilsárkányról Ferenczy Vil
mos tudósít néhány sorban: 
„Március 28-án délelőtt tör
tént a község felszabadítása, 
A gyülekezeti élet csak május 
hónapjában, áldozócsütörtöktől 
kezdve indult meg.”

Kicsiny, jelentéktelen közsé
gekről volt szó. Sezek a jelen
téktelen községek kerültek bele 
világtörténelmi események 
sodrásába. Ahogy a történelem  
szekere átdübörgőit rajtuk, 
egyéni tragédiák maradtak 
nyomában. A sebeket bekötöz
te az idő. S ma a Kisalföld eme 
falvaiban folyik a békés ter
melőmunka. Kenyeret termel
nek az országnak. De vajon ha 
e sorokat olvassák, visszagon
dolnak-e híveink e megrázkód
tatásokkal teli hónapokra?

R. P.

NYÁRESTI
ORGONAMÜZSIKA

lesz a Bécsikapu téri 
templomban 

augusztus 21-én, 
pénteken este 
fél 7 órakor.

HÄNDEL
ORGONAVERSENYEI L

B-dúr, g-moll, B-dúr.
Orgonái:

PESKÓ GYÖRGY
orgonaművész

Közreműk ödik; 
a Postás

Szimfonikus Zenekar. 
Vezényel:

v á r n á i  p é t e r
Előadó:

FÖLDES IMRE
főiskolai tanár

Jegyek ára: 12,— Ft.

Lelkésziktaíás Meszlenbcn
Augusztus másodikén ra

gyogó szép napra ébredtek a 
meszlenacsádi gyülekezet hí
vei. Kint a határban arany
sárga kalászokat lengetett a 
szél, kombájnok várakoztak a 
gabonatáblák végén, hogy mi
helyt az éjszakai eső után 
megszikkad a gabona, nyom
ban megkezdhessék az ara
tást.

Bent a faluban megszólal
tak az evangélikus templom 
harangjai. Lelkésziktató isten- 
tiszteletre hívták a gyülekezet 
tagjait. A gyülekezet W eitler 
Sándor kőszegi segédlelkészt 
hívta meg lelkészéül.

Szabó Lajos, a Vasi Egyház
megye esperese János evan
géliuma 15 része 26—27. verse 
alapján hirdette az igét. Kér
te a gyülekezetét, hogy be

csülje meg lelkészét, figyel
jen a pásztor hangjára és sze
resse őt. A lelkészt pedig arra 
intette, hogy mindig hűsége
sen töltse be szolgálatát.

A beiktatás után W eitler 
Sándor lelkész 1 Mózes 15,1—
6. alapján prédikált. „Ha a jö
vőbe nézünk — mondotta — 
hit és bizakodás tölti el a szí
vünket, mert a pásztor és a 
nyáj közös úton jár. A re
ménység útján.”

Az istentiszteletet ünnepi 
közgyűlés követte, amelyen 
Takács Sándor felügyelő kö
szöntötte a lelkészt, majd 
több köszöntés hangzott el.

A kis gyülekezet tagjainak 
szívét ünnepi öröm töltötte el.

Horváth György 
presbiter

LUTHERÁNUS—ORTODOX KONFERENCIÁT
terveznek jövő év januárjában 
a finnországi Turkuban, ame
lyen a mintegy húsz meghívott 
résztvevő között a szovjet
unióbeli ortodox egyház kép
viselőit is várják. Az ötnapos
ra tervezett konferenciát a tur-

kui Teológiai Akadémia öku
menikus és szociáletikai tan
széke szervezi, a svédországi 
Sigtunában működő északi 
ökumenikus intézettel karölt
ve.

Aranvbetük hivalkodása

. . .  ember azt el ne válassza. . .

Lelkessel: emlékeznek

A Rába partián



2 Mózes 34, 6—10

ő si emberi vágy látni az Istent. Hányszor próbálta már az 
ember történelme folyam án megfoghatóvá tenni a megfogha- 
tatlant, láthatóvá a láthatatlant, kiábrázolni vonásait. A  Biblia 
régibb lapjai vannak most előttünk Isten arcvonásaival. Ko
runk és a régi írás közé ezer esztendők tornyosulnak, az az 
istenkép azonban, am it látunk, hasonlít ahhoz, amit Jézus m u
tatott fö l az Atyáról.

A  szeretet vonása az első Isten arcán. Több szóval mondja el 
az ige: O irgalmas és kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy 
irgalmasságú. A  Biblia lapjai és azután az egyháztörténet fe je 
zetei tanúskodnak Isten ezerízig tartó kegyelméről, nem zedék
ről nem zedékre tartó szeretetéről. Újra és újra megszólítja az 
embert. Mózes után a próféták hosszú sora következik, akik  
Isten üzenetét tolmácsolták. Még inkább nagyobb távlatú lesz 
ez a szeretet, ha arra gondolunk, hogy Ö nemcsak üzent, nem 
csak követeket küldött, hanem Jézusban személyesen jö tt el 
hozzánk. Belépett az emberi történelem  idő és tér határolta 
körébe, hogy Isten ezerízig érvényes kegyelme és megbocsátá
sa hirdettessék. Hiszen akit szeretünk, attól nem  elég a levél, 
nem  elég az üzenet, személyes beszélgetés, találkozás kell, an
nak meg akarjuk fogni a kezét, oda akarunk ülni mellé. Isten  
elsősorban és m indenek előtt a szeretet Istene!

Ha van most e sorok olvasói között valaki, aki úgy érzi, öt 
nem  szereti senki, róla m indenki elfeledkezett, hallja meg, Is
ten tud rólunk és lehajol hozzánk. Tanuljuk meg fölismerni ke
gyelmét az élet különféle területén, tanuljunk meg hálát adni 
sokszor a kisebb kenyérért és kevesebb egészségért is, fogadjuk  
el az igében hozzánk szóló bocsánatát.

A  szeretet vonása m ellett furcsa ellentétként húzódik ott az 
Isten arcán: Isten igazságos. N em  hagyja a bűnt büntetés nél
kül, az atyák vé tké t a fiakon kéri számon harmad- és negyed
ízig. Hogyan lehetséges ez? A z t jelentené Isten kegyelme, hogy 
megszűnik igaz bíró lenni és azt jelentené igazsága, hogy meg
szűnik megbocsátó A tya  lenni?

Mózes bűnvallással borul a földre, megváltja népe kem ény- 
nyakúságát, vé tkeit és gonoszságát. Ez a nép Isten helyett az 
aranyborjú előtt tisztelgett, visszatért régi bálványimádásához. 
Vajon m i az, vagy ki az, aki, vagy ami a m i „aranyborjúnk” 
ma? Mert hiszen ahogyan Luther mondja, akin vagy am in szi
vü n k  csüng, akiben vagy amiben bízunk m inden más előtt, az 
a mi Istenünk. Lehet egy m ásik ember, önmagunk, gyerme
künk, házastársunk vagy pénz, tudás, anyagi javak. Isten vo
násának kettőssége, hogy elítéli a bűnt, de szereti a bűnöst. 
Szeretetének és ítélő igazságának ellentéte abban a harmadik 
vonásban oldódik föl, ahol arról olvasunk, hogy újra és újra 
szövetséget köt velünk és megígéri, hogy hűtlenségünk ellenére 
is hű marad, újat akar kezdeni velünk. Ha van valaki e sorok 
olvasói között, aki úgy érzi, nincs rem énye többé, nem  lát k i
utat az élete számára vagy úgy gondolja, „úgyis m inden m ind
egy”, az hallja meg: Istennél nincs rem énytelen eset, Isten nem  
mond le rólunk. Ezek a sorok is ennek bizonyságai.

A  Tízparancsolat közül rögtön az első arra int, ne alkossunk, 
készítsünk, fabriká ljunk m agunknak istent vagy isteneket, 
nincs szükség arra, hogy m i keressük ő t, m ert ő  közeledik 
hozzánk. Szeretetével és igazságával akar magához vónni, hogy 
ebben a szövetségben boldogabb és jobb legyen az életünk.

Ifj. Harmati Béla

I M Á D K O Z Z U N K
Istenünk, köszönjük a Te meg nem szűnő szeretetedet. Leha

joltál hozzánk és megítélsz bűneink miatt, de nem akarod a 
bűnös halálát, hanem megszentelő közösségedbe akarsz vonni. 
Bocsásd meg, hogy életünkben annyiszor, újra és újra hátat 
fordítunk Neked és szavadnak, és mindenki másra inkább hall
gatunk, mint Beád. Hadd érezzük most közelségedet, szereteted 
és ítéleted szavát az igében és hadd lehessen életünk a Te kö
zelségedben jobb és boldogabb élet, mások javára és a Te di
csőségedre. Ámen.

I s te n tis z te le ti  r e n d
B udapesten , 1970. augusztus 16-án

D eák té r . de. 9. (urv) T ra jtle r  
G ábor, de. 11. (urv) d r. H afen- 
sc h e r K áro ly , du. 6. dr. H afen- 
sch er K ároly . F aso r de. 11. Szirm ai 
Zoltán, du. 6. Szirm ai Zoltán. Dó
zsa G yörgy ú t  de. fél 10. Szirm ai 
Zoltán. Üllői ú t  24. de. fél 11. K a
rácsony  S ándor u . de. 9. Rákóczi 
ú t  57/b. de. 10. (szlovák) A radi 
A ndrás, de. 12. (m agyar). Thaly 
K álm án  u. 28. de 11. F rancisci 
Guido. K őbánya de. 10. U tász u. de.
9. V ajda P é te r  u. de. fél 12. Zugló 
de. 11. (urv) B oros K áro ly . R ákos
falva de. 8. (urv) B ízik László. 
G yarm at u . de. fé l 10. Boros K á
roly. Fóti ú t de. 11. B a ran y a i Ta
m ás. Váci ú t  de. 8. B a ran y a i T a
m ás. F ran g ep án  u . de. fél 10. Ba
ra n y a i T am ás. Ü jpest de. 10. Blázy 
Lajos. P este rzsébet de. 10. V irágh 
G yula. S o roksár Ú jtelep  de fél 9. 
V irágh G yula. P estlő rinc  de. 11. 
M atúz László. K ispest de. 10. K is
pest W ekerletelep  de. 8. P e s tú j
hely  de. 10. S ch re in er Vilmos. Rá
kospalo ta  M áv Telep de. 8. R ákos
palo ta  N agytem plom  de. 10. R ákos

p alo ta  K istem plora du. 3. R ákos
szentm ihály  de. fél 11. ifj. Görög 
T ibor. Sashalom  de. 9. K arn e r 
Ágoston. M átyásföld de. fél 11. 
C inkota de. fél 11, du. fél 3. Kis- 
ta rc sa  de. 9. R ákoscsaba de. 9. Bé
kés József. R ákoshegy de. 9. R á
kosliget de. 10. R ákosk eresz tú r de. 
fé l 11, du. 3.

B écsikapu té r  de. 9. (urv) Ma- 
docsai Miklós, de. fél 11. (ném et), 
de. 11. (urv) V árady  Lajos. du. 6. 
M adocsay Miklós. T orockó té r  de. 
fél 9. V árady  L ajos. Ó buda de. 
9. F ülöp Dezső, de. 10. (urv) 
F ülöp Dezső. XII. T a rtsay  Vilmos 
u. 11. de 9. C sákó G yula, de 11. 
Csákó G yula, du. fél 7. Csengődy 
László. P esth id eg k ú t de. fél 11. id. 
H arm ati Béla. K elenföld de. 8. A ra
di A ndrás, de. 11. (urv) Bencze 
Im re , du. 6. B encze Im re. N ém et
völgyi ú t. de. 9. B encze Im re. A l
bertfa lv a  de. 7. V isontai R óbert. 
N agytétény  de. fél 9. K elenvölgy 
de. 9. V isontai R óbert. B udafok de. 
11. V isontai R óbert. C sillaghegy de. 
fél 10. Csepel de. fé l 11.

— Szentháromság ünnepe 
után a 12. vasárnapon az oltár- 
teríto színe: zöld. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: Mk 
7, 31—37: az igehirdetés alap
igéje: 2 Móz 34, 6—10.

— GYÖRKÖNY. Römer Já
nos gyülekezeti felügyelő 24 
éven át végzett egyházi szolgá
lat után megromlott egészségi 
állapotára való tekintettel 
tisztségéről lemondott. A gyü
lekezet közgyűlése felügyelőül 
K uti Im rét választotta meg.

Beiktatása július 26-án volt 
istentisztelet keretében. Ugyan
akkor iktatták be tisztségébe 
a két újonnan választott pres
bitert: Juszt Jánost és W en- 
hardt Ádám ot.

— h á z a s s á g k ö t é s . Für
jes Zoltán  és Sárkány K riszti
na július 25-én tartották eskü
vőjüket a pusztaszentlászlói 
templomban. Az esketés szol
gálatát Pintér János zalaeger
szegi lelkész végezte.

Az Isten áldja nem mindig olyan jó, 
mint az isten hozta

A két köszöntés közt sok 
minden történhet. Örömmel fo
gadod, köszöntöd vendéged . . .  
szívesen látott ember, kínálod 
szeretettel. . .  Idő múltával nő 
a barátság, erősödik a rokon
ság . . .  Szeretnéd megállítani 
az órát, eldugod kabátját, ka
lapját Marasztalnád, amíg 
csak leh et. . .  nyújtod a per
ceket, hogy órákká nőjjenek. 
Bármennyire szeretnéd, bú
csúzni kell. Mikor köszön
tőd, talán a könnyed is elered, 
nehezen engeded. Remegve 
mondod, fájón: Isten áldjon! 
Ügy érzed, szíved egy darabját 
is m agával' vi t te . . .  mert ba
rátja lettél, a testvére.

Máskor másképp fordul. A 
szívesen látott vendég megra
bolja békéd, felforgatja háza
dat, nyugalmadat. . .  távozását 
szívesen vennéd, csak bezár
hasd utána kapudat. Tartsunk 
számadást: hogy e mondás 
megszületett, arról te is, én is 
tehetek. Ilyenkor kérdezd meg 
csendesen: melyikünk volt a 
garabonciás diák, ki csinált 
komédiát, s kavart vihart, csi
nált patáliát? Bár igaz: 
„nyugtával dicsérd a napot”, 
tégy meg mindent, hogy öröm
mel nyissad ajtód s még na
gyobb örömmel emelhesd bú
csúra kalapod!

Hernád Tibor

„Megrepedt nádat nem tör 
el. a pislogó gyertyabelet nem 
oltja ki, a törvényt igazán je
lenti meg”. (Ézs 42, 3).

VASÁRNAP. — „Ha az Űr
szavára nem hallgattok és en
gedetlenek lesztek, az Űr keze 
ellenetek lesz”. (1 Sám 12, 15). 
Ezen a héten tovább folytató
dik Isten és az ember kapcso
latának feltárása. A heti ige 
vigasztalás és bátorítás mind
nyájunk számára. Jézus Krisz
tusban az a kegyelmes Isten 
közeledik hozzánk, aki kész 
megbocsátani tékozló gyerme
keinek, kész visszafogni a meg
térő bűnöst, kész arra, hogy 
újjáteremtse az életünket és 
vele való kapcsolatunkat. De a 
mai ige figyelmeztetés a szá
munkra. Isten kegyelmes 
ugyan, de az engedetlen, ke
ményszívű ember ellen fellob
ban haragja. Könyörögjünk 
hozzá szüntelenül!

HÉTFŐ. — „Csak Istenben 
nyugodj meg lelkem, mert tőle 
van reménységem.” (Zsolt 62, 
6). Sokszor panaszkodunk, hogy 
nyugtalan és zaklatott az éle
tünk. Sokszor vesz erőt rajtunk 
a kétségbeesés és reménytelen
ség. Mindez azért van, mert a 
nyugalmat, a békességet nem 
Istennél keressük. A mai ige 
tanács és útmutatás Isten felé. 
A reménység, a nyugalom, a 
békesség nála van. Keressük őt 
életünk minden napján, mert 
nála mindent megtalálunk, 
amire csak szükségünk van.

KEDD. — „Én, az Űr, az első 
és utolsókkal is az vagyok én.” 
(Ézs 41, 4). Milyen sokszor el
bizakodunk, amikor úgy látjuk, 
hogy jól megy életünk sora, 
minden sikerül, terveink és vá
gyaink rendre megvalósulnak. 
Ne feledjük el ilyenkor se: Is
ten az, aki velünk van, aki el
vezet minket vágyaink elérésé
hez, aki erőt ad terveink vég
hezviteléhez. De ne veszítsük 
el a reménységünket akkor 
se, ha úgy látjuk, hogy lema
radunk az emberek mögött, ha 
elveszítjük a jó utat szemünk 
elől, s igencsak hátul kullo
gunk az Isten útján való járás
ban. Isten az, aki segíti és bá
torítja az utolsókat is, Isten az, 
aki megerősíti tántorgó lépte
inket.

SZERDA. — „Boldog nép az, 
amely megérti a kürt szavát, 
a te arcodnak világosságánál 
jár, Uram!” (Zsolt 89, 16). A 
boldogság mércéje Istennél 
egészen más, mint az ember
nél. Számunkra az boldog, aki
nek megvan mindene, akinek 
egyenesen ível felfelé az élet
útja. A mai ige azt mondja 
boldognak, aki megérti Isten 
szavát, aki Isten színe előtt éli 
le az életét. Ezért kell szünte
lenül figyelnünk az ige szavá
ra, ezért kell napról napra ta
nulmányoznunk Isten üzenetét, 
hogy megértsünk mindent, 
hogy tudjuk azt, mi a rossz és 
tudjunk a hit és a szeretet út
ján járni. Könyörögjünk az ige 
megvilágosító erejéért, hogy 
soha ne tévesszük szemünk 
elől a jó utat!

CSÜTÖRTÖK. — „Ki hitt a 
mi tanításunknak, és az Űr- 
nak karja kinek jelentetett

meg?” (Ézs 53, 1). Sok meg 
nem hallott Igehirdetés, sok 
meg nem értett ige vádol min
ket. Sokszor nem akarjuk tu
domásul venni, hogy Isten igé
je, ami vasárnapról vasárnap
ra felcsendül a templomokban, 
minket hívogat és nekünk szól. 
Nem hiszünk ebben. És hány
szor egyenesen számunkra szól 
Isten a Szentírásunk lapjain 
keresztül, s oly sokszor süket 
füllel és szívvel olvassuk az ige 
szavát. Vigyázzunk, hogy az 
ige jó magva jó talajra talál
jon a szívünkben és az éle
tünkben!

PÉNTEK — „Isten az én 
erősségem, benne bízom.” (2 
Sám 22, 3). A hit, a bizalom, 
a reménység megfogalmazása 
a mai ige. Vajon mit tükröz 
a mi életünk? Azt, hogy való
ban Istenben bízunk életünk 
minden napján, azt, hogy neki 
engedelmeskedve járjuk éle
tünk útját szeretetben az em
berek között, vagy pedig egé
szen mást. Azt, hogy bizonyta
lan a hitünk, s emiatt gyarló 
az emberek iránti szeretetünk 
is? Könyörögjünk a Szentlé
lek áldásáért és erejéért, hogy 
erősítse meg hitünket, adjon 
nekünk engedelmes szívet, 
hogy Isten legyen erőnk, bátor
ságunk és szeretetünk tápláló
ja!

SZOMBAT. — „A mennyek 
Istene, ő ad jó szerencsét ne
künk, és mi, mint az ő szolgái 
kelünk föl és építünk.” (Neh 
2, 20). A hét utolsó napja egy 
kicsit elgondolkoztat minket: 
Ellenségeiként, vagy engedel
mes szolgáiként é1' " ok ezen a 
héten Istennek? Mert ő azért 
szólított meg minket a hét 
minden napján, hogy gyerme
kei és szolgái legyünk, akik ne
ki élnek és engedelmeskednek. 
Áz ő áldásában részesülünk, az 
ő szeretete és kegyelme által 
lesz eredményes, szép és bol
dog az életünk. Készítsünk ter
veket és legyenek vágyaink 
Isten szerintiek, s áldása nem 
marad el, ha hitben és enge
delmes szeretetben járunk.

H. L.

— HARANGOK villanyon eghajtá- 
sán ak  beszerelését jól bevált m ód
szerekkel, ju tán y o s áron , g aran 
ciával vállalom . H ívásra a hely
sz ín re u tazom  és részletes tá jékoz
ta tá ssa l szolgálok. K raszkó Jenő 
v illanyszerelő  m ester. Békéscsaba* 
G yulai ú t 22.
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Soproni Béla igazgató

A z utolsóA z  éjszakai vonat indulása nyomasztó han
gulatú. Mégis megdöbbentően szép igyekezet 
a hazafelé utazás. M ennyi lázas indulat küsz
ködik a képzeletekben. Kiszínezik, csodála
tossá álmodják m aguknak az elkövetkezendő  
két napot, m elyet otthon töltenek majd. Egész 
héten készülnek a szombatra, mégis, ahogy 
leteszik a m unkát, megtorpannak az első tal
ponállóban, hogy mámorral sürgessék a per
ceket, a fantázia elébe megy az érkezésnek, a 
valóság viszont megreked a fröccsökben, 
megállítja az időt és m ire kiballagnak a pá
lyaudvarra, már csak szomorú, fáradt embe
rek  érkeznek, akik  kényszerű kötelességnek 
érzik az utazást, de szégyenük elismerni, 
hogy jobb volna elnyújtózni a munkásszálló  
megszokott sarkában, pihentetni a zsibbadt 
férfitestet.

Megszólal a hangosbeszélő: „Beszállás, Ceg
léd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza felé . . . ”

. . .  Cegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza
. .  városok, és a városok között falvak, o tt

honok, rem énységek várakoznak, gondok, örö
mök, asszonyok, gyerm ekek várnak valakit 
messziről, aki őértük dolgozik a távoli nagy
városban . . .

A  büfében közben üvegszámra kérik  az 
italt. Nagyokat kortyolnak, behunyt szemmel 
gurgüláznak. Nagy, bőgős ádám csutkájuk szé
dülten szánkázik minden korty után. A m i 
mellé folyik, elcsurran az áluk körül, de rá 
sem hederítenek, hatalmas, bütykös kezeik
kel — m elyek olyanok egytöl-egyig, m intha  
odvas fából faragták volna őket —, m egtörlik

izzadt képüket és új dalba kezdenek artiku- 
látlan modulációkkal.

Ism ét a hangosbeszélő: „Beszállás, Cegléd, 
Szolnok, K arcag. . .

De a többit már elnyomja a zaj . . .
Hét vége van. K ím életlen boldogság ke

resés.
A z  emberek cihelődnek. Nehéz bakancsaik

ban trappolnak a szerelvény felé, kezükben  
faláda, spárgával összekötött motyó, benne 
a fé l életük: maradék szalonna, kenyér dara
bok, váltás fehérnemű.

Egy valaki, egy micisapkás ember nem  
mozdul. Révetegen bámul a semmibe. Vala
m it néz, de nem  lát semmit, szavakat keres, 
de az indulattól megcsomósodik a hang ben
ne és m indezt csak tekintetével mondja el. « 
füstös, gomolygó váróteremben.

— Hallod, elmegy a v o n a t. . .
— Hadd menjen!
— A  m últ héten is lekésted!
— En már többé nem  utazom!
— Nem-e?
— Nem, ha mondom!
A  két férfi egymásra néz. N yílván egy fa 

luból valók, ism erik egymást, talán kom ák  is, 
de lehet, hogy csak itt  Pesten hozta őket 
össze a közös sors. Mégis jó volna m egtudni 
ettől a micisapkástól, m iért nem  u tazik , m iért 
cövekel itt.

— Hát akkor m i a csodának vagy i t t  a pá
lyaudvaron?

— Megszokásból, pajtás! — buggyan ki a 
szó a micisapkásból — . . .  m egszokásból. . .  
évekig így éltem, úton az építkezés meg a 
család között . . .  azelőtt m inden két hétben  
haza u ta z ta m . . .  de most már nincs hová 
mennem, a megszokás pedig idehajt minden  
szabad szombaton a vonatinduláshoz. .  ä

— Nincs hova menned!?
— N in c s . . .  otthagyott az asszony. . .  elvitte  

a gyerekeket i s . . .  üres a ház, m indent belep 
a g y o m . . .

Nehéz komor férfi szavak szakadnak fel. 
Ilyenkor nem  szabad kérdezősködni. Ilyenkor 
m indenki annyit mond, m in t am ennyit szük
ségesnek érez, amennyitől úgy érzi meg
könnyebbül . . .

— A zt mondta, azért nem kellek neki m ert 
is zo m . . .  hát ki nem iszik . . .  hát kibír így él
n i . . .  távol az otthontól, a családtól. . .  néha 
hetekig egy jó  szót sem kap az em b er. —

— En is így vagyok!
— Ez nem  vigasz!
— Es nem próbáltál megváltozni?
— Kétszer voltam  elvonón. Először m a

gamtól. A zu tán  muszájból. A z  asszony v ite
tett el. Hogy nem  törődöm a családdal. Azért. 
Én nem  törődöm? Hiszen m iattuk van m in
den, azért m egyek tönkre, m ert ilyen cigány

életet élek és közben majd meghasad a szí
vem  utánuk . . .

— Es ahányszor rájuk gondolsz, mindig  
megiszol bánatodban két fé ld e c it. . .

— Csak gúnyolódj . . .  m ind ilyenek vagy
tok . . .  tanácsot könnyű a d n i. . . ,  hogy így élj, 
meg úgy élj, és akkor m ásképp le s z . . .  hát, 
hogy lesz, mondd!? A kkor talán visszatér lel
kem  békéje!? Mert amikor előveszem ezt a 
képet — és ezzel a micisapkás egy gyűrött, 
agyonfogdosott amatör képet szedett elő a 
zsebéből —, ha ezt a képet látom, m indig ösz- 
szefacsarodik a szívem, nézd a kis Kálmán- 
ka, meg a pöttöm  Z su zsika . . .  ez van nekem  
belőlük, ez a kép . . .

A  micisapkás ráborult a pultra és rázta, 
rázta a visszafojtott keserű férfizokogás. Tár
sa érezte, hogy kellene mondani valami meleg 
emberi dolgot, de csak közhelyek ju to ttak eszé
be, szánalmas frázisok, m elyek talán csak még- 
jobban felzaklatták volna ezt a törődött nyo
morult embert, aki nem  találja helyét az élet
ben. Ezért csak szánakozón megsimogatta a 
karját. A  micisapkás a társára nézett:

— N ekem  nem  segít a társadalom!
— Miért, te m it segítesz a társadalomnak, 

m it adsz az emberiségnek!?
A  micisapkás megvonaglott. Szinte kétség- 

beejtően és fájdalmasan nyögte:
— Nem hisz bennem senki!
— Miért, te kiben hiszel!?
A  szerencsétlen ember erre lehajtotta fejét 

és talán nem  is hallotta a fü ttyöt, m ely jelez
te, hogy közben elm ent az utolsó vonat.

Ágh Tihamér

EGYHÄZT S E flfT S E fi

NIXON ÉS A VATIKAN

40 ÖKUMENIKUS INTÉZET ÉS KÖZPONT
ökumenikus Központjában. A 
nemzetközi tapasztalatcsere a 
munka és a tervek összehan
golását szolgálta.

fővárosban rendkívül elszo
morító táborokban tengődnek, 
megfelelő élelemhez és ruhá
zathoz jusson.

indítottak Nixon ellen, mert 
intézkedésével újból megsér
tette az állam és egyház szét
választásának elvét.

A nyugat-németországi Evan
gélikus Segélyszerv 15 000 dol
lárt segélyt küldött Kambod
zsába, hogy 10 000 dél-vietnámi 
menekült, akik a kambodzsai

N ixon  amerikai elnök Henry 
Cabot Lodge-t nevezte ki „sze
mélyes képviselőjévé” a Vati
kánban. Az amerikai szabad-
AcrvháTQ.lr a m i a t t  + á m a rlá s .t

képviselői jöttek össze június 
és július első napjaiban 
Bosseyban, Genf mellett, az 
Egyházak Világtanácsának
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J u b i l e u m o k  é v e
Huszonöt évvel ezelőtt, augusztus másodikén, a Potsdam m el

letti Cecilianhof-tban fejeződött be a szövetséges hatalmak — 
Anglia, Egyesült Államok, Szovjetunió — vezetőinek értekez
lete. A július 17-én összeült konferenciát 25-től 28-ig az angol 
alsóházi választások eredményének kihirdetése miatt szünetel
tették. Mint tudott, Churchill ezen a választáson megbukott, s 
helyét Attlee vette át. Azon a jegyzőkönyvön, amelyet a tör
ténelem így ismer: „Potsdami Szerződés”, már olyan nevek is 
szerepelnek, akik a fasizmussal vívott élet-halálharcban és a 
szövetségi rendszer kiépítésében nem játszottak komoly szere
pet. Roosevelt még tavasszal meghalt, helyét egy tehetségében 
átlag, szürke személy foglalta el a csonka ciklusra: Truman. 
Churchill, a veterán politikus pártja vereséget szenvedett és 
így Attlee neve került a záróokmányra Sztálin neve mellé har
madiknak.

Európa, amely a hatéves borzalmas háború után még ájultan 
hevert romjain, ettől a konferenciától várta az első, életre biz
tató jelet. Sorsa azoknak a hatalmaknak a kezében volt, ame
lyek megsemmisítették a német imperializmust, szétzúzták a 
náci hadigépezetet, felszámolták a fasizmus intézményeit, a 
Gestapo, SS, SA, SD szervezeteit, megszüntették a koncentrá
ciós táborokat stb. Egyszóval pontot tettek a 12 éves rémsé
gekkel teli hitleri uralom után és egy hatesztendős szenvedés
teli háború végén kitűzték a béke zászlóját. A „hogyan tovább” 
kérdésének a megoldása az ő kezükben volt. Volt valami félel
metes abban a felelősségiben, amelyet az adott történelmi szitu
ációban vállaltak.

A konferencián született szerződést sokféleképpen értékel
ték az elmúlt 25 évben. Okkal és joggal hangzottak el a véle
mények és vádak kölcsönösen, hogy hol s mikor esett csorba a 
megállapodásokon, ki hói szegte meg az egyezményéket, de 
alapjaiban, amikor Európa sorsának kérdéséhez nyúltak, ami
kor beteg lázas testrészeit akarták gyógyítani, mindannyiszor 
vissza kellett ülni ahhoz az asztalhoz, amelynél együtt ültek 
25 éve a szövetségesek. Vagyis vissza Potsdamhoz. Ezért esik 
különös hangsúly a nemzetközi diplomácia hangvételében újra, 
meg újra Potsdamra. Európai kérdés ma nincsen Potsdam nél
kül. És ha európai kérdést emlegetnek, Potsdammal kell kez
deni. Truman elnök, Sztálin generalisszimusz és Attlee mi
niszterelnök azzal a meggyőződéssel hagyták el az Értekezletet, 
hogy ez megerősítette a kormányaik közti kapcsolatot és kiszé
lesítette együttműködésük és kölcsönös megértésük kereteit, 
hogy kormányaik és népeik az Egyesült Nemzetek többi álla
maival együtt megteremtik az igazságos és tartós békét”. (A 
berlini hármas értekezlet jegyzőkönyvéből).

Hogy napjaink Európájának kérdése milyen bonyolult, szö
vevényes és kusza, azt mindannyian nagyon jól tudjuk. Hogy 
politikailag, gazdaságilag és 'katonailag mennyire összeguban
colódott kontinensünk élete, ezt is érezzük. Hol lehet elkezdeni 
a fonal felgöngyölítését, hol lehet elkezdeni a kibontakozta
tást? Ezek a főkérdései az Európa biztonsága ügyében terve
zett gyűlésnek, német kérdésnek, határ-, és terület kérdésnek, 
stb. A fonal kezdete Potsdamnál még világosan látszik és ha 
valaki az összegubancolódott probléma-halmazt rendben fel 
akarja göngyölíteni, Potsdamnál kell kezdenie. Mert Potsdam
nál megtaláljuk az elvi alapokat ahhoz, hogy Európa kérdését 
igazságos és békés úton rendezhessük.

A ámító alapelv a szövetségesek egysége. Ez már a jaltai 
konferencián így fogalmazódott meg: „jelen konferencia mege
rősítette azon elhatározásunkat, hogy az eljövendő békében 
fenn tartjuk ás m egerősítjük a célok és akciók azon egységét, 
amely lehetségessé és bizonyossá tette az Egyesült Nem zetek  
győzelmét ebben a háborúban. Ügy véljük, hogy ez szent köte
lezettség, am elyet korm ányaink népeinkkel és az egész világgal 
szemben vállaltunk.” (A jaltai konferencia hivatalos közlemé
nyéből, 1945. febr. 11.).

Egy másik alapelv a ném et-kérdéssel függ össze. N em  áll m ó
dunkban ism ertetni a Németországgal kapcsolatos döntéseket, 
amelyekben a ném et m ilitarizmus, annak szelleme, a fasizmus, 
annak ideológiája felszámolását határozta el, vagy a hadiipar 
teljes leszerelését írta elő, vagy a határok kérdésében faglalt ál
lást, de a szerződés leszögezi: „A szövetségeseknek nem  áll 
szándékukban megsemmisíteni, vagy rabságba vetn i a német 
népet. A  szövetségesek lehetőséget kívánnak nyújtani a ném et 
népnek, hogy felkészülhessen életének dem okratikus és békés 
alapon történő újjászervezésére. Ha a ném et nép erőfeszítései 
allhatatosan e célra fognak irányulni, akkor idővel lehetségessé 
válik, hogy elfoglalhassa helyét a világ szabad és békés népei 
között.” (A potsdami értekezlet jegyzőkönyvéből.).

És em lítsünk meg egy harmadik alapelvet, amely a ném et 
szövetségben, vagy csatlós helyzetben lévő államokra vonatko
zik  és amely m egnyitja az utat számukra az Egyesült Nemze
tek Szervezetébe: „A három kormány kívánatosnak tartja, 
hogy Olaszország, Bulgária, Finnország, Magyarország és Ro
mánia jelenlegi rendezetlen helyzete m egszűnjék a békeszerző
dések megkötésével.” (U. o.). Majd az Egyesült N em zetek Szer
vezetét olyan intézm énnyé kívánja fejleszteni, amely képes lesz 
megakadályozni egy újabb világégés kirobbanását.

És noha a két és fé l évtized alatt sok súrlódás, sok bizony
talankodás volt a szövetségesek között és sokszor látszott úgy, 
hogy Európa biztonsága felborul, az em lített alapelvek m ind
annyiszor egyensúlyba hozták a felbillenni látszó szekeret. Ma 
különösen tapasztaljuk a potsdami szellem újraéledését, ami
kor küszöbön áll a ném et kérdés rendezése, Európa biztonságá
nak megvitatása, és mindazok az ügyek, am elyeket az egység
jegyében tűztek ki célul. __ _ .  ,  , „ . ,Dr. Redely Pál

GÜNTER WIRTH
AZ „EVANGELISCHES PFARRERBLATT” 

ÜJ FŐSZERKESZTŐJE
A nálunk is jól ismert és so

kat olvasott „Evangelisches 
Pfarrerblatt” kelet-németor
szági egyházi folyóirat új szer
kesztője Günter W irth, az 
Union Kiadóvállalat főlektora

lett. A haladó gondolkodású 
kelet-német egyházi lap főszer
kesztője minden bizonnyal új 
szint ad a  lapnál folyóm unká- 
nak .

E v ia n —1970
Amint arról már hírt ad

tunk, a Lutheránus Világszö
vetség július 14—24 között 
tartotta ötödik világgyűlését a 
franciaországi Evianban. Egy
házunkat D. Káldy Zoltán  
püspök vezetésével öttagú kül
döttség képviselte. A követke
zőkben beszámolunk majd a 
világgyűlés eseményeiről és 
eredményeiről.

Porto Alegre helyett 
Evian

A Lutheránus Világszövet
ség eddigi világgyűlései: 1947 
— Lund (Svédország), 1952 — 
Hannover (Nyugat-Németor- 
szág), 1957 — Minneapolis
(Egyesült Államok), 1963 — 
Helsinki (Finnország). Az ötö
dik világtalálkozó színhelye 
Porto Alegre (Brazília) lett 
volna. Néhány héttel a világ
gyűlés kezdete előtt azonban 
a brazil belső helyzetre törté
nő hivatkozással a Világszö
vetség vezetősége áttette a vi
lággyűlés színhelyét a köz
ponthoz, Genfhez igen közel 
fekvő kicsi francia városba, 
Evianba.

Már néhány hónappal a vi
lággyűlés előtt is akadtak 
olyan delegátusok, akik a bra
zil belső helyzetre hivatkozva

(szociális igazságtalanság, a 
demokratikus jogok semmibe 
vétele a kormány részéről, el
lenzéki vezetők — közöttük 
katolikus papok is! — meg- 
kínzása a börtönökben, a bra
zil lutheránus egyház kritikát- 
lan magatartása a katonai kor-

A »agygyűlés jelvénye

mánnyal szemben stb.) kijelen
tették, nem hajlandók részt 
venni a világgyűlésen, ha arra 
Porto Alegrében kerül sor. E 
küldöttek száma egyre nőtt és 
attól kellett tartani, hogy a 
világgyűlés egy nem az egész 
világ lutheranizmusát képvi-

M é n j ö c s a n a k

selő tanácskozássá zsugorodik
össze.

Ugyanakkor akadtak küldöt
tek, különösen a dél-amerikai 
és harmadik világbeli egyhá
zakból, akik megfutamodásnak 
és a megadott téma megcsúfo
lásának (a fő téma: Elküldet
tünk a világba!) tartották a 
tanácskozás helyének megvál
toztatását. A világgyűlés során 
heves formában is összecsap
tak a két tábor véleményei. A z  
eredetileg vendégül látó egy
háznak, a brazil lutheránus 
egyháznak a küldöttsége meg
jelent ugyan Evianban, de át
adva egy emlékiratot, ame
lyikben megbélyegezték a vi
lággyűlés helyének megváltoz
tatását, azonnal el is hagyták 
a tanácskozás színhelyét. A 
hely megváltoztatásából eredő 
feszültség érezhető volt a vi
lággyűlés minden eseményé
ben.

Világgyűlési statisztika
A világgyűlésen megjelent a 

tagegyházak 209 szavazásra jo
gosult küldötte, 114 volt a ta
nácskozási joggal rendelkezők 
száma, 46 világszervezeti ve
zető és 28 adminisztrációs 
munkatárs mellett 30 hivatalos 
látogató, 14 megfigyelő és 65 
sajtótudósító, összesen 506 sze
m ély vett részt a világgyűlés 
munkájában. Négy új egyházat 
vettek föl a tagok sorába: az 
Indonéziai Keresztyén Egyhá
zat 240 700, az Indiai Evangé
likus-Lutheránus Egyházat 
37 000, a Délnyugat-afrikai 
Evangélikus-Lutheránus Egy
házat 105 000, és Kenya Lu
theránus Egyházát 8000 lélek
kel-

Ebben a Győr peremterüle
téhez tartozó, ma rohamosan 
fejlődő községben 1859-ben 
alakult evangélikus gyülekezet, 
mint a nagybaráti anyaegyház 
filiája. Egy évszázadon át csak 
iskolája volt a gyülekezetnek, 
de régtől fogva melengették a 
templomépítés gondolatát. Tel
ket vettek tehát leendő temp
lomuk számára, majd 1957-ben 
nagy lelkesedéssel megindult a 
Káldy Barna győri építész ál
tal tervezett templom építése.

A templom felszentelése 1960 
Szentháromság vasárnapján 
történt D. Káldy Zoltán, a Déli 
Egyházkerület püspökének 
szolgálatával. A felszentelés 
ünnepén részt vett Paul Han
sen, a LVSZ kisebbségi osztá
lyának titkára is. Ekkor még

hiányoztak a templomból a 
padok, s kívül még csupaszon 
álltak a falak.

Három év múltán a kis gyü
lekezet lelkes népe új padokat 
állított, s kívül is szép köntös
be öltöztette kedves templo
mát. Húsz tölgyfapad ékesíti 
ma a templomot, 120 kényel
mes ülőhellyel.

További feladat maradt a 
karzat berendezése. Ez most 
van folyamatban. Itt a legna
gyobb esemény, az új orgona 
elkészítése. A templom felava
tásának tízéves évfordulóján, 
ez év június 7-én ünnepi is
tentisztelet keretében szentel
te fel D. dr. Ottlyk Ernő püs
pök.

A templom építésének össz
költsége kereken félmillió fo
rint volt. Ennek egyötöd ré
szét különböző segélyekben 
kapták (LVSZ, Gyülekezeti Se
gély), négyötödét a gyülekezet 
áldozta pénzben, anyagban és 
munkában. A ménfőcsanaki 
gyülekezet, amely ma az anya
gyülekezettel társgyülekezeti 
kapcsolatban él, 495 lelkes. 
Templomában minden vasár
nap két istentisztelet van, ád- 
vent-böjt idején és reformáció 
hetében hétközi istentisztele
tek is, ősztől tavaszig pedig a 
templommal együtt épült gyü
lekezeti szobában bibliaórákat 
tartanak.

COMPUTER AZ EGYHAZAK VILAGTANACSA 
KÖZPONTJÁBAN

Az Egyházak Világtanácsa 
genfi központjában rövidesen 
megkezdi munkáját egy nagy 
computer. Az új technikai se
gítő eszközzel, az „elektromos 
aggyal” nemcsak könyvelési 
és pénzügyi adminisztrációt 
terveznek végezni, hanem al
kalmazni fogják a tanulmányi

munka eredményeinek nyil
vántartására és munkacsoport 
alakult annak tanulmányozá
sára, hogyan lehetne a hagyo
mányos tanulmányi munka 
mellett bizonyos területeken 
kutatási feladatok végrehajtá
sára is fölhasználni.

Az utolsó ilyen 
világgyűlés?

Ezen a világgyűlésen is meg
mutatkozott ugyanaz a nehéz
ség, mint ami az Egyházak Vi
lágtanácsának 1968-as, Uppsa- 
lában tartott világgyűlését is 
jellemezte. Néhány nap alatt 
lehetetlen volt az odahozott 
fontos világkérdéseket megbe
szélni, nem is szólva a megol
dási lehetőségek kifejtéséről. 
André Appel, a Világszövetség 
főtitkára kifejtette, hogy az 
eviani konferencia minden bi
zonnyal az utolsó volt az ilyen 
stílusú konferenciák között. A 
világgyűlésnek természetszerű
leg az lenne a feladata, hogy 
betetőzzön egy hosszú évekre 
elnyúló, alapos előkészítő ta

nulmányi munkát. A fő kér
désekben is nagyon megoszló 
véleményű küldöttek nézetei
nek összehangolása azonban 
további tisztázásra szorul.

Több küldött javasolta, hogy 
a jövőben kisebb konferenciá
kat kell tartani, talán egy-egy 
földrajzi egység, Európa, Ame
rika vagy Afrika, Ázsia szá
mára. Máris elhatározták, hogy 
az NDK-ban ez év októberé
ben három regionális tanács
kozást tartanak majd a világ
gyűlésen fölvetett kérdéseto 
alapos megbeszélésére.

A Lutheránus
Világszövetség új 
vezetői és bizottságai

A Lutheránus Világszövetség 
új Végrehajtó Bizottsága meg
tartotta első ülését, közvetle
nül az V. Világgyűlés befeje
zése után, július 25—26. nap
jain Evianban. Az új elnök, « 
finn teológiai professzor, dpi 
M ikko Juva  mellé három *1̂  
elnököt választott a Végrehaj
tó Bizottság. Az első alelnfilj 
Nababan indonéz lelkész 
a második alelnök dr. Robei* 
Marshall (New York), az Ame
rikai Lutheránus Egyház el
nöke, a harmadik alelnök pe
dig Juan Cobrda lelkész (B tw  ' 
nos Aires), az Argentin^  
Egyesült Lutheránus Egyki» 
elnöke. Két alelnököt tehát a 
harmadik világból választot
tak, egy alelnököt pedig tat 
USA-ból, Schiotz volt ameri
kai elnök helyére. A LVSZ 
pénztárosa újból a nyugatné
met dr. Weeber (Stuttgarti 
lett.

D. Hans Ü lje  hannor^iáí 
püspök, aki negyven évig dol
gozott a LVSZ vezető testü
letéiben, tiszteletbeli tagja lett 
a Végrehajtó Bizottságnak. 
Megerősítették tisztségében dr. 
A. Appel főtitkárt és Carl Muu 
társfőtitkárt is.

Megválasztotta a Végrehajtó 
Bizottság a LVSZ három új 
bizottságának az elnökeit és 
tagjait is. Magyar részről D. 
Káldy Zoltán  püspök került 
bele az egyik bizottságba tag
ként, mégpedig az Egyházi 
Együttműködés Bizottságába. 
Ennek a bizottságnak tanzá
niai, a Tanulmányi Bizottság
nak egyesült államokbeli, a 
Világszolgálati Bizottságnak 
pedig svéd elnöke lett.

KELETNÉMET SEGÍTSÉG
ció igen szép eredménnyel
végződött, és a Német Demok
ratikus Köztársaság Vöröske
resztjének közvetítésével ed
dig 100 000 márka értékű se
gélyt juttattak el a keletné
met evangélikusok a Magyar 
Vöröskereszten keresztül a 
magyarországi árvízkárosul
taknak.

NIGÉRIA
A Vöröskereszt június végén 

beszüntette segélymunkáját 
Nigériában, s ezért a Nigériai 
Keresztyének Tanácsa vette 
kézbe a rászorultak segélyezé
sét szeptember végéig, tehát a 
legközelebbi aratásig.

Az Egyházak Világtanácsá
nak Egyházközi Segélyosztálya 
és a svájci evangélikusok se
gélyszerve, a HEKS továbbra 
is hozzájárulnak az egykori 
Biafra segélyezéséhez.

HOLLANDIA
A holland szigorúan refor

mátus egyházi zsinat nagy 
többséggel úgy határozott, 
hogy kéri fölvételét az Egyhá
zak Világtanácsába. 14 éves 
vita zárult le ezzel a meglepő 
szavazati eredménnyel, mert a

hollandiai szigorú reformátu
sok vonakodtak eddig csatla
kozni az ökumenikus mozga
lomhoz. Hollandia legnagyobb 
protestáns egyháza is tagja lesz 
tehát az Egyházaik .Világtaná
csának.

Mint ismeretes, a keletné
met evangélikusok Egyházi 
Szövetségének elnöksége fel
hívást intézett az evangélikus 
gyülekezetekhez, hogy a „Brot 
für die Welt” (Kenyeret a vi
lágnak) akció keretében ada
kozzanak a természeti kataszt
rófák által sújtott országok és 
emberek megsegítésére. Az ak-



M it c s e l e k e d j ü n k ?
Lukács 3,10—17

Kétezer éve majdnem, hogy egy forró, fü lledt nyáron fe l
hangzott ez a prédikáció. Nemcsak a levegő volt forró, hanem  
a vallásos, társadalmi légkör is pattanásig feszült. Évszázados 
messiási várakozások, csendben és nyilvánosan olvasott ősi pró
féciák, szegénység és a római iga fokozták a szinte vihar előtti 
feszültséget. V illám ként hasított a csendbe Keresztelő János 
igehirdetése. Jön,jön a Messiás, aki tűzzel keresztel.

Emberek tömegét döbbentette meg ez az igehirdetés. Mi te 
hát a teendőnk — kérdezték. Bem erítette János őket a folyó 
vizébe, és vizet csurgatott a fejükre is. Keresztelt, s ez a ke- 
resztség a megtérés jelképe lett, a megtisztulásé. A jelképek  
azonban m indig üresek tartalom nélkül, még a legdrágább je l
képek is. Tudta ezt János is, m ert nem  volt rajongó, tudta, 
m ert igét hirdetett. Nem öltöztette szőrcsuhába hallgatóit, nem  
épített újabb kolostort a pusztába. Am ikor igehirdetése hatásá
ra megkérdezik tőle az emberek megkeresztelésük után, hogy 
most már m it cselekedjenek — Keresztelő János válasza józan, 
szinte hidegen ésszerű. A  lendületes igehirdetés józan eligazí
tássá válik. N em  hívja ki az embereket a világból, hanem visz- 
szaküldi őket a világba. Igen — hazaküldi őket. Nemcsak a ke
reszt ség láthatatlan jelképével a homlokukon, hanem egész tar
talmukban, énjükben, egyéniségükben megváltozva.

„És megkérdezte tőle a sokaság: m it cselekedjünk tehát? ö  
pedig így felelt: A k inek két ruhája van, az egyiket adja oda”.

Megdöbbentő volt ez a felhívás? M inden bizonnyal nem. El
hangzott előtte is, leírták az Ószövetség lapjaira is. Új és meg
döbbentő azonban az volt, hogy először ju to tt kifejezésre, hogy 
Isten és ember kapcsolatát nemcsak a vallásos életszektorban 
kell ápolni, hanem a hétköznapokéban. Olyan ú j volt, hogy 
most már csoportosan jönnek hozzá tanácsért, útmutatásért.

Mi lett Keresztelő János mozgalmából? Nem tudjuk.
De a Messiás eljött. Alázatosan és szegényen, nem  ítélt, ha

nem megtartott. Keresztelő János azt hirdette, hogy a fejsze a 
fák gyökerére vettetett. Jézus így prédikált: ne vágjátok ki még 
a fát, hátha jövőre terem. N em  tartott diadalmas ítéletet, ha
nem  dicstelenül kivégezték egy kereszten. Teljes tehát a k u 
darc? Nem. A  szegényeknek hirdettetett az evangélium, az Isten 
országának az öröme. Vámszedőből Krisztus tanítvány is lett, s 
egy katona aki a kivégzést vezette a golgotái keresztnél mondta 
a hitvallást: bizony Isten Fia volt a megfeszített. Szó sincs vere
ségről, m ert a kivégzett Messiás feltámadt, él és uralkodik és 
eljövendő ítélni élőket és holtakat.

Ebben a krisztusi húsvéti fényben elevenedik meg igazán 
Keresztelő János képe. S ahogy megismertük az erősebbet, aki 
utána jött, úgy magasodik fel, m int az egyház szolgálatának 
mai képe. Keresztelt, prédikált és szolgált. Igen — mi is az el
jövendő Messiás vár ásónak a feszültségében élünk. A z  a kife- 
jezhetetlen többletünk viszont, hogy már itt járt az eljövendő, 
és ism erjük töviskoronás arcát, ö t  prédikálva kell Isten népé
nek ma a világ elé lépni. Igen kilépni. Ahogy ezt Keresztelő 
János is tette. Ma a kutatások valószínűsítik, hogy Keresztelő 
János fellépése előtt éveket töltött a mostanában megismert 
kum ráni szerzetesközösség tagjai között. Aztán jö tt Isten hívá
sa, a nagy törés, és Keresztelő János kilépett a világba. Egyhá
zunkat is kísértette a szűk belső körbe való húzódás hitetlensé
ge. Mégis hátat kellett fordítani ennek a lelki kolostornak, bár
milyen andalító is volt belső csendjük, bármennyire lelki gő
göt adott nyugalmuk. A z eljövendő Isten országa hírével kel
lett és kell ma is a világba kilépni. Így keU vállalni az egyház
nak is az alázatos m utatóujj szerepét, s Jézus K risztust kell 
hirdetnie. Nem  önmagát, használhatóságát, kulturális vagy er
kölcsi értékeit. A z evangélium tartalma is ugyanaz: erősebb 
nálunk. Erősebb gyengeségeinknél, erősebb bűneinknél, beteg
ségeinknél, erősebb egyházunk erőtlenségénél is! Ö jön tehát, a 
nálam erősebb Messiás — hirdette Keresztelő János; Jön Jézus 
— prédikáljuk mi. Nagyon kevés dologról m ondhatjuk el a v i
lágon életünkben, hogy jön. Minden és m indenki megy. Éveink, 
fiatalságunk, szeretteink, m inden és m indenki. Jézus jön! M ais 
jön igéjével. Szentleikén keresztül.

Keresztelő János szavai az egyház mai bizonyságtétele által 
kelnek életre. Ma is hangzik: Krisztus jön. így ígérte. M inden 
szavát beváltotta eddig, ezzel még adós. Biztosan jön. Mi tehát 
a tennivalónk ebben a világban? A kinek két ruhája van, az 
egyiket adja oda annak, akinek nincs. A kinek ennivalója van, 
hasonlóképpen cselekedjék.

Kiiltkay Levente babonytamási lelkésznek 
a Magyar Rádióban elhangzott igehirdetéséből

600 000-BÖL 1500!
Rhodesia 600 ezer keresztyé

néből mindössze a Holland 
Református Egyház 1500 kizá
rólag fehér híve ért egyet a 
fajüldöző Smith-kormán nyal.

A többi egyház most tiltakozá
si egységfrontot épít ki a kor
mány tervezett földfelosztási- 
törvénye ellen.

Lelkész-elődeink között ki
emelkedő helyet foglal el Pál- 
fy József. Élete, lelkészi szolgá
lata arra az időszakra esik, 
amikor egyházunk és hazánk 
életében a reformkorral kezde
tét vette a küzdelem — most 
már szélesebb nemzeti alapo
kon — önálló nemzeti életün
kért.

Pálfy József 1812. augusztus 
20-án Faradon született. Már 
kisgyermek korában feltűnt 
szüleinek és későbbi tanítójá
nak szellemi képességeivel. 
Még nem volt 6 éves, amikor 
édesapja esténként, munka vé
geztével írni-olvasni tanította. 
6 éves korában bekerült az is
kolába, ahol mohon szívta ma
gába tanítója magyarázatait. 
Tanítója később is kedvesen és 
szeretettel emlékezett vissza 
kis tanítványára.

1823-ban, 11 éves korában 
szülei — lelkészük és tanítójuk 
biztatására — Sopronba vitték, 
hogy a régi város régi iskolá
jában folytassa tanulmányait. 
Elgondolhatjuk, hogy szüleinek 
milyen nagy megterhelést je
lentett a jóeszű és szorgalmas 
fiú taníttatása. A kisdiák má
sokat tanított, hogy saját maga 
is tanulhasson. Sopronban ek
kor volt lelkész Kis János szu
perintendens, az irodalmi és 
társadalmi élet kiválósága. Kis 
szuperintendens rokona volt 
Pálfy Józsefnek, és talán az ő 
bátorítására határozta el, hogy 
teológiai tanulmányokat foly
tat, és lelkész lesz.

Kis János és lelkésztársa, 
Gamauf Teofil a soproni diá
kokból megalakította a Magyar 
Társaságot, amely a nemzeti 
nyelv művelését és a kultúra 
terjesztését tűzte ki céljául. A 
teológus diák Pálfy József 
1832/33-ban a társaság „titok- 
noka” (titkára) volt. és öröm-

Pálfy József
mel vett részt az önképzőköri 
munkában.

Külföldi egyetemek teológiai 
fakultásainak látogatását is 
tervbe vette, de a bécsi kor
mányzat tilalma miatt ebből a 
tervéből csak a bécsi egyetem 
teológiai fakultásának látoga
tása valósulhatott meg.

Már 1834 áprilisában Zay 
Károly egyetemes felügyelő 
gyermekeinek nevelője lett. 
Alkalma nyílt arra, hogy jól 
tájékozódjék egyházunk élete 
felől, hiszen házigazdája a kor
szak egyik vezető egyénisége 
volt. Elfoglaltsága mellett min
dent megragadott továbbképzé
sére. Ekkor már a Honművész 
és a Jelenkor c. lapokba is íro
gatott.

A rév-komáromi gyülekezet 
Kis János ajánlatára 1834. jú
nius 24-én „káplán-professzor
rá” választotta: meghívta se
gédlelkésznek, és iskolájába ta
nárnak. Nagy kedvvel és lelke
sedéssel foglalta el állását. Há
rom év múlva már a mencshe- 
lyi gyülekezet választotta meg 
egyhangúlag lelkészévé. Itt 
alapított családot: feleségül 
vette Stelczer Erzsébetet, aki
vel boldog házasságban élt. 
Igényes gyülekezetében boldo
gan szolgálta az egyházat és a 
hazát. Tudása, tiszta embersé
ge gyülekezete határain túl is 
ismertté tette.

Az Alma Mater visszahívta 
régi diákját: 1841. január 17-én 
elfoglalta a soproni líceum ta
nári állását. A „felső gramma
tikai osztály” vezetése volt a 
feladata. Ottléte alatt a latin 
helyett a magyar lett az iskola 
oktatási nyelve. __

Rövid ideig tanított, mert 
1842. április 3-án a tekintélyes

Nagygeresd választotta meg 
papjának.

Üj gyülekezetében tovább 
dolgozott: latin nyelvtanköny
vét itt fejezte be. Egyházkerü
lete számvevőnek is megvá
lasztotta. Rendbehozta a kerü
let zilált pénzügyeit. Többlet- 
munkával járó tisztségében 
tervet készített az egyházi 
pénztárak kezelésére. Javasol
ta, hogy a lelkiismeretesebb 
munka érdekében minden egy
házmegyében létesítsenek kü
lön pénztárosi és számvevői 
tisztséget. A pénzkezelésre és 
az ellenőrzésre vonatkozó el
gondolása jelen egyházi éle
tünknek is jellemző valósága. 
Pálfy az 1848/49-es események 
sodrásában a kerület vagyonát 
háborítatlanul és sértetlenül 
megőrizte.

Az ő nevéhez fűződik az egy
házi épületek tűzbiztosítása 
Szociális gondoskodása kiter
jedt az idős lelkészekre, lel
készözvegyekre és a lelkészár
vákra.

A soproni iskola további fej
lődése érdekében, a kerület kí
vánságára elcserélte a jövedel
mező nagygeresdi parókiát a 
900 forintos soproni tanárság
gal. 1853-tól kezdve újra sop
roni tanár, majd nemsokára az 
intézet igazgatója, később sop
roni magyar lelkész lett.

Prédikációiban, gyűléseken 
is kifejezésre juttatta, hogy 
megértette a márciusi forrada

lom eszméit. A nehéz időszak
ban is állhatatos maradt: a 
szabadságharc leverése után 
hosszú ideig megfigyelés alatt 
tartotta a császári titkosrend
őrség, és sokszor zaklatták a 
császári zsoldosok. A Bach-kor- 
szakban, mint tanártól is azt 
várta a diákság és az egész 
egyházunk, hogy. az ősi líceum
ban, — amelynek sokáig ve
szélyben forgott nyilvánossági 
joga — hazafias szellemben ta
nít. Pálfy József nem okozott 
csalódást. Kézikönyvek, tan
könyvek nem voltak, a Hely
tartótanács pedig eltiltotta a 
kéziratból való tanítást. Ekkor 
Pálfy ellátta diákjait jegyzetek
kel, segédeszközökkel. Elké
szítette Luther Kis Kátéjának 
fordítását, rövidebb és bővebb 
formában írt egyháztörténetet. 
Alapvetők pedagógiai utasítá
sai. Magányos Áhítatosság Ol
tára címen imádságos könyve 
jelent meg (Pest, 1861.);

1860. július 24-én megalakí
totta a Dunántúli Gyámintéze
tet. Programját minden gyüle
kezetnek megküldte. Nemsoká
ra az Egyetemes Gyámintézet 
is megalakult. (Ma, mint Gyü
lekezeti Segély végzi építő szol
gálatát.)

Amikor Eötvös kultuszmi
niszter 1867-ben elkészítette a 
kötelező népoktatásról szóló 
törvénycikket, a tárgyalásokra 
Pálfyt is meghívta.

Szívbaja vitte sírba 1869. 
július 5-én. Nagygeresdi utóda, 
Trsztyénszky Gyula és Kolben- 
heyer Mór soproni lelkész te
mette nagy részvét mellett.

Barcza Béla

Boldogságom

Gondolatok
A z igazságnak és a szeretetnek m indig együtt keU járnia. Az 

igazság megóvja a szeretetet attól, hogy nagylelkűségből gyen
geséggé váljék, ami a tárgyi igazság iránti közömbösségből 
ered. A szeretet viszont megóvja az igazságot az igazságtalan
ság keménységétől, melynek forrása a személy iránti közöm
bösség, vagy ellenszenv. Az igazság a szeretet fénye és sava, a 
szeretet pedig az igazság tüze és melege.

Boldogságom: búvópatak.
Mellettem ül, majd elszalad.
Vissza se néz, úgy tűnik eL 
Kiáltok érte: nem felel.
„Ó, boldogságom! Szép arám!
Talán a mélyben vársz reám?!”
És ások. vések éhesen.
Tíz körmöm vásik véresen: 
kutatja egyre, egyre lent!
S lám, most felettem megjelent!
Ragyog rám, mint a csillagok 
s kérdőre von, hogy hol vagyok!
Rohanok fel, hogy elérjem . . .
— sziklák közt . . .  véres a térdemJLL—-  
Ott ül, igen, a várromon!
— Muzsikát hallok valahol:
Musszorgszkij sir az é le ten .;;  —
De én azért reménykedem:
A várteremben vár reám!
Kimossa véres, rossz ruhám, 
letörli arcom, térdem et. . .  
s nem mondom majd: nem érte meg!
Táncol felém és megölel: 
sohsem volt tán ilyen közeli 
Párnámra dől s kacag, nevet!
Így lesz ugye? Csak így lehet!
S mire fölérek, nem lelem: 
elnyelte már a végtelen . . .  
így kergetőznénk egyre még, 
de alkonyul az égi kék 
s nem várom többé. . .  Néha jön, 
de gyorsan ismét elköszön . . .
Jöhet . . .  mehet . . .  már nem lesem 
és nem hívom szerelmesen . . .
Boldogságom: búvópatak.
Mellettem ül, majd elszalad . . .
Nő már az árny. S az életem  
elnyeli majd a végtelen . . .

Dóka Zoltán

(Theodor Harnack)
A hit úrrá tesz, a szeretet szolgává.
A m ilyen  a tűz  meleg és fény nélkül, olyan a hit is szeretet 

nélkül.
Mi a szeretet? Nem: kölcsönözni, adni, ajándékozni, hanem 

a szívünket kitárni és megnyitni.
Haszontalannak tartok minden szót, mely nem a hit épülé

sét, a szükség enyhítését és az élet megtartását szolgálja.
Krisztus vére oly nagy és drága kincs, hogy ha száz világ 

léteznék is, mind a százat megváltotta volna.
Nem a kövei és fenséges építménye teszik a templomot szent

té, hanem Isten igéje, a tiszta tanítás és az igehirdetés.
(Luther)

M int parancsolat, Isten szeretete jár elöl, de cselekedetben 
a felebaráti szeretet

(Augustinus)
Senki sem hiábavaló ezen a világon, aki más terhét meg

könnyíti.
(Dickens)

Nem az a jótevőnk, aki pénzt ad nekünk, hanem aki önma
gát adja. (Sana)

Istent abban kell megtalálnunk és szeretnünk, akit éppen ad 
nekünk.

Isten nem teljesíti minden kívánságunkat, de teljesíti min
den ígéretét

Jézus sem m i olyat nem követel tőlünk, aminek a megcselek- 
vésére erőt ne adna.

(Bonhoeffer) 
Sz. P.

THEODOR
eddigi heidelbergi docens lett 
a Nyugat-berlini Egyházi Fő
iskolán a szoeiáletika profesz- 
szora.. A fiatal teológus ismert 
nevű szerzője több, a mai tár-

STROHM
sadalom kérdéseit a keresz-
tyénség szemszögéből vizsgáló, 
de ugyanakkor a szocialista 
irányzatokat is figyelembe ve
vő alapos elemzésnek.

Ezer éve született az első magyar király, 
Géza fejedelem  V ajk nevű fia, aki a kereszt
sedben István vértanúnak nevét kapta. Nem  
kétséges, hogy István király a legnagyobb em
lékeztető a magyarok számára ezer év óta. 
Boldog az a nemzet, am elynek megszakítha- 
tatUm hagyományai táplálják a lelkeket, m int 
ahogy boldogtalan és tétova, ha megszakítják 
hagyományi érrendszerét s elfolyatják vérét. 
Ha nem  magyarként, hanem közömbös idegen 
gyanánt tekintenénk István királyra, akkor is 
ereznünk kellene országépítő és nemzetépítő  
nagyságát.

Mondják, hogy a bambergi dóm híres lovas
szobra őt ábrázolja, lovas nomádok megkeresz- 
telkedett fiát, aki lánynézőbe érkezett a bajo
rokhoz. Délceg, ösztövér testalkat, teljes cáfo
lata m indannak, am it ijedt és gyűlölködő né
m et krónikások összehazvdtak a kalandozó 
magyarokról. Fürkészőn néz előre, m intha va
lamely csillagot követne, hullámos haján ny i
tott korona csillog. Vagy talán az az ö igazi 
arca, m elyet a X II. századból származó vö
rösmárvány fe j mutat, a komoly, szigorú, nyu
godt s megnyerő férfiarc, homlokán az arany
korong keresztjeiével? M elyik a hiteles ábrá
zolás? Talán az, m ely a koronázó paláston lát
ható, a szelíden merengő szent királyé, aki ha
talma jelképeivel áll előttünk? Avagy talán a 
Képes Krónika m iniatűrje az igazi, a vékony- 
dongajú férfiúé, aki a bolgár fejedelem re rá
tapos, m iután legyőzte a csatában, s arca 
m intha pírban égne, hogy vállalnia kell az 
erőszakot? Vagy a későbbi krónikások találták 
el, akik fehér szakállasán, az ország atyjaként 
festették meg?

Tudatosítanunk kell, hogy István király ko
rának egyik legnagyobb királya s államf ér - 
fiú ja  volt. Neve és uralkodása új korszakot 
jelent nem zete történetében. Országot és egy
házat . valósított meg, egész csatlakozásunkat 
az európai műveltséghez és szokásokhoz, a 
megtérést a keresztyénségre. Ez volt az ő fe 
lismerése. Ha nem  látja tisztán az utat s nem  
képes átvezetni a nem zetet a pogány és törzsi 
létből keresztyén és nem zeti formába, a ma
gyarság a hunok sorsára jut. Koronája, m e
lyet a francia származású pápától kapott, po
litikai függetlenségének jelképe lett. De gon
doskodott, hogy a jelkép mögött felkészült 
hadsereg álljon, s kenyérben nem  szűkölködő 
ország. Erős, elszánt lélek volt. Hazai ellenfe
leit s a külföldieket, akik rátámadtak, egyként 
megsemmisítette. Ismerte a veszélyt, tehát 
megelőzte. Nem félt, nem  hőkölt vissza, nem  
késett el. Szabad és független királyságot ho
zott létre, m ely soha nem  volt senki hatalom  
hűbérese. Európához simult, a kőházakhoz s a 
kőtemplomok harangszavához, de csak azt 
vette át Európától, ami országépítő értéknek  
rémlett. A z  erkölcs és ízlés romlását, a d iva
tot, nem követte. Európa akkor halálraijedten 
készült a világvégre, a betelő ezredik évfordu
lóra, a csillagszóró robbanásra, ahogyan János 
evangélista megjövendölte. Magyarország Ist
ván keze alatt nem  vacogott, nem  ijedezett, 
hanem épített és remélt.

Tudta, hogy minden nem zet csak saját ere

jéből érheti el a külső és belső szabadságot. 
Nem engedte tehát, hogy a feudális mezben a 
nem zet összetartó kötőanyaga meglazuljon. 
Intézkedéseket tett, tanácsokat adott, hogy a 
kötőanyag vérkeringő állapotban legyen ezer 
évre szólóan. Hű maradt Krisztus vallásához, 
de hű maradt nem zetéhez is. Krónikásai írják, 
hogy nyáron nem bírta a köházat, sátorban la
kott, m int honfoglaló elődei. N em  kerülgette, 
szem közt vette  az akadályokat. Könnyen te 
hette, mert tiszta volt a lelkiismerete, s nem  
a maga hasznát kereste, m indenkinek jó utat 
kívánt teremteni. Egyik európai képviselője 
volt annak az eszmei mozgalomnak, mely a 
francia Clunyben virágzott ki. Levelezett is a 
clunyi kolostor apátjával. Székesfehérvári 
templomának meglepő méreteit és művészi 
szépségét a kiásott romokból is megcsodálhat
juk. Ragaszkodott az új valláshoz, de okos va
lóságtisztelő volt, nem zete jellemére, erejére, 
képességeire, vagyis a magyar alkatra építette 
fel az országot.

Magára vonatkoztatta az apostol szavát: „Ha 
pedig küzd is valaki, nem  koronáztatik meg, 
ha nem  szabályszerűen küzd”. Ezt ajánlotta 
fiának is. Szabályszerűen küzdött, könnyen  
válhatott jelképpé. Erkölcsi fegyelem m el hó
dított, nem dobta oda a gyeplőt a szabados
ságnak, amelyről tudta, hogy ez a bűn, vagyis 
a harmónia kibillentője. Egyensúlyra tanította 
a nemzetet, ezt hagyta örökül. A z  In telm ek
ben, melyet fia számára diktált, rendkívüli

emberismeret nyilvánul meg. Országot csak 
igaz telkekre lehet felépíteni. Magyarország 
világszintre emelése volt a gondja. Nem  tűrt 
meg semmit, ami szándékát rontotta. A  kirá
lyi korona ékességéről beszél, de az ország bé
kéjére s a társadalom jellem erejére gondol. A 
jellem  erejére, m ely több az aranynál és a 
bornál. Légy türelmes és igaz ítéletű, intette a 
fiát. Tisztelte a hagyományt, vagyis szólt az 
ősök követéséről, ami ugyancsak jellemfaragó 
erő.

A z összetartozás és együttérzés erejéről szólt. 
„Ki-ki abban legyen foglalatos — írja az Intel
mekben  — amit az ő ideje hoz magával, tud
niillik az ifjak fegyverben, a vének tanácsban. 
Mindazonáltal az ifjakat a tanácsból egészen 
nem  kell kirekeszteni. De valahányszor taná
csot tartasz velük, ha szinte alkalmatos lenne 
is tanácsuk, vidd mégis m indig az öregebbek 
elejibe, hogy minden cselekedeteidet a böl
csesség m értékéhez mérjed.” A z  ősök követése 
a királyi méltóság lépcsője. Pedig ezek az ősök 
még pogányok voltak. De aki ellenáll az ő 
atyjának. Istennek is ellensége. A z  engedet
lenség: veszedelme az egész országnak. Kö
vesd, mondja, fiam , az én szokásaimat, hogy 
nemzeted között kiváltképpen becsültessél. 
Mélyrehatóan magyarázta meg, hogy a nem zet 
egyensúlyát biztosító jó erkölcs, a tisztesség és 
törvény megtartása, Isten imádatával kötődik 
egybe. Elkötelezett királyt, elkötelezett nem 
zetet kívánt, a béke szivárványát hazánk fölé. 
Ezer éve született ez a cáfolhatatlan felismerő 
és tanácsadó.

Szalatnai Rezső

István király felismerése



„HM az éleiben, reménység a jövőben, szereld a szívben...”
Dr. Bakos Lajos református püspök üdvözlő szavai 
a katolikus papi békemozgalom ünnepi emlékülésén

A magyar katolikus papi békemozgalom m egalakulásának 
huszadik évfordulója alkalm ából augusztus 11-én ünnepi em
lékülést tartottak. A magyarországi egyházak képviseletében 
D. Káldy Zoltán evangélikus püspök, dr. Bakos Lajos reform á
tus püspök, dr. Berki Feriz ortodox adm inisztrátor, Palotai Sán
dor, a Szabadegyházak Tanácsának elnöke és dr. Seifert Géza, 
a Magyar Izraeliták Országos Képviseletének elnöke vett részt.

A Magyarországi Egyházak ökum enikus Tanácsa nevében 
dr. Bakos Lajos reform átus püspök m ondott üdvözlő szavakat, 
amelyeket az alábbiakban közlünk.

A Magyarországi Egyházak 
ökum enikus Tanácsa nevében 
őszinte tisztelettel és testvéri 
szeretettel kívánok áldást, ke
gyelmet és békességet az im
m ár húszéves katolikus papi 
békemozgalom minden rész
vevőjének

Ünnepi köszöntőm és áldás
mondásom nem csupán pro
tokolláris gesztus, hanem  m é
lyen átérzett és átgondolt bi
zonyságtétel is. Vallomás az 
üggyel és az ügyet szolgáló em
berekkel való őszinte együtt
érzésről, az igaz hozzáállásról, 
az együttműködés készségéről.

A Katolikus Szó június 26-i 
számában A megtett útra em
lékezünk” című cikket olvas
va, bennem is felragyogott az 
öröm fénye azért, hogy a húsz 
évvel ezelőtt m ustárm agként 
elültetett mozgalom terebélyes 
fává nőtt, am elynek felüdítő 
árnyékát élvezhetjük. Az em
lékezés ünnepi csendjében 
hadd fejezzem ki azt a meg
győződésemet, hogy szerte a 
hazában és annak határain  tú l 
is, ebben az igaz örömben 
együtt dobog ma m inden béke
szerető, jóakaratú és haladó 
gondolkodású em ber szíve, fe- 
lekezetre és világnézetre való 
tekintet nélkül.

Aki magot vet vagy cseme
tét ültet, az bizonyságot tesz 
arról, hogy hisz az életben, re 
ménysége van a jövendőben, 
és szeretet él a  szívében. Hit 
az életben, reménység a jövő
ben, szeretet a szívben — azt 
hiszem, a katolikus papi béke
mozgalom terebélyes életfájá
nak ezek az éltető erői és egy
ben ízes gyümölcsei is. Ezért 
tudott a m ustárm agnyi kezdet 
méreteiben is egyre nagyobb 
jelentőségű mozgalommá, és 
egyre dúsabb áldássá válni 
nemcsak egyházi körökben, ha
nem egész népünk életében, 
szocialista társadalm unk m in
den rétegében. A mozgalom el
indítása korszakos jelentőségű 
jótétemény volt; fenntartása, 
fejlesztése, gondozása és erősí

tése történelm i szükségesség, 
nem zeti és egyetemes emberi 
é rd e k  amely m inden békesze
rető em ber szám ára szívesen és 
örömmel vállalt elkötelezést 
jelenthet.

Az életbe vetett hit, a jövőre 
irányuló reménység és az em
ber irán ti szeretet kérdéseiben 
a valóban jóakaratú em berek
kel oszthatatlanul együtt lehe
tünk  és egyek is vagyunk úgy, 
hogy ezzel a hittel, reménység
gel és szeretettel egyszerre és 
együtt tudjuk szolgálni a bé
két és a szociális igazságossá
g o t M ert ezek természetsze
rűen összetartoznak, ugyany- 
nyira, hogy aki őszintén és iga
zán szociális igazságosságot 
gondol és akar, az m agától ér
tetődően békét is gondol és 
akar. Ez a tétel ebben a fogal
mazásban is érvényes és igaz; 
aki őszintén és igazán gondol
ja  és akarja  a békét, annak 
szükségszerűen gondolnia és 
akarnia kell a szociális igazsá
gosságot is, m ert a  béke szo
ciális igazságosság nélkül sem 
nem gondolható, sem meg nem 
valósítható.

A katolikus papi békemoz
galom két évtizedes, szép m últ
já ra  visszatekintve, hála és 
öröm tölthet el bennünket 
azért, hogy az emberiség e 
sorsdöntő kérdéseit ebben a 
természetes összefüggésben és 
elvi tisztaságban látjuk, s e 
kérdések békés megoldásának 
közös szolgálatára készek és 
hajlandók vagyunk.

Az elm últ húsz esztendő há
lára és örömre indító eredmé
nyei m ellett a tanulságokat is 
m érlegre téve, szerény vélemé
nyem szerint elérkezett az ide
je  annak, hogy az egyetértés
sel és egyértelműséggel kimon
dott és leírt szavaktól most 
m ár továbblépjünk a közösen 
átgondolt tettek és konkrét 
szolgálatok irányába.

A Hazafias Népfront és az 
Országos Béketanács jó alkal
m at és lehetőséget biztosít 
m inden békeszerető és építő

A próféta és a csend
Armagedon! Oda gyűlnek 

majd az istentelenek, ott lesz 
az utolsó háború, a hamis pró
féta és a sárkány — hogy el
vesszenek!

A körülállványozott bérház 
málladozó falán elvetél a vissz
hang, kongva keringenek a Je
lenések igéi a körfolyosók 
alatt. A kopár betonudvar kö
zepén, a bitószerű poroló alatt 
áll a prédikátor, a gangokon 
konyháikból előbújt háziasszo
nyok, nyugdíjasok házikabát
ban, minden változatosságért 
hálás bámészkodók.

A próféta kínosan megfelel 
az átlagember elképzeléseinek, 
hosszú, ősz szakálla van, gon
dozatlan, sovány, de méltóság- 
teljes, harsány és égő tekinte
tű. A „karnyújtásnyira" levő 
végítéletről beszél, gondolat
menete nehezen követhető, 
szavai összetorlódnak a torz 
visszhang határai közt, mégsem 
nevetséges. Tanácstalan rend
őr tizedes álldogál mellettem a 
kapualjban, szabályzat, nagy
vonalúság és unalom kereszte
zik egymást jelenlétében. Ügy 
tűnik, régi ismerőse a próféta, 
és láthatóan eldöntötte már, 
hogy megvárja a szónoklat vé
gét.

A hallgatóság nem ájtatos, 
de figyelmes. A fiatalabbak 
mosolyognak, az idősebbek bó
logatnak, de nem tudni, az el
mondottaknak, vagy az időn
ként tisztán értett szavaknak 
örülnek-e? Érdekes, hogy a né
hány megbotránkozó is közü
lük való, fejüket csóválják, né
melyik bevágja maga mögött 
az ajtót.

A próféta összecsukja hatal
mas, fekete Bibliáját, szeszé
lyes váratlansággal vet véget 
prédikációjának, és rendkívüli 
méretű kalapját előrenyújtva, 
elindul a körfolyosók alatt. 
Lassan, lehajtott fejjel halad, 
a merőlegesen tűző napfényen 
kívül semmi sem hull a nagy, 
sötét kalapba. A kör alakú ud

var felénél járhat már. amikor 
pörögve leesik az első apró
pénz. Kattan a kalap fenekén, 
a próféta nem néz fel, tűnődve 
bandukol, mintha egy kerek, 
virágos pad körül sétálna. Az
tán szaporodnak az adomá
nyok, furcsa módon alig hull a 
kőre valami, a pénzdobálók 
célba veszik a kürtőkalapot. A 
próféta nem hajol le a félre
hullott pénzért, az adakozók
nak kell igyekezniük. Itt-ott 
papírpénz libeg, bele a ka
lapba.

A rendőr ráérősen elindul, 
megáll az öregember előtt — 
szólna, de aztán nyögve* leha
jol egy 2 forintosért, és bele
dobja a kalapba.

Tilos a csendet zavarni, cső
dületet kelteni — mondja vé
gül is kelletlenül. Már a múlt
kor is figyelmeztették az őr
szobán — teszi hozzá némi 
nyomatékkal.

Az öreg áldásra emeli pisz
kos kezét, keresztet rajzol a 
vállapok magasságában, mond 
valamit, de nem lehet érteni. 
A rend őre vállat von, és rosz- 
szallva odébbhúzódik. A gan
gok, a kapualj lassan kiürül
nek, a fogócska közben megza
vart gyerekek gyanakodva 
visszalopakodnak a sivár ud
varra. A próféta szétterpesz
tett lábbal lehajol néhány el
gurult pénz után, és menni ké
szül. Hozzálépek, de jobbját 
távol tartólag felém nyújtja, és 
barátságtalanul rám formed:

Nem mondok semmit! Hitet
leneknek egy szót sem mon
dok, maga pedig az, az arcára 
van írva. Ha tudni akarja, 
ezért élek, és ebből élek! És 
most menjen innen!

Pénzzel telt kalapját és sú
lyos Bibliáját cserélgetve elin
dul a rossz szagú kapualj felé, 
mogorva, görnyedt és talányos, 
talán most emlékeztet is egy 
kicsit a prófétákra, akikhez 
oly nagyon szeretne hasonlí
tani. T'*rchányí Sándor

szándékú em bernek az együtt
működésre a közös, em berér
dekű ügyek szolgálatában. Eze
ket az alkalm akat és lehetősé
geket legjobb igyekezetünkkel 
kívánjuk értékesíteni és hasz
nosítani népünk javára és bol
dogulására a jövőben is. Ügy 
gondolom, hogy a  hazánkban 
szolgáló keresztyén egyházak 
egyetértésről tanúskodó és 
köztetszéssel fogadott ünnepi 
nyilatkozatainak, vagy a hét
köznapok során elhangzó sza
vainak hatóerejét még jobban 
növelni tudnánk azzal, ha 
konkrét form ák és keretek kö
zött, közösen átgondolt és vég
hez v itt te ttek  és szolgálatok 
által is bizonyságot tennénk a 
hum ánum  területén vallott 
egyetértésünkről. Meggyőződé
sem, hogy az egyetemes em ber
érdekű ügyekben, a tartós bé
ke biztosítása, a népek bará t
sága és békés együttélése, az 
éhség elleni küzdelem, az em
beri egyenjogúság, a  minden 
em bert egyaránt megillető em
berséges életform a biztosítása, 
egyszóval: a szociális igazsá
gosság kérdéseiben — hitelvi 
különbségeink mellett is — 
tudnánk közös állásfoglalást 
kialakítani, és annak érdeké

ben hazai és nemzetközi fóru
mokon egyértelm űen hangzó 
bizonyságot tenni, szóval és 
cselekedettel egyaránt.

Az elm últ évszázadok során 
sohasem volt erre olyan jó al
kalom, m int éppen most, a  mi 
időnkben, szocialista állami és 
társadalm i rendünkben. Ügy 
gondolom, hogy a m agyaror
szági keresztyén egyházak 
ilyen értelm ű és jellegű közös 
szolgálata hazánk határain  túl 
is példam utató bizonyságtétel 
lehet. Milyen szép és felemelő 
lenne, ha a katolikus papi bé
kemozgalom 20 éves évfordu
lójának emlékköve egyúttal 
iránym utató útjelző is lenne a 
közös egyházi bizonyságtétel és 
szolgálat végzésére! Azt hi
szem, hogy a kölcsönös jóaka
rat, bizalommal és megértéssel 
párosulva, a közösen kimon
dott jó szó legjobb fedezetét: 
a közösen véghez v itt jó tett 
lehetőségét is megtalálja.

Ebben a bizonyosságban kö
szöntőm őszinte tisztelettel és 
igaz testvéri szeretettel a ka
tolikus papi békemozgalom 
minden részvevőjét, áldást, ke
gyelmet és békességet kívánva 
ad multos annos!

C O M I C O -
T R  A G  OE D i  A»
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Az az:
N é g y  S z a k a s z o k b ó l  á l l ó ,  réfz-

ierint Víg, rete
H I S T

A hazai színházművészet 
igen dicséretes kezdeményezé- 
zésének lehettek tanúi azok, 
akik az elm últ hónapban 
Szentendrére látogattak. For
mai különlegességet je lentett 
az eleven város közepén felál
lított teátrum színpad, mely be
leolvadt a templom és a pol
gárházacskák természetes kör
nyezetébe, m egterem tve az iga
zi színház életes légkörét. A 
tartalm i csemegét az előadott 
mű jelentette: a XVII. század
ban élt ism eretlen szerző műve 
került bem utatásra, a „Comi- 
co-Tragoedia”, ez a népi és 
bibliai ihletésű, nagy sikerű 
középkori m oralitás (etikai ki
csengésű mű), melyet m ár 
Misztótfalusi Kis Miklós re
form átor-írónk is kinyom tatott 
kolozsvári m űhelyében .. . ami 
nem is csoda, hiszen e népi ko
média olyan egyházi m ondani
valót és társadalom etikai ten
denciát képvisel, mely beleil
lett a reformáció szellemébe.

A darab gerincét a bibliai 
Gazdag és Lázár (Lk 16, 19— 
31) példázata alkotja, bizonyos 
elő- és utójáték hozzátoldásá- 
val.

A játék drám ai vitával kez
dődik az Erény és a Bűn kö
zött. Melyiküké a világ!? Mi
vel a Bűn bőven illusztrálva 
bebizonyítja, hogy neki többen

í/ciinc Szomorú
o R I A,

hódolnak, az Erény csalódott 
szomorúsággal távozik a föld
ről, a rossz pedig átveszi az 
uralkodást. Ennek lehetünk ta 
núi a Gazdag em ber házában 
játszódó második jelenet fo
lyamán: a Bűn és csatlósai 
(Gyönyör, Részegség, Harag, 
Kevélység) a háziak társaságá
ban vígan mulatoznak, ügyet 
sem vetve az angyal figyelmez
tetésére („Bolond, ma éjjel 
visszakérik a te lelkedet”), sem 
pedig a m orzsákért könyörgő 
rongyos Lázár nyomorúságára. 
Persze, am ikor a komikus po
koljelenet a Gazdag számára 
cseppet sem mulatságos többé, 
m ár hiába szánja-bánja bű
neit, szégyent vall felbujtóival 
együtt: az Erény ú jra  vissza- 

-kerül a földre. A darab a Ha
lál döbbenetes erejű monológ
jával — helyesebben: nézőket 
figyelmeztetésével — ér vé
get.

A súlyos mondanivaló, bár 
új értelmezéssel, de a mai né
zőt is m egragadja és megtisz
títja. S lehet-e ennél igazán 
színházabb a színház? S nem 
az-e a legjobb játék, am ikor 
kitűnő színészek a szó eredeti 
értelm ében játszanak, s já té 
kukban egyesítik a form a és a 
tartalom  m inden bájá t és ko
molyságát?

Befejezésként álljon itt a 
Halál végszavának egy részlete:

„Nincs én nékem semmi órám, nincs napom: 
V énet-ifjat mind, egyaránt elkapom;
Rútat-szépet m ind egy verem be rákom: 
Tinéktek is megmondom m ajd: hol lakom!

Intelek azért földön valakik vagytok,
Bármi népek, szómnak helyet adjatok,
Intésemet, kérlek, megfogadjátok.
Nektek szólok, m indnyájan meghalljátok.

Halnotok kell, azért meggondoljátok,
A Bűnt soha, sehol ne uraljátok;
Az Ür előtt aztán azt ne mondjátok,
Hogy senki nem intett, ti nem  tudtátok.

E dologban jó módot találjatok.
Hogy a  Bűnnek mind ellene állja tok;
Süveg-vetve utana ne járjatok, 
ö tő le  csak egy cseppet se várjatok."

— bilá —

ORTODOX LITURGIÁI REFORM
Az am erikai görög-ortodox rikai görög nyelvű ortodox 

egyház a jövőben a görög mel- egyház kereken 1,8 millió hí
lett az angol, spanyol és por- vet számlál főleg az Egyesült 
tugál nyelvet is használni fog- Államokban, Kanadában, Bra- 
ja a liturgiában. Az összame- zíliában és Argentínában.

Lelkészek emlékesnek

Amerre a nap leszáll...
M ár-m ár kicsiny országunk 

nyugati határainál ta rtu n k  em
lékezéseinkben. De vajha nem 
kellene-e ilyenekre soha emlé
keznünk! M ert hiszen az a 
nemzedék, amely akkor részt 
vett a szenvedésekben és meg
próbáltatásokban, ma nem 
egyszer magába m eredten ül 
és idézi vissza a szörnyű idő
ket. Alig-alig akad községünk, 
ahol a lelkészi naplókban vagy 
egyesek emlékezetében nem 
rögzítették volna meg hozzá
tartozóik és drága ismerősök 
elvesztését, halálát. A háború 
„kaszás testvére” vakon végez
te m unkáját. így kerültek „ka
szaélre” árta tlan  családok, vagy 
egyes személyek.

Töprengtünk-e azon valaha, 
hogy az ilyen emlékek felidé
zése m it mond annak a nem 
zedéknek, amelyik nem élte át 
a megpróbáltatásokat? Nem 
m ondják-e azt. hogy hagyjuk 
m ár abba a m últ megszólalta
tását, mivel az szám ukra é r t
hetetlen és unalm as? De vala
hogyan szeretnénk m egértetni 
m agunkat az ifjabb nemzedék
kel, hogy nekünk ezek az idők 
nagy tanulságul szolgáltak. Mi 
ezekben az időkben nemegy
szer m egtapasztaltuk Isten ir 
galmas szeretetét, hogy meg
m entette életünket, és nem 
egyszer éreztük bűnbánatra 
szólító akaratát. Ezenfelül azt 
szeretnénk, hogy meg ne is
métlődjenek ezek az esemé
nyek, és hogy mindenki szíve 
ismét átforrósodjék egyetlen 
tüzes akarattá, amelyben acé
lossá kovácsolódik a háború- 
ellenés érzés.

Az ország 95 százaléka már 
szabad volt, am ikor még Csor
na, Kapuvár, Beled, Rábcakapi 
községek lakói és a tőlük nyu
gatra eső részek még remeg
tek, m int a nyárfalevél. A fel
szabadult országban m ár osz
tották a földet, karókat vertek 
a határban és vetettek abból a 
néhány magból, am it megha
gyott a háború. Emlékezzünk 
csak, micsoda hősi kor volt az, 
am ikor igaerő nélkül szántot
ták  „az új földesurak”, a föld
höz ju to ttak  a földet! Azt h it
tük, hogy ebből soha nem lesz 
semmi, m ert hallatlan  objek
tív nehézségek tám adtak. L át
tunk tehenet csacsival párosít
va, eke elé kötve. Láttuk, hogy 
em beri erővel egészítették ki a 
leromlott, legyengült jószág 
erejét. Mi késztette az embe
reket arra, hogy ilyen nagy ne
hézségekkel megbirkózzanak? 
L áttuk  azt is, hogy mennyi k ő - ' 
zös segítőkészség, jóakarat, 
együttérzés volt ezekben az 
időkben az emberekben. L át
tuk  azt is, hogy a harangok 
megkondulásakor em berek siet
tek a templomba. Hálával a 
szívükben és könnyel a sze
mükben, hogy Isten m egtartot

ta  őket, és elkezdhettek egy új 
életet. No, ezekre érdemes em
lékezni!

Csornán az előzetes bom bá
zás és géppuskázás következté
ben a templom ablaküvegei 
törtek össze csupán. Viszont 
két oltárterítőjük veszett el. 
M indkettőbe egy-egy orosz 
tisztet göngyöltek be és tem et
tek el. Lehet-e ezen megbot- 
ránkozni? Nem tette-e meg az 
oltárterítő  is a maga diakó- 
niai szolgálatát? Egy-egy ha
lott szemfedője le tt és hirdeti, 
hogy „Isten úgy szere tte 'a  vi
lágot”.

Puskás Jenő beledi lelkész 
arról ír, hogy: „harc nem folyt, 
csupán az utóvédosztag és az 
előőrs között. M indkét részről 
voltak halottak, akik itt nyu- 
gosznak a beledi temetőnkben. 
Nem messze tőlük az átvonulás 
helyi, gyülekezetbeli áldozatai, 
akiket a maguk idejében nem 
is lehetett egyházi szertartás
sal eltem etni.”

Biczó Ferenc rábcakapi lel
készünk ezt írja : „Az első orosz 
katonákat a falu elején a köz
ség lakóinak egy csoportja fo
gadta, élén Andorka Gyula bí
róval, aki az első világhábo
rúban orosz hadifogságban 
volt, és kitűnően tudott oro
szul. A fogadtatást az orosz 
katonák hasonló barátsággal 
viszonozták, és a továbbiakban 
is sok kellemetlenségtől men
tette meg a falu lakosságát az 
a körülmény, hogy volt valaki, 
aki jól tudott o roszu l.. . F áj
dalmas veszteség volt azon
ban, hogy 1944 májusában. 
Rábcapakiból és a Hanság szé
lén fekvő Tárnokrétiből egy- 
egy harangot vittek el háborús 
célokra.”

Harangok a háború szolgá
latában! Furcsa, különös el
lentmondás. De reméljük, hogy 
ez az ellentmondás is végképp 
feloldódott a mi időnkben, 
am ikor a békesség evangéliu
m ára szólítják a harangok a 
híveket.

Rábcakapi és Tárnokréti köz
ségekben a hívek áldozatkész
sége folytán új harangok van
nak. És aligha tudunk evan
gélikus templomról, ahol hiá
nyoznának a harangok. És ez 
így van jól! Magunk is ipar
kodtunk bekötözni a sebeket, 
am elyeket a háború ütött ra j
tunk. De ha eddig azt mondot
tuk, hogy e feltörő emlékek 
bennünket mindig megállásra 
késztetnek, akkor állítsuk be a 
harangokat is az emlékeztetés 
szolgálatába. Valahogy úgy, 
ahogy a déli harangszó em lé
keztet a nándorfehérvári küz
delemre, úgy a jelenlegi h a 
rangzúgás arra, hogy volt egy 
kegyetlen, em bertelen háború, 
de most Isten kegyelméből bé
kében élhetünk.

R. P.

Szárszói este
Az em ber ilyenkor elfelejti, 

hogy egy-két nappal ezelőtt 
még süvített a szél és hata l
mas, tarajos hullám ok csap
kodták a partot, villámok ci
káztak az égen, m ert végre ú j
ra rózsaszínű az ég a lja  a Ba
laton túlsó oldalán, apró hullá
mok fodrozzák a tavat.

. . .  elfelejti, hogy fázva bú j
tunk össze az üdülő ebédlőjé
ben jó időt lesni, egész évi 
szolgálattól elfáradt lelkészek 
és gyülekezeti munkások — 
m ert végre nyugágyakon, gu
mim atracokon feküdhetünk a 
zöld fűben, élvezve a nap él
tető sugarát.

. . .  elfelejti, hogy egész nap 
a Balaton áldozatát keresték 
körülöttünk, és a bátrabbak 
meg is nézték a négy napja 
vízbe fú lt lányt, akit ma adott 
vissza síró szeretteinek a tó. 
Meglegyintett m indnyájunkat 
a halál szele, szorosabban ölel
tük magunkhoz gyermekeinket, 
és megértéssel sim ogattuk ál
mukból is felsíró kicsinyein
ket: „Mindig a halott van előt
tem!” — pedig nem is lá tták : 
m ert a vacsora u tán  beálló 
csendben, a balatonszárszói 
üdülő ebédlőjében verseket és 
zenét hallgattunk.' József A t
tila, Szabó Lőrinc, Illyés Gyu
la. Veöres Sándor versei csen
dülnek fel előttünk. Németh 
Judit, a  televízió „Ifjúság 70” 
vetélkedőjének győztese ör
vendeztette meg velük az üdü
lő vendégeit. Szinte leült kö
zénk a Szárszón m eghalt Jó
zsef A ttila Thomas M ann-nal 
együtt; m ellettünk verte fel a 
vizet az eső, hallgattuk a ha j
nali rigók füttyét, és szemünk 
elé vetődtek az „Éjszaka cso-

dái”-nak groteszk alakjai. S 
közben a világ minden tájáról 
való egyházi énekekkel gazda
gította a műsort Nagy Éva és 
Gyula gitáros duettje.

Ezek a versek, dalok eszünk
be ju ttatták , hogy nem va
gyunk egyedül. A világban 
mindenki szeretetre, békesség
re és örömre vágyik.

. . .  eszünkbe ju ttatták , hogy 
hazánk ez a drága magyar 
föld: szép vidékeivel, városai
val, rigóival és embereivel, 
esőivel és v iharaival együtt.

. . .  eszünkbe ju ttatták , mi
lyen nagy dolog, hogy itt és 
így nyaralhatunk, rendezett, 
szép, tiszta üdülőnkben, pom
pás ellátás mellett, és mindig 
jobban megismerve egymást, 
osztozhatunk a másik örömé
ben és gondjaiban.

D. Káldy Zoltán püspök me
leg köszönő szavat nyomán 
eszünkbe ju to tt az is, milyen 
jó, hogy vannak ilyen paplá
nyaink és fiaink, akiknek mun
káját elismerik. tehetségét 
megbecsülik. Hálásak vagyunk 
Istennek, hálásak a Judito- 
kért, Gyuszikért és Évákért, a 
Kardos családért s az üdülő 
dolgozóiért, a pihenőidőért, de 
hálásak elsősorban az életért, 
am elyet van hatalm a mindig 
m egújítani, hogy friss erővel 
indulhasson el mindenki a 
szolgálat útjára.

Besötétedett, m ire véget ért 
a műsor. Körülöttünk a váro
sok, falvak fénye, felettünk a 
csillagok világoltak. Milyen jó, 
hogy a gazdagságot nemcsak 
forintban mérik, m ert így mi 
is elm ondhatjuk: gazdagabbak 
lettünk egy szép estével . . .

Bencze Im réné



Keresztién életlen
Zakariás 7, 8—14

A „praxis pietatis”, a kegyesség gyakorlásának kérdései min
den keresztyén nemzedék örök kérdései. Az Ószövetség lapjai 
most Izrael népének elrettentő példájával húzzák alá a tényt: 
nem ér semmit az istenhitünk, ha abból nem következik Isten 
népéhez méltó élet.

ISTEN SZÓLT ÉS SZÓL — itt kezdődik a keresztyénség. A 
próféták hosszú sora után Jézus Krisztus jött, „a testté lett Ige". 
Isten üzenete mindig olyan egyszerű és gyakorlati, mint itt Za
kariásnál is: „Igaz ítélettel ítéljetek, irgalmasságot és könyörü- 
letességet gyakoroljon kiki a felebarátjával”. . .  „egymás ellen 
még a szívetekben se gondoljatok gonoszt”. Tehát nem magas, 
kevesek által érthető bölcselkedés, elvont igazságok rendszere 
Isten szava, hanem hétköznapi, mindennapra szóló útmutatás. 
Az igaz ítéletű, irgalmas és könyörületes Isten hasonlót vár tő
lünk is. Különös érdekessége Zakariás könyvének, hogy elsősor
ban a társadalmi, szociális kapcsolatokat, embernek embertár
sához való viszonyát emeli ki: „özvegyet és árvát, jövevényt és 
szegényt meg ne sarcoljatok”. Isten akarata nem akar a fejünk, 
a gondolataink kincse, választott különleges óráink ünnepi dísze 
lenni, hanem az Űr irgalmas embertársként, becsületes és máso
kat segítő testvérként akar látni minket.

MI A VÁLASZUNK ISTEN SZAVÁRA? Elrettentő példa le
het előttünk a zakariási leírás: „szívünket is megkeményítették... 
nem akarták meghallani, sőt vállukat vonogatták és bedugták 
fülüket”. E szemléletes leírás halott hitü embereket mutat, aj
kukon Isten nevével ugyan, de életükben gyakorlati istentelen- 
séggel.

Vizsgáljuk meg most a magunk életét, hogy vajon a sok hal
lott igéből mennyi lett valóság és életgyakorlat nálunk! Gépek
nél fontos a hatásfok, mérik és számontartják, hogy a ráfordí
tott energiából, beletáplált szénből, olajból, áramból mennyi 
munkát tudnak végezni. Össze tudnánk-e számolni, hogy éle
tünkben eddig mennyi igét, mennyi energiát pazarolt ránk Is
ten? Ugyan mennyi lett abból jó szó, irgalmas segítség, megbo
csátás, szeretet, türelem?

Isten haragjáról olvasunk végül és annak következményeiről. 
A történelem bizonysága igazolja Izrael népének sorsán Zaka
riás szavainak igazát. Van olyan vélemény, hogy az az Isten 
dolga, hogy megbocsásson, ö  valóban irgalmas és megbocsátó, 
hosszútűrő, de nem hagyja büntetés nélkül, ha valaki kemény 
szívvel ellene mond, akaratát tudva azt mégsem cselekszi. A 
szájunk vallástétele nem elég, életünknek kell bizonyítania, 
hogy Jézus tanítványai, Isten gyermekei vagyunk. Jézusi ösz- 
szefoglalás szerint úgy kell az Istentől kapott fényt szertesugá
rozni, hogy lássák az emberek jócselekedeteinket és dicsőítsék 
a mennyei Atyát (Máté 5, 16).

Az angol nyelv szabályai szerint ezt, hogy „én”, mindig nagy
betűvel kell írni. Mi magyarok kicsivel írjuk, de hányszor csu
pa nagybetűvel gondoljuk! Szól Isten szava hozzánk? Igen, de 
ez az ÉN véleményem, felülbírálom Istent. Az ÉN helyzetemben 
nem lehet szeretni a másikat, nem lehet segíteni a másiknak, 
ha Isten tudná talán, milyen az ÉN férjem vagy feleségem, 
vagy főnököm, vagy beosztottam, vagy szomszédom, vagy al
bérlőm, nem kívánná tőlem, hogy még szívemben se gondoljak 
gonoszt ellene.

Adja az Isién, hogy most hallott szamából neki tetsző, igazi 
keresztyén élet szülessen.

I f  j .  H a r m a t i  B é la

Istentiszteleti rend
B u d ap esten , 1970. au gu sztu s 23-án

I M Á D K O Z Z U N K
Istenünk, Te tudod, hogy milyen sokszor csak a szavak keresz

tyénéi vagyunk. Tudja a fejünk a tennivalót, ismeri az eszünk 
akaratodat, de szívünk kőkemény a másik em ber baja és gondja 
iránt, kezünk rest a  cselekvésre. Te tudod azt is, háyszor hallot
tuk m ár igédben akaratodat és milyen keveset valósítottunk 
meg abból. Bocsásd meg vétkeinket, hitetlenségünket és segíts 
új életre. Áld meg földön élő népedet, hogy a benned hívők meg 
tudják  élni szeretetedet és megbocsátásodat. Segíts több jó szóra, 
jó gondolatra és cselekedetre, a Jézus Krisztusért. Ámen.

—  H A L Á L O Z Á S . Varga La
jos ny. műszaki ellenőr, a sur
di gyülekezetnek két évtizeden 
á t volt a presbitere és 1955 
óta felügyelője, hosszú szenve
dés u tán  66 éves korában jú 
lius 13-án elhunyt. Utolsó ú t
já ra  nagyon sokan elkísérték,

nemcsak a  surdiak, hanem  a 
környező gyülekezetek lelké
szei és hívei is. Ravatalánál 
Zámolyi Gyula és Szomjas Ká
roly lelkészek szolgáltak. „El
végeztem a munkát, amelyet 
rám bíztál, hogy végezzem 
azt”.

D eák  tér  de. 9 (úrv.) dr. H afen - 
sch er  K ároly , de. 11 (úrv.) D. K ál- 
dy Z oltán, du. 6 Trajtler G ábor. 
F asor de. 11. D . K oren Em il, du. 6 
D. K oren Em il. D ózsa  G yörgy ú t 
de. fé l 10 D. D órén E m il. Ü llő i út 
24. de. fé l 11. K arácsony Sándor u. 
de. 9. R ákóczi ú t 57/b. de. 10 (szlo
vák) Aradi A ndrás, de 12 (m agyar). 
T haly  K álm án u. 28. de 11 dr. R é- 
d ey  P ál. K őbán ya de. 10. U tász u. 
de. 9. V ajda P éter  u . de. fé l 12. 
Zugló de. 11 (úrv.) B izik  László. 
R ákosfa lva  de. 8 B oros K ároly. 
G yarm at u. de. fé l 10 B izik  László. 
Fóti út de. 11 B en czúr L ászló. Váci 
út de. 8 B en czúr L ászló . F range- 
pán u . de fé l 10 B en czúr László. 
Ü jp est de. 10 B lázy L ajos. P ester
zséb et de. 10 V irágh G yula . Sorok
sár ú jte lep  de. fé l 9 V irágh G yula. 
P estlőr in c  de. 11 M atuz László. K is
pest de. 10. K isp est W ekerletelep  
de. 8. P estú jh e ly  de. 10 Schreiner  
V ilm os. R ákospalota  MÁV telep  de.
8. R ákospalota  n agytem p lom  de. 10. 
R ákospalota  k istem p lom  du. 3. R á
k osszen tm ih á ly  de. fé l 11 K arner

Á goston . Sash alom  de. 9 ifj. G örög  
Tibor. M átyásföld  de. fé l 11. Cin- 
k ota  de. fé l 11, du. fé l 3. K istarcsa  
de. 9. R ákoscsaba de. 9 B ék és J ó 
zsef. R ák osh egy  de. 9. R ákosliget  
de. 10. R ákoskeresztúr de. fé l 11, 
du. 3.

B écsik ap u  tér de. 9 (úrv.) D. Dr. 
O ttlyk  Ernő, de. fé l 11 (n ém et-ú rv .), 
de. 11 (úrv.) D. Dr. O ttlyk Ernő, du. 
6 V árady L ajos. T orockó tér de. fél 
9 M adocsai M iklós. Óbuda de. 9 
F ü löp  D ezső , de. 10 (úrv.) Fü löp  
D ezső. XII. T artsay V ilm os u. de. 
9 C sengőd y L ászló, de 11 C sengődy  
L ászló, du. fé l 7 id. H arm ati B éla. 
B udak eszi de. 8 T akács József. 
P esth id egk ú t de. fé l 11 T akács Jó 
zsef. K elen fö ld  de. 8 (úrv.) dr. S ó 
lyom  Jenő , de 11 (úrv.) dr. Só lyom  
Jenő , du. 6 B en cze  Im re. N ém et
vö lg y i ú t. de 9 B en cze  Im re. N a g y 
té tén y  de. 9 V isontai Róbert. K elen-  
v ö lg y  de. 9. B udafok  de. 11 V ison 
tai Róbert. B udaörs du. 3 V isontai 
Róbert. T örök bálin t du. fé l 5 V i
sonta i Róbert. C sillaghegy  de. fél
10. C sepel de. fé l 11.

idő
Idő! Csalfa m int a  lá thatár, 
most itt, most o tt van s tovaszáll.

Ifjúkorban nagylelkű nagyon, 
pazarló, ha nyílik alkalom.

Életünk d-elén m ár komoly a  bér, 
ad, de ellenértékét is kér,

drágán szerzett perceket rabol, 
m it nem  tárolsz bölcsként valahol.

Aztán ölt ördögi föveget 
s  összezavarja az öreget.

A halott szám ára végtelen, 
űr, ű r sötét, sötét, égtelen.

Idő, hol a  kezdeted, véged? 
Örökre bírni ki tud  téged?

G y a r m a th y  I r é n

— Szentháromság ünnepe 
után a 13. vasárnapon az o ltár
terítő színe: zöld. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: Lk 10, 
(23—24) 25—27; az igehirde
tés alapigéje: Zak. 7, 8—14.

Megjelent 
lk. Káldy Zoltán« 

t r j  ÜTŐN
című könyve 

A ra: 135,— Ft 
M egrendelhető 

a  Sajtóosztályon

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Szeptember 6-án, vasárnap 
reggel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi rádió és az URH adó.

—  H A Z A S S A G K Ö T É S . Blat- 
niczky László és Sebes Irén 
augusztus 15-én ta rto tták  eskü
vőjüket a  cinkotai tem plom 
ban.

SZILÁNKOK /
Jobb az egészséget meghosz- 

szabbítani, m int a  betegséget 
m egrövidíteni

M oralizálásnak kárhoztatja 
az in tést valaki akkor, ha a 
tám asztott követelmények 
m eghaladják sa já t erkölcsi
szintjét.

Aki fenyítetlenül nő, az dics
telenül hal.

( F in n  k ö z m o n d á s o k )

EVANGÉLIKUS ELET
A M agyarországi 

E van gélik u s O rszágos E gyház  
S ajtóosztá lyán ak  lapja  

S zerk eszti: a szerk esztőb izottság  
F ele lő s  szerk esztő  é s  k iad ó:

D . K oren Em il
S zerk esztőség  é s  k iad óh iva ta l:  
B u d ap est, V H I , P u sk in  u . 12.

T elefo n : 142—07« 
C sek k szám laszám : 20.412—VITT. 
E lő fizetési ár: egy  évre  90,— Ft 

Á ru sítja  a M agyar P osta  
In d ex  25 211

70.2389
A th en aeu m  N yom da, B udap est  

R otációs m agasn yom ás  
F ele lő s  veze tő :

Sop ron i B éla  igazgató

„Bizony mondom néktek, 
am ennyiben megcselekedtétek 
eggyel emez én legkisebb 
atyám fiai közül, énvelem cse- 
lekedtétek meg” (Máté 25, 40).

V A S Á R N A P . — „Nem sze
gem meg az én szövetségemet 
és ami k ijö tt a számból, el 
nem változtatom ”. (Zsolt 89, 
35). Ezen a héten ember és em
ber kapcsolatára veti a fényt 
a heti ige. Ember és em ber 
kapcsolata azonban nem ala
pulhat máson, m int az ember 
és Isten kapcsolatán. Ezt szó
la lta tja  meg Máté evangélis
ta, s hozza tudom ásunkra, 
hogy Istenben hinni és Jézus 
K risztust szeretni nem más, 
m int szüntelenül jó t tenni a 
másik em ber érdekében. Is
ten szövetséget kötött velünk, 
ez a szövetség a szeretet kap
csolata, de nem lehet más kap
csolat em ber és ember között 
sem, csak a szeretet, a segítés, 
a m egértés kapcsolata.

H É T F Ő . — „Vigyázzatok a r
ra, hogy megépítsem és be
plántáljam  őket, azt mondja 
az Ű r”. (Jer 31, 28). Isten em
ber és em ber között a szeretet 
kapcsolatát terem ti a harag, az 
irigység, a gyűlölség kapcsola
ta  helyett. Ha mégis rossz vi
szonyt látunk jó kapcsolat he
lyett, nem más ez, m int a bűn 
hatása az em berek között. Az 
az Isten, aki Egyszülöttjét is 
halálra adta azért, hogy az 
egyik em ber a másikban 
m egtalálja a  felebarátot, a 
testvért, az az Isten őrködik 
az em ber és em ber kapcsolata 
fele tt is. Állítsuk szeretetün- 
■ket, segítőkészségünket az ige 
fényébe, s könyörögjünk Is
tenhez, tegye tisztává és őszin
tévé az em berekkel való kap
csolatunkat.

K E D D . — „Akik könnyhul- 
latással vetnek, vigadozással 
ara tnak  majd. Aki vetőm agját 
sírva emelve megy tova, viga
dozással jő elő, kévéit emel
ve” (Zsolt 126, 5—6). Milyen 
sok idő választja el a vetést 
az aratástól! Milyen sokat kell 
várnunk addig, am íg szerete
tünk, szívünk melege, megértő 
segítésünk a  másik em bernél 
jó ta la jra  talál és jó gyümöl
csöt terem. Lehet, hogy a  m á
sik em ber életú tja  sok köny- 
nyel, fájdalom m al és gyásszal 
van kikövezve, de vajon ott 
állunk-e m indig a m ásik em 
ber m ellett?

S Z E R D A . — „Az Ür minden 
ú tja  kegyelem és hűség azok
nak, akik szövetségét és paran
csolatait m egtartják”. (Zsolt 
25, 10) Isten mindig hűséggel 
és kegyelemmel közeledik 
hozzánk, de vajon megvan-e 
a hűség és az irgalom ben
nünk is, am ikor a másik em
ber felé közeledünk? Isten ú t
ján nem egyedül járunk, ha
nem a m ásikkal együtt, a gyü
lekezet közösségében. Ezen az 
úton állandóan tám ogatnunk 
kell egymást. Ha megbotlik az 
egyik, van, aki felemelje. Ha

elveszti a  célt a  szeme elől a z  
egyik, van, aki visszatereli a  
jó útra. Ahogy Jézus Krisztus 
vezeti tanítványait, ugyanígy 
kell vezetnünk nekünk is egy
mást.

CSÜTÖRTÖK. — „A hold
fénye olyan lesz, m in t a nap 
fénye és a nap fénye hétszer 
nagyobb lesz. Olyan, m in t hét 
nap napfénye; am a napon, 
amelyen az Ür népe sebét meg
gyógyítja”. (Ézs 30, 26) Isten 
az, aki csodát tesz népe életé
ben. Ahogy meg tud ja változ
tatni a term észet törvényeit, 
úgy tud ja megváltoztatni em
berek kapcsolatait is a földön, 
ö  m aga gyógyítja meg a  fájó 
sebeket, ő kötözi be azokat, 
ö  emeli fel az elesettet, 6 ve
zeti a jó ú tra a bizonytalanul 
tántorgót, ö  ad m ellénk szere
tő  szíveket, s ő bocsátja meg 
bűneinket is. Hogyan? Embe
rék  által. Ügy, hogy m inket e 
m ásik em ber szolgálatára ta
nít, s m ellénk is ad olyanokat, 
akik szeretetükkel, im ádsá
gukkal tám ogatják az életün
ket. Legyünk Isten hűséges 
eszközei ebben a m unkában!

P É N 'É E K . — „Az Ür lesz a  
te  bizodalmád”. (Péld 3, 26) 
Ez a legnagyobb változás a z  
em ber életében: minden más 
helyett Istenben bízni, ráha- 
gyatkozmi. De itt  is nyitva áll 
előttünk a szolgálat útja, m ert 
Isten i t t  is felhasznál m inket 
a  m ásik em ber életében. 
Ahogy a  hallott és olvasott ige 
által ju tunk  el az Istenben 
való hitre, ugyanígy nekünk is 
meg kel szólaltatnunk az ige 
szavát a másik em ber szám á
ra. És főleg példát kell adnunk 
az Istennel való kapcsolatunk
ról, a hitről és a szeretet cse
lekedeteiről a m ásik em ber 
számára.

S Z O M B A T . — „Tudakozzuk 
a mi ufcainkat és vizsgáljuk 
meg, és térjünk az Űrhoz”. 
(Jer sir 3, 40) A hét utolsó 
napja ismét a számadás alkal
m a: vizsgáljuk meg az életün
ket! Vizsgáljuk meg, hogy va
jon előbbre jutottunk a másik 
em berért érzett felelősségben, 
a  szeretetben és a szolgálat
ban?! És az önvizsgálat nem 
vezethet máshova, csak Isten
hez Jézus Krisztus által. Kö
nyörögjünk, hogy hitünk igaz, 
erős hit, szeretetünk cselekvő 
szeretet legyen!

H a r k á n y i  Lászfc*

— ÜJSZOVETSÉGI tárgyú  mú- 
vész i fe stm én y , o ltárk ép n ek  a lka l
m as, ig én y es  gyü lek eze tn ek  eladó. 
Cím a k iad óhivatalban. Teleícv»*- 
157—657.

— ANGSTER gyártm án yú  n yo le  
változatos, v illam osíto tt orgona e l
adó. „K ifogástalan*’ je ligére  a k i
adóh ivatalba.

— HARANGOK v illan ym egh ajtá 
sán ak  b eszerelését jó l b evá lt m ód
szerek k e l. ju tá n y o s áron, garanciá
val vá lla lom . H ívásra a he lyszín re  
utazom  és rész le tes tá jék oztatássa l 
szo lgá lok . KraSzkó Jenő v illa n y sze 
relő m ester. B ék éscsab a , G yulai 6*

Amelyik tanyavilágban foltos ruhájában, 
szakállasán megjelent, ott ugyancsak hányta 
magára a nép a keresztet: „Ments meg Uram 
minket a Bakonyi Bercitől”, Mert ha valahol 
netán megfészkelt, onnan feltétlenül eltűnt 
néhány malac, baromfi, meg borjúkötél bor- 
jastól. A termény félékről ne is beszéljünk, az 
az Isten ingyen ajándéka, ahhoz Bakonyi Ber
cinek is joga van. Voltak, akik azt rebesgették 
róla, hogy az Isten ostorként vetette á tanya- 
lakók közé, hogy az ispánon, zsandáron és az 
adón felül még Bakonyi Bercivel is verje őket, 
s rámutasson vele az anyag átváltozásának 
törvényére.

Bakonyi Bercit 1944 nyarán se várta senki 
a hortobágyi pusztára. De nem is se jtette senki, 
hogy ez a szakállas, rettegett elemi csapás már 
három napja itt az újvárosi tanyák közt kóbo- 
rog. Végül a negyedik napon felfedezte három 
komondor a Csige tanyán. Nagy nekibuzdulás
sal, üvöltő herregéssel próbálták rajta a csupa 
foltos öltözékét szellössé tenni. Amikor Csige 
uram, meg a béresek meglátták, éktelen ha
ragra gerjedtek: öklüket rázva, torkukat nem 
kímélve kívánták a pokolba.

Bakonyi Berci egy csöppet sem látszott ha
ragosnak: jámboran vette tudomásul, hogy itt 
is elpusztult valami járványos nyavalyában a 
vendégszeretet, de ha már a pokolba kívánják, 
hát kénytelen odébbállni, azonban egy szál 
gyufa segítségével majd csinál ő valódi pok
lot itt a hortobágyi pusztán, az újvárosi ta
nyák között.

A dűlő menti akácosban húzódott meg. Ki
bontotta tarisznyájából a tegnapról maradt 
sült pulykamellet, s görbe nyaklibicskájával 
falatozni kezdett. Közben végigsimította nagy 
fekete szakállát, s a tanya felé mordult:

— Na, Csige, a tanyádat még ma éjjel a 
négy sarkánál felgyújtom.

Elmélázva nézte az alcácfSTtrTHSzBtt a nagy

B akonyi B erci
puszta végében lebukó vörös napkorongot. 
Fényét a nap lassan maga után húzta, s úgy 
nőtt a szürke homály. A távoli gémeskút, 
birkahodály, de a közelben a Csige-tanya is 
lassan beleolvadt a szürkületbe. Néhány fa
lat után felállt, bicskáját csizmája szárába 
dugta. Óvatosan somfordáit a tanya közelé
be. Előbb egy cselédház mögött kellett el
mennie. A cselédház sarkánál egy darabig 
megállapodott. Feszülten figyelt. Csend. Vé
giglépdelt a viskó hosszában. Hirtelen fény 
szóródott a lába elé, a cselédház apró ablaká
ból. Meggörbítette a hátát, úgy akart az ab
lak alatt tovább osonni. De amint lépne 
egyet, vékony női hang ütötte meg a fülét. 
Meglepődött. A félelmet nem ismerte, mert 
ha bármi is történne, nyomban végezne az 
ellenséggel: hatalmas markával nekiesne an
nak a torkának, s valósággal kicibálná a gé
géjét. Ez a módszere eddig mindig bevált. De 
semmi veszély nincs. A vékony női hang az 
ablakon át a cselédszobából haitik. Lassan ki
vette a hangok értelmét. Ezt hallotta:

— . . .  és azokat is segítsd meg, Istenem, 
akiknek gonosz a szándékuk. Védd meg 
Atyám házunkat tűztől, víztől, minden más 
veszélytől, és add meg a holnapi kenyerün
ket, mert látod Istenem, hogy nincsen. . .

Bakonyi zavartan visszahúzódott. Nem bír
ta ezt sehogyan felfogni. Valósággal kellemet
lenül érezte magát. Csak ide-oda lézengett 
sivár agyában a gondolat: — Valamikor én is 
imádkoztam, d e . . .  ez itt még énértem is 
imádkozik, mikor kenyere sincs. A buta. De- 
hát hazugság az egész. Aki imádkozik, az is 
éhes, és aki nem, az is.

Ilyen még nem történt veler szinte akarat

lanul vissza kellett a kezének csúsztatni a 
gyufát a zsebébe. Es teljesen zavarodottan 
visszalépkedett az akácosba. Ott eszébe ju
tott a régi, szétszórt család, a kis húga, aki 
buzgó imádkozó volt. Vajon hol lehetnek, mi 
lett velük? Szétszórta mindnyájukat az élet. 
Végigvonult előtte egész élete. Apja, anyja, 
akik a cselédsorban is becsületre neveltek 
gyerekeiket, és ő mégis most itt van, zsebé
ben a tüzet okádó gyufával, mellyel ki tudja, 
hányadik bűnét akarja véghezvinni.

Leheveredett a dús fűbe, szőrbundáját ma
gára terítette. Nézte a fényes csillagokat. So
ha ilyen fényesen nem ragyogtak azok a csil
lagok. Igaz, soha nem is nézte őket. És milyen 
különös érzés fut át rajta, mikor arra az 
imádkozó asszonyhangra gondol. Meg az ő 
becstelen életére. Mintha életében valaha már 
hallotta volna ezt a csengő, tiszta női hangot.

A hajnali harmat ébresztette fel. Amint fel
kelt, hogy magára terítse bundáját, hogy mi
hamarabb elpárologjon erről a vidékről, háta 
mögött lépteket hallott. Hirtelen megfordult. 
Egy korán őszülő, meggyötört asszony ment 
az úton, hátán súlyos zsákkal. Az asszony rá- 
mosolygott:

— Táncsak nem itt hált az éjjel?
Bakonyi félszegen nézett az asszonyra.
— Nálunk lett volna szállás, mért nem jött 

be hozzánk?
Bakonyiból kitört a keserűség:
— Méghogy engem hív szállásra? Engem? 

A Bakonyi Bercit? Nahát, ilyen még nem 
volt. — És gúnyosan felnevetett.

Az asszony rámeresztette a szemét. Elcsukw 
Tő hangon szólt:

— Hogy . . .  hogy mondta? Bakonyi Berci?
— Az! — húzta ki magát a tanyaviláa ret

tegett betyára.
— De hiszen akkor . . .  akkor . . .  hova va

lósi?
— Gyökérkútra!
— Gyökérkútra? — kiáltotta az asszony, s 

szinte levágta hátáról a zsákot, s ott csüngött 
a betyár bivalyfekete, ráncos nyakán és csó
kolta, ahol érte:

— Bátyám, édes bátyám, az isten küldött 
téged. A férjemet elhurcolták a frontra, nincs 
aki keressen 3 apró gyermekemnek.

Bakonyiban óriási szelek vonultak végig. 
Inkább érezte, hogy milyen nagy dolog tör
ténik vele, mintsem értelmével tudta volna a 
helyzetet mérni. Nézte az asszonyt, hallgatta 
annak csengő hangját, mely oly lágyan szólt, 
mintha most is imádkozna. Érezte, hogy kon
gó mellében valami megmozdult. Ekkor az 
asszonyhoz szólt mély, durva hangjával:

— Te Ilonka vagy? Bakonyi Ilonka?
— Az vagyok, édes bátyám.
És tovább tűrte a csókokat, öleléseket.
— Hanem te, Ilonka. Mondd csak: van az 

uradnak itthon valami tisztességes aúnyája, 
amit magamra húzhatnék?

— Hogyne volna, édes bátyám!
— Hát a borotválkozó ja itthon van-e? — És 

arasznyi piszkos szakállát végigfésülte ujjai
val.

— Egyet itthon hagyott, édes bátyám. Egy 
jó éleset.

Ekkor Bakonyi, a csupaizom, félelmetes 
betyár ráncos, bivalyfekete nyakáról lefej
tette a gyönge, remegő asszonyi kezeket. Két 
izmos karjával vállára lökte a súlyos zsákot, 
belekarolt húgába és vitte az akácfasor kö
zött, a dülöúton visszafelé, a tanyába.

Dénes Gézs
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S z e p t e m b e r i  c s e n g ő s z ó
Néhány nappal ezelőtt ké t iskolát kellett meglátogatnom. A z  

egyik iskola szélesre tárt kapujában hatalmas homokrakáson  
kellett keresztülgázolnom, malterosládák és meszesvódrök kö
zött. A  hatalmas épületben számtalan mesterember szorgosko
dott: kőm űvesek és asztalosok, villanyszerelők, üvegesek, fes
tők és mázolok. A z utolsó simításokat végezték, hogy mire a 
tanítás megkezdődik, m inden ragyogjon. Nagy volt a nyüzsgés 
és mégis olyan különös volt minden. H iányoztak az iskolából 
a diákok és a tanárok. És ugyanezt a hiányt éreztem  a másik 
iskolában is, ahol már m inden készen volt, a tanterm ek és a 
folyosók kitakarítva, szinte vigyázzállásban várták az első 
szeptemberi csengőszót. Lépteim  sokáig visszhangoztak a mo
zaikkockákon, de olyan üres volt minden. Am ilyen üres egy 
gyárépület a m unkások és a gépek zúgása nélkül, ugyanilyen 
üres az iskolaépület is akkor, amikor nem  végzi hivatását, 
nincs tanítás benne.

Ezekben a napokban nemcsak az általam meglátogatott isko
lában fo lyt serény munka, hanem szorgos kezek építik, csino
sítják az iskolákat és a tanterm eket szerte az országban. Üj 
iskolák épültek, ú j tanterm ek várják a tanulókat. Gyors és 
szorgalmas munka fo ly ik  ezekben a napokban még ott is, ahol 
az árvíz iskolákat öntött el, vagy ahol jelenleg azok találtak 
ideiglenes szállásra, akik ú j otthonuk felépítésén fáradoznak.

Az építés, a tatarozás utolsó napjai ezek a mostaniak, hogy 
minden készen legyen szeptember elsejére, az első csengöszóra.

Új iskolaév kezdődik ismét, s ilyenkor m indig eszembe ju t
nak azok a kis első osztályosok, akik most ülnek először az is
kolapadokba. A z óvodai évek alatt csupán játszottak, szórakoz
tak, s az első szeptemberi csengőszóval számukra is megkezdő
dik a tanulás, a munka időszaka. Lehet, hogy ném elyik kis el
sős szívét most valami furcsa érzés, talán egy kis gond, egy kis 
félelem  tölti el, amikor belép a tudományok kapuján. De ez 
csupán néhány pillanatig tart, m ert szerető kezek és szerető 
szívek máris átsegítik őket az első megilletődöttségen. És a kö
vetkező pillanatban felfedeznek egy-egy ismerős óvodai kispaj
tást, s máris feloldódik kis szívük gondja.

De ilyenkor mindig eszembe ju tnak azok a gyerm ekeink is, 
akik a szeptemberi csengőszóval már régi ismerősként üdvözlik  
iskolájukat és társaikat Számukra már megszokott ez a kép, 
megszokott az, hogy m inden szeptember elsején megszólal a 
csengöszó, hogy a nyári táborok, a munka és a pihenés után 
ismét elfoglalják helyüket az iskolapadokban. Nagyon jól tu 
dom, hogy nem könnyűek ezek a szeptember eleji napok. N em  
könnyűek a tanároknak és a tanítóknak, m ert olyan nehéz 
ilyenkor lekötni egy-egy osztály figyelm ét, de nem könnyűek  
ezek a napok a diákoknak sem, hiszen a ragyogó napsütés 
nemcsak em lékezteti őket a kedves nyári napokra, hanem  
szinte csábítja őket arra, hogy az iskolapad helye tt inkább a 
játék, a szórakozás alkalm ait keressék. A  pihenés, a szabadság 
után azonban most a kötelesség, a m unka hónapjai következnek, 
s így van ez jól.

Néhány nappal később ugyan, de ilyenkor, szeptember elején 
megszólal a csengőszó az egyetemek és főiskolák hallgatói szá
mára is. ö k  már valóban az életre készülnek, hiszen hivatásu
kat, szakm ájukat tanulják és egész életükre készülnek fel. 
Munkások, parasztok és értelmiségiek gyermekei foglalják el 
helyüket az egyetemek és főiskolák padjaiban, hogy közös 
munkával készüljenek fe l az életre, a jövőre. Arra, hogy egy
szer ök folytassák azt a m unkát, amit most még mi végzünk, 
de amiből nemsokára kiöregszünk. Reménységgel és bizalom
mal tekin tünk most rájuk, hogy valóban jól használják ki 
majd a felkészülés éveit, m ert nemsokára ők is tevékeny része
sei lesznek hazánk életének egyre szebbé tételének.

És megszólal a szeptemberi csengöszó a pedagógusok, a ta
nárok és tanítók számára is. Megszólal a hatalmas városi is
kolákban, megszólal a falvakban is, ahol még hátra vannak az 
őszi mezőgazdasági m unkák, s megszólal a csengöszó a kis ta
nyai iskolákban is, ahol hivatásuknak élő tanyai tanítók vég
zik  hűségesen m unkájukat, hogy megtanítsák a rájuk bízott 
gyerm ekeket az írásra, az olvasásra, a számolásra, a történe
lemre, a földrajzra és a többi tudományra. Nem beszélhetünk 
másképpen ezekről a tanárokról és tanítókról, m int csak a 
szeretet, a tisztelet, a megbecsülés hangján.

A  szeptemberi csengőszó eszembe ju tta tja  régi középiskolá
mat, ahova nyolc esztendőn keresztül jártam. Eszembe ju t a 
régi hatalmas épület, ahol nyolcszáz—kilencszáz diák tanult 
egyszerre. De eszembe ju t az a huszonkét tanár is, akik kora 
reggeltől sokszor késő estig fáradoztak  — értünk. A  tanárok 
közül azóta hárman kapták meg a Kossuth-díjat. Néhányon  
közülük elhunytak már, néhányon pedig még idős koruk elle
nére is végzik a tanítás m unkáját hűségesen, szeretettel. Róluk 
sem tudok másképpen beszélni, m int csak a tisztelet, a m eg
becsülés, a szeretet hangján. Bennük nemcsak a tanárt találtuk 
meg, hanem az embert. A zt az embert, aki tudott megbocsátani 
a sok diákos csínytevés ellenére is. S ha néha-néha összetalál
koznak a régi tanárok és az egykori tanítványok, ez a találko
zás m indig a szeretet, az öröm alkalma. Pedig a nyolc eszten
dőből hat év a második világháború véres, nehéz, nyom ott le
vegőjű éveire esik. Azokra az évekre, amikor nemegyszer meg 
kellett szakítanunk a tanulást a légiriadók miatt, amikor hó
napokat kellett kihagynunk a tanulásból, m ert a pincében 
laktunk, s a háború befejezése után is ablaküveg nélküli tan
termekben, télikabátban ülve fo lyta ttuk a tanulást.

A mostani szeptemberi csengőszó mentes m inden ilyen régi 
emléktől, terhes gondtól, m ert békében élhetünk és dolgozha
tunk. Á llam unk megad minden lehetőséget arra, hogy ki-ki te
hetségéhez m érten készülhessen fe l az életre, a munkára, a 
jövő építésére.

Még néhány nap és megszólal a szeptemberi csengöszó. Szí
vónk melegével köszöntjük az első osztályosokat, a nagyobb 
diákokat, a főiskolásokat, a tanárokat és tanítókat. Arra kér
jü k  őket, hogy jól használják ki ennek a most kezdődő tanév
nek minden percét, hogy hazánk élete így is egyre szebb és 
boldogabb élet legyen.

E u r ó p á é r t
EURÓPAI NÉP VAGYUNK,

s így földrajzi helyzetünktől 
nem vonatkoztathatjuk el ma
gunkat. Elsőrendűen fontos te
hát számunkra, hogy sikerül-e 
megteremteni a békét és a biz
tonságot ezen a földrészen. De 
nem csupán saját érdekünk 
teszi első helyre az európai 
biztonsági rendszer megterem
tésének ügyét.

Ez a kérdés joggal áll a 
nemzetközi tárgyalások közép
pontjában, mert döntő fontos
sága van az egész világbéke 
összefüggésében.

Világos, hogy az európai biz
tonságról sem beszélni, sem 
pedig dönteni nem lehet a két 
német állam konstruktív 
együttműködése nélkül. Ez 
azért van így, mert a német 
kérdést változatlanul nem le
het kikapcsolni az európai biz
tonsági problémák köréből. 
Ennek megállapítása nem je
lent sem német középpontúsá- 
got, sem német félelmet. Ha 
Németországról beszélünk, nem 
szabad elfelejteni, hogy két 
német állam létezik.

A NÉMET KÉRDÉS olyan 
probléma, amelyet egyszerűen 
nem lehet megkerülni, hiszen 
az élet tűzi napirendre. A meg
oldásnak igazságosnak, békés
nek, a két német állam és 
minden európai nép érdekében 
állónak kell lennie. Ezért a 
megoldásért küzd szövetsége
sünk, a Német Demokratikus 
Köztársaság. Szükség van 
azonban arra is, hogy a másik 
Németország, az NSZK is a 
realitások talajára helyezked
jék, s pozitív cselekedetekkel 
járuljon hozzá földrészünk bé
kéjének és biztonságának meg
teremtéséhez.

A két német állam közül 
csak az NDK vonta le a „har
madik birodalom” bukásának 
politikai és erkölcsi konzek
venciáit. Az NDK elutasította 
magától és elítélte a restaurá
ció gondolatát, egészen odáig 
menően, hogy állami szerző
désben ismerte el véglegesként 
az Odera—Neisse-határt Len

gyelországgal. Az elmúlt 20 esz
tendőben az NDK egy új szo
ciális és politikai mentalitást 
képviselt, amely elüt a nagyné
met imperializmus gondolatá
tól. De természetesen nem fe
lejtjük el azt sem, hogy van
nak olyanok az NSZK-ban, 
akik már eddig is sokat tettek 
a megbékélés, az európai biz
tonság érdekében.

EURÖPA NÉPEI S A KÖZ
TÜK ÉLŐ KERESZTYÉNEK
is kívánják az európai határok 
biztonságát, Lengyelország 
nyugati határainak, a két Né
metország határának, és Nyu- 
gat-Berlin különleges státusá
nak az elismerését. Európa ér
deke megkívánja az atomfegy
verek kiszélesítésének meg
szüntetését. Európa atommen
tes övezetté alakítását, a kato
nai támaszpontok felszámolá
sát, a katonai tömbök meg
szüntetését és közös, kollektív 
biztonsági rendszer kialakítá
sát. Európának, amely már két 
világháború csatamezeje volt, 
végre a békés egymás mellett 
élés példájává kell válnia.

A SZOVJET—NYUGATNÉ
MET SZERZŐDÉS a békés 
egymás mellett élés jegyében 
jött létre, nem irányul senki 
ellen, hanem javára válik min
denkinek, az európai államok
nak és népeknek. Ezt tükrözi 
az a kijelentés, amely fontos 
célnak tekinti a nemzetközi 
béke megőrzését és a feszült
ség enyhítését. A szerződés 
elősegíti az európai helyzet 
rendezését és az összes európai 
állam közötti békés kapcsola
tok fejlesztését.

A szerződés fontos pontja, 
hogy a felek tartózkodnak az 
erőszakkal való fenyegetőzés
től, vagy erőszak alkalmazá
sától. Az európai békét csak 
akkor lehet megőrizni, ha sen
ki sem tör a jelenlegi határok 
ellen. Ennek jegyében a felek 
kötelezik magukat arra, hogy 
maradéktalanul tiszteletben 
tartják az összes európai ál
lamok területi sérthetetlensé

gét a mai határok mellett. Ki
nyilvánítják, hogy nincsenek 
területi követeléseik senkivel 
szemben és a jövőben sem tá
masztanak ilyen követeléseket 
Ma és a jövőben sérthetetlen
nek tekintik az összes európai 
állam határait úgy, ahogyan 
azok a jelen szerződés aláírá
sának napján húzódnak, bele
értve az Odera—Neisse-vona- 
lat, amely a Lengyel Népköz- 
társaság nyugati határait al
kotja, valamint a Német Szö
vetségi Köztársaság és a Né
met Demokratikus Köztársaság 
közötti határt.

A FESZÜLTSÉG ENYHÜ
LÉSE mindazok sikere, akik a 
békét akarják. Ezért jó hír az 
a tény, hogy a Szovjetunió és 
az NSZK közötti tárgyalások 
most egy nemzetközi jogilag 
kötelező dokumentum aláírá
sával pozitívan fejeződtek be. 
A Szovjetunió és az NSZK kö
zötti szerződés az európai biz
tonság szempontjából pozitív 
cselekedet.

Az európai biztonság nagy 
céljához mért tettek egyikének 
számít az aktív fellépés az 
európai biztonsági értekezlet 
mellett. Aki ezt becsületesen 
akarja, abból indul ki, hogy az 
értekezleten a kontinens vala
mennyi állama részt vegyen. 
Az is teljesen világos, hogy — 
ahol komolyan beszélnek az 
európai biztonságról — tekint
sék sérthetetlennek az NDK 
és az NSZK közti határokat, 
valamint minden más határt, 
és ne támasszanak területi 
igényeket.

Nem helyénvaló, hogy vala
mely állam igényt támasszon 
egy másik állam képviseletére. 
Ténylegesen az a helyzet, hogy 
a képviseletre támasztott igé
nyek végső soron területi igé
nyeket is jelentenek.

Szaporodnak a hangok mind
két államnak az ENSZ-be és 
annak különleges szerveibe 
történő belépése mellett.

A LUTHERÁNUS VILÁG-
SZÖVETSÉG júliusban tartott 
eviani nagygyűlésén is síkra- 
szálltak mindkét német állam
nak az ENSZ-be való felvétele 
mellett. Az európai béke és 
biztonság ügyében pedig éppen 
a magyar püspökök kezdemé-

nyezésére jött létre ilyen hatá
rozat:

„Az a javaslat, hogy euró
pai biztonsági konferencia jöj
jön létre, reményt keltő lehe
tőség, s az egyházaknak utat 
kell találniuk a maguk terüle
tén, hogy bátorítólag és segí- 
tőleg lépjenek közbe e cél 
megvalósítása érdekében.” 
Több elfogadott dokumentum 
hangoztatta a béke fontossá
gát, az egymással szemben álló 
katonai tömbök közötti meg
egyezést, béke és biztonsági 
rendszer kiépítését.

A KERESZTYÉN EMBER és
az egyház is érdekelt abban, 
hogyan folyik az emberi 
együttélés rendje nemzetközi 
viszonylatban. A világ egyhá
zai Jézus Krisztustól vett kül
detést látnak abban, hogy híd
építők legyenek a népek és or
szágok között, s munkál
ják a békés egymás mellett 
élést, az emberiség békés jö
vendőjének biztosítását.

Az erkölcsi igazság nagy erő. 
Meggyőződést, szilárdságot ad 
az embernek. Az erkölcsi igaz
ságért minden időben készek 
voltak az emberek áldozatok
ra, sokan életüket is készek 
voltak odaadni érte. A nemzet
közi kérdésekben ilyen erkölcsi 
igazság a béke ügyének meg- 
védelmezése és a népek közöt
ti együttélés igazságának győ
zelemre segítése. Isten úgy épí
tette fel az emberi együttélés 
rendjét, hogy az a népek kö
zötti egyenlőség, a békés egy
más mellett élés rendjében va
lósuljon meg.

A keresztyén lelkiismeret er
ről a teológiai alapról tájéko
zódik a népek egymás mellett 
élése kérdéseiben. A keresz
tyén lelkiismeret nem húzód
hat vissza az emberiség döntő 
kérdéseit illetően, nem hagy
hatja magára a világot, amikor 
köteles Isten igéjéből táplálko
zó hitével megszólalni. A nem
zetközi kérdésekben is azt az 
erkölcsi igazságot képviseli, 
amelyet Istentől tanult. Konk
rét kérdésekben nincs konkrét 
igei kinyilatkoztatásunk Isten
től, de az igéből tájékozódó 
keresztyén lelkiismeret mégis 
tudja képviselni az erkölcsi 
igazságot, amikor az emberiség 
jövőjének alapvető kérdéseiről 
van szó. D. dr. Ottlyk Ernő

ALEXIUS PATRIARCHA

C s e n g ő d
zésig ezután fokozatosan ju
tottak el.

Ma vasárnaponként és he
tenként többször használják. 
Falában emléktábla hirdeti: 
„Az én házam imádságnak

Ebben a nagy kiterjedésű, 
központjában is szórvány jelle
gű gyülekezetben a templom 
álma már a harmincas évek 
végén fakadt. Fakadt, de nem 
fogant. 1949 karácsonyán vető
dött fel újra, akkor csak hár
man álltak mellette. 1950-ben 
megejtették az első kapavágá
sokat. 1963-ban a félig kész 
templomot átadta szolgála
tának D. Káldy Zoltán püs
pök, az LVSZ képviselőinek, 
Bruno Muetzelfeldtnek és dr. 
Kurt Schmidt-Clausennek a 
jelenlétében. A teljes befeje-

háza”. (Egy fiatal leány, né
hai Pál Mária adománya.) 
Sok-sok imádság és többszöri 
nekilendülés megújuló áldoza
tai hívták életre. Terveit Sán- 
dy Gyula készítette, akinek ez 
lehetett a megvalósulásnak in
dult utolsó temploma. Az ala
pok lerakása idején halt meg. 
Sajátos stílusú terveit a gyüle
kezet kérésére Németh Emil 
neogótikusra alakította. A 
gyülekezet összes adománya 
550 000 Ft, önkéntes munkája 
150 000 Ft értékű. Többszöri 
külső segítséget 178 000 Ft ér
tékben kaptak.

A templomban 100 ülő- és 
100 állóhely van. A faluban 80 
evangélikus él. 5 km-es tanya
körzetben még 300. Harminc 
km-es körzetben ismét 300. 
Ilyen egy szórványgyülekezet 
térképe.

A gyülekezet lelkészei az 
álomtól a megvalósulásig 
Bándy István, Zoltán László, 
Szentpétery Péter.

emlékére — aki ez év április 
17-én hunyt el — emlékmú
zeumot rendeztek be a Troi- 
zako-Sergijew kolostorban. A 
Szent Szinódus ezenkívül el

határozta, hogy „Alexius pat
riarcha stipendiumot” alapít, 
amelyből a legjobb moszkvai 
és leningrádi teológiai hallga
tók fognak részesülni.

VILAGGYÜLÉS HELYETT HELYI KONFERENCIA
Dél-Amerika evangélikussá- 

ga számára nagy csalódást je
lentett, hogy a világgyűlést az 
utolsó pillanatokban Brazíliá
ból áttették Európába. E csa
lódásnak többször is hangot 
adtak a kontinensről származó 
küldöttek és elhatározták, 
hogy 1971 júliusában Sao Pau- 
lóban, Brazíliában dél-ameri

kai utókonferenciát tartanak. 
Ez a találkozó a világgyűlés 
témáit a különleges dél-ame
rikai viszonyok figyelembevé
telével tárgyalja majd. Kö
rülbelül 50 résztvevőt várnak 
a földrész országaiból és ké
szülnek arra, hogy Európa, 
Észak-Amerika és Afrika egy
házai is képviseltetni fogják 
magukat.

A NYUGATNÉMET EVANGÉLIKUSOK 
TANÁCSÁNAK MÜNCHENI ÜLÉSÉRŐL

Kétnapos ülést tartott Mün
chenben az EKD nyugatnémet 
tanácsa Dietzfelbinger püspök 
elnökletével. A tanácsülésen 
megtárgyalták többek között a

Luther-Biblia viszonyát az űj 
bibliafordításokhoz, a Német 
Egyházi Napok problematiká
ját és az EKD további sorsát.

AZ OLASZORSZÁGI EVANGÉLIUMI EGYHAZAK 
SZÖVETSÉGE

amelyhez lutheránusok, baptis- 1—4-ig fogja első közös nagy
fák, metodisták és waldensek gyűlését tartani Florenzben. 
tartoznak, ez év novemberHarkányi László



EMELT HANGON
— Látogatás Albrecht Goes-nél —

Albert Schweitzer
Ha emberi szám ítás szerint 

mindaz, am i Lam barénében az 
A lbert Schweitzer kórház
faluban minden fáradság és 
nagy anyagi erőbevetés elle
nére is a  múlandóságé, 
Schweitzer szellemi kincsei a 
messzi jövendőben is m egma
radnak csorbítatlan értékük
ben. A nagy em ber hagyatéká
nak nagyszerű foglalata pedig 
az az etika, am ely az élet tisz
teletét tanítja . Anyagi hagya
tékának megőrzésére pedig a  
Goethe-díjból Günsbachban, 
szülőházában levéltárat és 
múzeum ot alakíto ttak  ki és 
egy pár szobás üdülőt a lam- 
barénei kórház dolgozói részé
re.

1965-ben a lam barénei Kór
házat Fenntartó Szövetség dr. 
Baur bázeli professzort és 
Minder párizsi professzort bíz
ta  meg a  hagyaték rendezésé
vel és őrzésével. 1967-beri Ali 
Silver vette á t ezt a gondot, 
aki húsz éven keresztül az 
Őserdő Doktorának szolgála
tában állott. M ellette még Em
my Martin vesz részt ebben a 
szolgálatban, aki negyven évig 
dolgozott a lam barénei bete
gek között. A levéltárat és 
múzeumot gyűjtésekkel, ren 
dezésekkel és azonosítási m un
kákkal indíto tták  meg. Maga 
a katalogizálás még hosszú 
ideig ta rtó  m unkát jelent. Ha 
meggondoljuk, hogy A lbert 
Schweitzer naponként átlag 
70—80 levelet kapott, s m in
den levelet meg is válaszolt, 
elképzelhetjük e m unka mé
re te it

A lbert Schweitzer m agyar
országiakkal is levelezésben 
állott. Bizonyára hazánkban is 
többen őrzik a tőle kapott le
veleket. Az élet tiszteletében 
nagy súlyt helyezett arra, 
hogy m inden tanácsot kérő, 
vagy vigasztalásra szoruló em
ber, aki hozzá fordult, választ 
kapjon tőle. így ír t levelet egy

N Y A  R E S T I  
O R G O N A M U Z S IK A
lesz a Bécsikapu téri 

tem plom ban 
szeptember 4-én, 

pénteken este fél 7 órakor.
H Ä N D E L ,

O R G O N A  V E R S E N Y E I IL
g-moll, d-moll, F-dúr.

Orgonái:
P E S K Ó  G Y Ö R G Y

orgonaművész. 
Közreműködik: 

a Postás
Szimfonikus Zenekar, 

Vezényel: 
V Á R N Á I  P É T E R

Előadó:
F Ö L D E S  IM R E
főiskolai tanár

Jegyek ára: 12,— FA

szellemi öröksége
m agyar édesapának, akinek 
fia Lam barénében dolgozott és 
ott is halt meg tragikus körül
mények között. Ezt a  levelet 
is, a többihez hasonlóan, mind 
sa já t kezűleg tollal és tin tával 
írta. Ezzel is kifejezésre ju t
ta tta  mély együttérzését és 
emberi közelségét.

Könyvek, teológiai, filozó
fiai, zenetudományi tanulm á
nyok újságokban és folyóira
tokban, Schweitzer orgona
hangversenyeinek műsorai, 
m indenféle jegyzetek tőle, fe
leségétől és leányától, képezik 
a múzeum további anyagát. 
I tt  helyezik el továbbá édes
apjának, Louis Schweitzer lel
késznek gazdag könyvtárát.

K orán elhalt fiúgyermeké
nek emlékei is i t t  kapnak he
lyet. Gyermekének halála 
m indig rejtély  m aradt, nyug
talanító titok számára, amely 
ifjúságától kezdve terhelte ér
zékeny lelkét. Legújabban ta 
lált kéziratai közül a „Strass- 
burgi Prédikációk” és „Isten 
országa és a keresztyénség” 
csak Schweitzer halála után 
kerü lt nyilvánosságra. K iadás
ra készítik elő a „K ultúr-filo- 
zófia” és az „Indiai és kínai 
gondolkodás története” című 
műveit.

Ez a günsbachi Albert 
Schweitzer Múzeum központ, 
amely élénk kapcsolatban áll 
kisebb, hasonló levéltárakkal: 
Strassburgban, Párizsban, 
F rankfurtban, W eimárban, 
Baselban, Züricnben, Princ-e- 
townban, Tokióban. A központ 
ad tanácsot Schweitzer m ű
veivel és élettörténetével kap
csolatosan. Iskolák és 18 se
gélyszervezet viseli A lbert 
Schweitzer nevét. Köztük leg
újabb a  lipcsei evangélikus 
diakórria mozgásszervi beteg
ségben szenvedő gyermekek 
otthona.

Az épület földszintjén a 
múzeum különleges része he
lyezkedik eL „Nem halott 
gyűjtemény, hanem  azoknak a 
tárgyaiknak néma, további éle
te  folyik itt, amelyek őt vették 
körül.” I tt  helyezték el Schwei
zer dolgozószobáját és háló
szobáját, a  kis pedálos orgo
nát, am ely az őserdőben is le
hetővé te tte  szám ára Bach 
m űveinek já tszásá t O tt állnak 
a régi idők tanúiként édesapja 
íróasztala, édesanyja tám lás 
karszéke és a  régi diófa böl
cső. Egyszerűségükben kedves 
tárgyak, annak a hűségnek a 
tanúi, am elyet a „Nagy Dok
to r” a messze trópusokon is 
m indig elevenen érzett szülő
háza ir á n t

M u n c z  F r ig y e s

Az em ber évekig levelez va
lakivel, lefordít néhányat m ű
veiből, lassanként megismeri 
életét, világát, kissé — a tá 
volból — részt vesz örömében 
és gondjaiban, — m it adhat 
még a személyes találkozás? 
Németh László m ondotta egy
szer régen, hogy az írókkal 
nem beszélni kell. hanem  ol
vasni műveiket. így van ez? 
Részben, talán. Hogy az idén 
nyáron mégis, végre Albrecht 
Goesszel személyesen is ta lál
kozhattam, felejthetetlen él
mény volt, ajándék. Próféta- 
ielkekkel nem  mindennap 
akad dolgunk. A lbrecht Goes- 
re  talál, nem  túlzás a nagy
igényű jelző.

Neve s három  m űve nem  is
m eretlen az Evangélikus Élet 
olvasóinak sem. Lapunk foly
tatásokban közölte Goes há
rom hosszabb elbeszélését: 
1959-ben „Az égő áldozat”-ot, 
1962-ben a .Nyugtalan éjsza
ka”, s 1966-ban a „Kiskanál” 
című novellákat. Ezzel — leg
alább részben — a magyar 
nyelven olvasók szám ára is 
hozzáférhetővé vált a  w ürttem - 
bergi evangélikus papköltő

Laczkovszki Jánost, a M a
gyarországi Baptista Egyház 
elnökét a Baptista Világszö
vetség tokiói nagygyűlése a 
Világszövetség egyik alelnöké- 
vé választotta meg.

Laczkovszki János 1917-ben 
született Felsőpetényben. A 
Baptista Teológiai Szeminá
rium  elvégzése u tán  1944-től 
1964-ig Miskolcon szolgált. Ez 
idő a la tt tevékeny részt vál
lalt az ökumenikus kapcsola
tok kiépítésében a  protestáns

életműve. Nem kis öröm ez, 
hiszen eddig a „Nyugtalan é j
szaka” angol, német, finn, 
francia, spanyol, dán, török, 
holland, lengyel, olasz, japán, 
cseh és norvég fordításban je 
lent meg. Az „Égő áldozat” 
pedig angol, holland, svéd, 
olasz, újhéber és japán fordí
tásban s a  „K iskanál” is m ár 
jó egynéhányban.

Amikor ezelőtt két évvel, 
60. születésnapja alkalm ából 
kiadóvállalata, a  frankfurti 
Fischer-Verlag form ás kis fü 
zetben köszöntötte az írót, ed
dig m egjelent m űveinek felso
rolására 9 sűrűn nyom tatott 
oldalra volt szükség. Az üd
vözlők sorát Golo Mann, Tho
mas M ann fia nyitotta meg, 
költők, tisztelők, barátok, kö
zöttük teológiai professzor is 
köszöntötte a jubilánst. Sajnos, 
nem lehetett m ár közöttük a 
néhány éve elhunyt nagy zsidó 
költő-filozófus. M artin Buber, 
Goes atyai barátja. A barátság 
a harm incas évek elején kez
dődött s döntően befolyásolta 
Albrecht Goes politikai világ
nézetét: egy életre  szívügye 
lett az emberség s az em beri

egyházak vezetőivel és lelké
szeivel. 1955-től tag ja a Bap
tista Egyház Központi Taná
csának. 1965-ben a  pesterzsé
beti gyülekezet hívta meg lel
kipásztorául. 1967-től a  M a
gyarországi Baptista Egyház 
elnöke.

Elnöki tisztében egyúttal 
alelnöke a Magyarországi Egy
házak ökum enikus Tanácsá
nak, valam int a Magyarországi 
Szabadegyházak Tanácsának.

ség békéje, a  harc — az ige
hirdető és a költő eszközeivel 
—a nácizmus, a  háború, a faji 
gyűlölködés ellen, harc a  meg
békélésért, az emberi életért. 
Nem véletlen, hogy 1969-ben 
vaskos könyv je len t meg Ame
rikában M artin Buberről és 
A lbrecht Goesről ezzel a  cím
m el: A párbeszéd emberei 
(Man of Dialogue). A borító
lapon Buber és Goes fényké
pe — utóbbié a hitleri Wer- 
m acht egyenruhájában! Igen, 
m ert a sors keserű iróniája, 
hogy ezt az em bert is behív
ták — valószínűleg így kerülte 
el a börtönt — s öt évet töl
tö tt előbb közlegényként, m ajd 
tábori lelkészként a frontokon. 
Viszont e megpróbál tatásos 
esztendőknek köszönhetjük a 
„Nyugtalan éjszakát” s a „Kis- 
kanala t” és sok más írását. Ke
vesen leplezték le az írásm ű
vészet eszközeivel oly m egren
dítő módon a háború értelm et
lenségét, a náci hadigépezet 
gonoszságát s m agát az em ber
telen fasiszta ideológiát, m int 
éppen A lbrecht Goes. S e m el
le tt felm utatta az em beri 
helytállás, az igaz emberség 
felfénylő jeleit is. Lehetett 
em bernek m aradni — bár rop
pan t nehéz és életveszélyes 
vállalkozás .volt ez akkor — a 
gonoszság tombolásában is.

Amikor beszélgetésünkben 
M agyarországra terelődött a 
szó, felcsillant a szeme, meleg
ség fűtötte fel szavát. J á r t  itt 
a háború a latt s egyik feledhe
tetlen élm ényét megkapó elbe
szélésben rögzítette: Találko
zás Magyarországon. Azóta 
nem já r t  hazánkban, de szíve
sen jönne, hiszen nagy szere
tettel beszélt rólunk, figyelem
mel kíséri életünket. /

Költőpap, így szokták emle
getni Goest s ez a  kifejezés az 
ő esetében teljesértékű valósá
got je le n t Ároni család sarja, 
ősei között lelkipásztorok, 
teológusok, de nyelvészek, m a
tem atikusok és politikusok is 
akadtak. Büszkén említi egyik 
dédapját, aki 1848-ban W ürt- 
tembergben forradalm ár poli
tikai tevékenységet folytatott. 
Goes Tübingenben és Berlin
ben tanu lt teológiát és 1930- 
lól 1952-ig württernbergi gyü
lekezetekben szolgált. 1953 óta 
S tuttgart egyik kedves elővá
rosában, a  kertes dombolda
lak ra  épült Rohr-ban él, im
m ár csak az irodalomnak, de 
állandó igehirdetői megbíza
tással: kéthetenként rendsze
resen prédikál S tu ttgart egyik 
evangélikus templomában. 
Több prédikációs kötete jelent 
m eg; az igehirdető nem  ta 
gadja meg a költőt, prédiká
cióinak nyelvezete, fogalmazá
sa m agasrendű művészi él
m ényt is jelent. „Is”, m ert a 
költő sem tagadja meg a teoló
gust, veretes teológiai m űvelt

ség sugárzik minden igehirde
téséből s ez a teológiai, h it
beli meggyőződés o tt izzik 
m inden írásában, lírai költe
ményeiben — több kötete je
lent meg — elbeszéléseiben, 
irodalmi, politikai tanulm á
nyaiban is. Beszélgetés közben 
m induntalan könyvespolcához 
lép s leemel egy-egy kötetet, 
belelapoz, felolvas, idéz. 
Goethe és Thomas Mann, Kaf
ka és Brecht s persze a  nagy 
sváb költők, Mörike és Hölder
lin  — s m indig ú jra  Buber 
társalkodó szellemi társai. S a 
muzsika, elsőrenden Mozart és 
Bach. Róluk ír t tanulm ányai 
ínyenc csemege zeneesztéták
nak — s teológusoknak is.

Az együtt töltö tt idő gyorsan 
— túlgyorsan — lepergett s 
ahogy elnéztem a hatodik élet
évtizedén tú llépett költő fürge 
mozgását, a rra  kellett gondol
nom: milyen súlyos beteg volt 
az elm últ esztendőben, több 
nehéz műtét, sokhónapos kór
házi ápolás van a  háta mögött. 
Mindennek alig látszik külső 
nyoma, csak azóta m egjelent 
írásaiban még elmélyültebb, 
még egy tónussal melegebb az 
igazság keresése, hirdetése, az 
elkötelezettség tudata. „Kissé 
em elt hangon” szólal meg mű
veiben — így jellemezte egyik 
m éltatója nem rég s ezzel azt a 
kérdést is érin tette: m oralis
ta-e a  költő A lbrecht Goes, 
vagy éppen próféta. Ha előbbi, 
úgy a azó legjobb értelm ében 
az: m indig van m ondanivaló
ja, a  szószéken és a szépírá
sokban is s  ezzel a m ondani
valójával célt akar elérni, 
mellen ragadni és állásfogla
lásra késztetni, tanítani és el
kötelezni, egészen egyszerűen: 
a  jóra. Szerintem azonban 
legalább annyira utóbbi is: 
próféta, abban az értelem ben, 
hogy az élet dolgaihoz szól s 
életre akar tanítani és indíta
ni, de úgy. m int aki nem csu
pán m agától és magából szól 
és m erít, hanem m int akinek 
küldetése van, m in t aki üzene
tet hirdet, jó  hírt, evangéliu
mot, ami persze m indig szá
ntónkért a gyümölcsöket is. 
„Emelt hangon”, m int aki m a
ga is figyelmes hallgatója a 
rábízott szónak s nem teheti, 
hogy arró l ne tanúskodjék.

Ez az elkötelezettség jellem 
zi akkor is, am ikor búcsúzás
kor tervei, kgszülő m unkái fe
lől kérdezem. Azt hiszem — 
m ondja elgondolkodva —, a 
m unka dandárja még előttem 
van, még felét sem végeztem 
el annak, ami rám  bízatott. 
Fontane is hatvanas volt, am i
kor tulajdonképpeni életm ű
véhez hozzáfogott.

Amit A lbrecht Goestől ed
dig m áris kaptunk, azért na
gyon hálásak lehetünk. S 
örömmel várjuk a folytatást.

D r. G ro ó  G y u la

BETEGEN
M intha izeikre hullnánk szerteszét. . .
Lehúz a test, kábult az agy . . .  nehéz 
megragadni Jézus erős kezét, 
ha idegen volt addig az a  kéz.

BETEGEN JÉZUSSAL
Talán m ásra erő nem  is telik, 
imára, igeolvasásra sem, 
csak estig és estétől reggelig 
fogni Jézus hű keaét csendesen.

TANÍTÓMESTEREM
ö s  szenvedő, fekélyestestű Jób, 
taníts a  régi leckére, taníts:
„Ha elfogadtuk Istentől a  jót, 
ne vennénk el tőle a  rosszat is??*

Túrmezei Erzsébet

LACZKOVSZKI JÁNOS 
A BAPTISTA VILÁGSZÖVETSÉG 

EGYIK ALELNÖKE

I. István, az egyházszemzőHazánknak két találkozása volt a  keresz- 
tyénséggel: az állam alapítás idején, és a  re
formációban.

Most az állam alapító és egyházszerwező L. 
Istvánra emlékezünk.

*
A 970 körül trónra lépő Géza fejedelem le

verte a  törzsfőnökök egy részét, és földjeik e l
vételével m egerősítette hatalm át. 973-ban e l
küldte követeit a  ném et császárhoz, hogy a  
várható tám adások sorozatának békekötéssel 
vegye elejét, és keresztyén hittérítőiket kérjen 
tőle.

*
A keresztyénség nem  volt ism eretlen a  m a

gyarság előtt. Egyházi vonatkozású kifejezése
ink (pl. érsek, püspök, apát, prépost, malaszt, 
kereszt) tanúbizonysága szerint a magyarság 
elsősorban a szlávok révén ism erkedett meg 
vele. Ezek a kifejezések szlovén és nyugat-hor- 
vát eredetűek. A szentségek kiszolgáltatásának 
term inológiája bizánci szláv eredetű, Pauler 
Gyula, Melich János és Kniezsa István k u ta 
tása szerint.

Erős volt a  keleti, bizánci (ortodox) egyház 
hatása. Több törzsfőről, így Bulcsúról, az er
délyi Gyuláról és Ajtonyról tudjuk, hogy a  ke
leti keresztyénséget vette fél. Tudunk ebből a 
korszakból keleti keresztyén szertartású és gö
rög nyelvű kolostorokról. Hazánk első tem p
lomait bizánci építészek építették fel.

A fejedelmi udvar m egtérítését szláv, első
sorban cseh papok végiezték.

973 után  m egindult a  nyugati, főleg német, 
olasz papok, szerzetesek beözönlése az ország
ba. Az egyház szerepe akkor haladó volt 
(gondoljunk pl. a  ku ltú ra és a  földművelés 
terjesztésére), bár a rabszolgaságot és a  feuda
lizmust elism erte és támogatta.

A főnökök egy része éppen ezért nem gátol
ta  a papok működését, hanem szívesen látták, 
ha a szabad magyar pásztorok áttértek  az új 
hitre, m ert ez a folyam at m egkönnyítette a lá
vetésüket.

A római egyház előőrseit földre éhes német 
lovagok követték. Az egyház és a lovagok

egyaránt a  fejedelem nek aján lo tták  fel szolgá
lataikat, adom ánybirtokok reményében.

Géza fiát és örökösét, I. Istvánt keresztyén 
hitben neveltette. 997-ben bekövetkezett halála 
után a  feladatok nagyobb részének megoldása 
Istvánra m aradt.

*
A  fejedelem -változást a  törzsi-nemzetségi 

arisztokrácia m egpróbálta felhasználná régi 
uralm a visszaállítására. A lázadás a  dunántú
li Koppány vezetésével tö rt ki. István azonban 
kísérete, a  ném et lovagok és az egyház fegy
veres segítségévéi leverte őket. Koppányt fel
négyeltette, és a  lázadók birtokait elkobozta. 
Ebből is jutalm azta birtokadományokkal híve
it, a  ném et lovagokat és az egyházat. A föld 
és a  nép jelentős részét sa já t tulajdonába vet
te.

A dunántúli lázadás leverése u tán  kelet felé 
fordította figyelmét. Véres harcokban m egtör
te a  besenyőkkel szövetkezett keleti főnökö
ket. A jtony legyőzésével a  Maros-vidék, a  Gyu
lák hatalm ának szétzúzásával pedig Erdély fö
lé terjesztette ki hatalm át. Ez idő tá jt m ár elér
kezettnek lá tta  az időt a  királyi cím felvételé
re : 1000-ben m egkoronáztatta magát.

Régebben zavart Okozott István koronázása 
évének m eghatározása. Megszűnik a  probléma, 
ha figyelembe vesszük azt, hogy a középkor
ban az újévi m ellett több, más évkezdő idő
pontot is ism ertek és alkalm aztak. így a kará
csonyit, és az ortodox területeken az őszit is. 
Az utóbbi számítások alapján  a  koronázás 
nem 1000-ben, hanem  1001-ben tö rtén t volna. 
Innen ered a  korábbi szakirodalomban nem 
ritka, helyenként m a is ismétlődő félreértés.

A koronázás 1000-ben történésének sajátos 
jelentősége lehetett a kortársak, az 1000. évhez 
különleges várakozást fűző misztikusok m el
lett az egyszerűbben gondolkodó em berek szá
m ára is.

Az elkobzások és a belső gyepűk birtokba
vételével a király az ország leghatalm asabb

földesura lett. A  nemzetségek széttelepítése 
végleg betetőzte az amúgy is m űködésképte
lenné vált nemzetségi szervezet felbomlását. 
Az új szervezet nem  vérségi, hanem  területi 
alapon jö tt létre: a  királyi birtok terü leti szer
vezete, a várm egye hatásköre k iterjed t az egész 
országra.

A király, az ispánok, a  behódolt főnökök, a  
ném et lovagok és az egyház, tehát a  nagybir
tokosak, valam int a  k íséret és a kisebb birto
kosok alkották  az uralkodó osztályt.

Istvánnak két törvénykönyve m arad t ránk. 
Az uralkodó osztályon belül elsősorban az egy
ház kiváltságait biztosították. A papság része 
lett az uralkodó rendnek. Papot nem lehetett 
bíróság elé állítani, A vallási szabályok m eg
tartásáról is törvényeiben intézkedett.

A várm egyerendszer kifejlődését követte a 
megfelelő egyházi szervezet kiépítése. Az a 
tény, hogy az egyházi szervezet megalapozá
sakor Géza, m ajd István inkább a Nyugathoz 
fordult, abban kétségkívül több szerepet já t
szottak a  bel- és külpolitikai tényezők, m int a 
kifejlődő dogmatikai különbségek mérlegelé
se. Istvánnak biztosítani kellett a papságot 
támogató, és attó l tám ogatott ném et biroda
lom jóindulatát, vagy legalábbis semlegessé
gét, és nem fordulhatott másfelé. De term é
szetes, hogy a választás nem jelentett egyirá
nyú elkötelezettséget. A m ár em lített keleti 
hatások m ellett megállapítható, l»ogy a nagy 
schisma (1054) előtt nem lehet szó a keleti és 
nyugati egyházak éles elválásáról. Az újabb 
kutatások kiemelik, hogy a  nyugati egyházat 
megújító reformmozgalmak számottevő kap
csolatban álltak  a keletiekkel. Hazánk az 
egyházszervezés idején a  kapcsolatok egyik 
összeköttetési, érintkezési területe volt.

István nyolc püspökséget (Pécs, Veszprém, 
Győr, Vác, Eger, Várad, Csanád, Gyulafehér
vár) és két érsekséget (Esztergom, Kalocsa) 
szervezett. A legrégibb apátságok és zárdák 
voltak: a pécsváradi, zalavári, bakonybéli, ta 

tai, zoborhegyi. Minden tíz falu t templomépí- 
tésre, a papokat pádig tanításra kötelezte.

Keleti (görög, bolgár, orosz) és nyugati (fő
leg cseh és délnémet) térítők korábbi m unká
já ra  támaszkodva István idejében az egy
házszervezés á nyugati reformmozgalmakhoz 
kapcsolódott. A régebben felism ert cluny-i, 
vagy Cluny felé m utató hatások m ellett 
újabb irodalm unk kiemeli egyéb, jórészt Lot- 
haringia francia—vallon területének hasonló 
mozgalmai, ill. az Észak-Itália felől levezet
hető befolyások, érintkezések emlékeit. Ezek 
teszik színessé, sokrétűvé a nyugati egyház 
hazai terjeszkedését.

A nyugati szerzetesség elterjedésének 
nyomjelzői ekkor a  Benedek-rend kolostorai, 
am elyek közül a legjelentősebb, a pannonhal
mi apátság elsőként részesült a lázadó Kop
pány javaiból, ideértve a somogyiak tized- 
szolgátatását, sőt — közelkorú forrás tudósí
tása szerint — gyermekeik tizedét is, vagyis 
hihetőleg m inden tizedik gyermek egyházi 
szolgálatra adását.

Az egyházmegyék, a püspökségek ekkor 
még inkább csak keretek  voltak: belső szer
vezetük, a plébániák, és esperes! kerületek 
hálózata kezdetleges és bizonytalan volt. 
Az egyházi szervezet első vezetőinek kivá
lasztásában (Asztrik, Anasztáziusz, Gellért) 
is az em lített reform irányzatok hatása érvé
nyesült. Egészében tovább erősítette a  nyuga
ti egyházi befolyást, de nem  szüntette meg a 
keletit, ami különösen a kolostorok és a szer
zetesség összetételében még hosszabb ideig 
számottevően érvényesült. István és utódai 
idejében több keleti szertartású kolostor m ű
ködött hazánkban, még a XI. sz. második fe
lében, a nagy egyházszakadás után is.

I. István nagyságát nem annyira emberi 
tulajdonságai jelentik, hanem  inkább az a 
tény határozza meg, hogy felism erte és erősí
te tte a nemzetté- és állam m áválás folyama
tát. Megkezdte az országépítést.

Népünk most, — miközben tisztelettel em 
lékezik reá születésének 1000. évfordulóján — 
magának építi az országot, m ert m egtalálta 
benne sa já t hazáját! B a rc z a  B é la



Hogyan prédikált Tessedik Sámuel?
Lelkésznek, bármikor és 

bárhol is éljen, a prédikálás a 
legsajátosabb munkája. Itt 
mutatkozik meg igazán egyé
nisége. Ezért izgalmas kérdés 
ez Tessedikkel kapcsolatban 
is. Erről tudunk a legkeveseb
bet. Ismerjük mint mezőgaz
dászt, tanítót, falufejlesztőt, de 
mint igehirdetőt nemigen. Ez
zel még adós egyházunk.

200 évvel ezelőtt kezdte 
szarvasi szolgálatát. A gyüle
kezetben már nem hagyomá- 
nyozódik igehirdetöi mivolta, 
kortársi feljegyzéssel sem ta
lálkoztam hatását illetően, ö  
maga önéletrajzában csak be
szédei bőséges témáira utal és 
nevelési szándékára. Eddigi is
mereteink szerint nem tudunk 
általa leírt, fennmaradt prédi
kációiról, pedig sokat írt le 
szóról szóra. Azt sem tudjuk, 
hogy milyen lehetett a szemé
lyi hatása, szuggesztivitása. 
Puritán, önmagához és mások
hoz szigorú, uralkodásra haj
lamos egyéniség volt. De tu
dott örülni kis eredmények
nek is, lelkesedni és lelkesíte
ni, csak az értelmetlenség hoz
ta ki sodrából.

A  szarvasi Vajda Péter 
Gimnázium féltve őriz két kis 
kéziratos kötetet. Haan Lajos 
a híres békéscsabai történész
lelkész köttette egybe s irta rá 
a belső címlapra: „Boczkó Dá
niel és Tessedik Sámuel hírne
ves szarvasi ev. lelkészek pré
dikációi, úgy, amint azokat el
mondás közben a templomban 
leírta Kristóffy György szar
vasi ev. tanító.”

A mi esetünkben ez most a 
legnagyobb érték a fenti kér
désben. Igaz, hogy egy igehall
gató gondolatain átszűrve kap
juk a prédikációt, de közvetle
nül, az első benyomás alatt 
Nyilván befolyásolta az ő hall
gatóságát is személyisége, de 
mégis- az ige iránti alázatos
sággal figyelt a lelkészek be
szédére és lejegyezte a legfon
tosabbnak vélt gondolatokat.

Az említett gyűjtemény 
1796 és 1801 között 85 beszédet 
hoz rövidebb. hosszabb vázlat
ban Tessediktől. Ebből 2 teme
tési, 1 katechézis, a többi va
sár- és ünnepnap délelőtti is
tentiszteleten elhangzott be
széd az egyházi esztendő kü
lönböző időszakaiban. Szlovák 
nyelvűek, ilyen volt a gyüle
kezet.

Általában az óegyházi peri- 
kóparend textusait használja, 
néhány esetben vesz csak más 
alapigét, valószínű, hogy nem 
akarta ismételni magát és szí
vesen beszélt Istennek a ter
mészetben megnyilatkozó di
csőségéről. ajándékainak gaz
dagságáról (pl. a 104. zsoltár 
alapján).

A hála. az örvendezés sok
szor előkerül beszédeiben. így 
beszél 1797. december 3-án is, 
amikor megemlékezik Szar

vasra való érkezésének 30. év
fordulójáról. A 71. zsoltár első 
verseit veszi alapigéül. Hálás, 
hogy Isten eddig megsegítette, 
az ő és lelkésztársai munkájá
nak van eredménye, növekszik 
a nép az ismeretekben. Majd 
az ismeretek és a hit összefüg
géséről szól. „Aki azért Isten
ről, tulajdonságairól, ajándé
kairól úgy akar ítélni, ahogy 
az a keresztyénhez illik, annak 
egyik szemével hittel az Isten
re, a másikkal a természeti 
dolgokra kell figyelm eznie. .  -

A Kristóffy György által készí
tett prédikációs-kötet egy lap
ja, amely az irgalmas sama- 
ritánus textusát vázolja

Akarod ismerni Istent és az ő 
rendeléseit? Nézd a cselekede
teit, hallgasd igéjét, engedd jói 
a szivedhez, akkor megnyug
tatod szívedet, szeretni fogod 
Istent.” Alázatosan kéri Isten 
további segítségét. „Neked 
ajánlom munkámat és a többi 
velem együtt munkálkodóét. 
Adtál nekem időt, alkalmat, 
kedvet, türelmet, fáradhatat
lan munkabírást — megújítot
tad és megújítod a múló 
egészséget, erőt, türelmet, ne 
vess el engem az öregség ide
jén sem, én segítségedet és á l
dásodat soha soha nem felej
tem el, hanem arra ezután is 
türelmesen várakozom és éret
te mindig dicsőítlek.'’

Erős érzéke van a valóság 
látására. Nem befelé forduló, 
elmélkedő ember, hanem oda
fordul az élet felé, az emberek 
felé. Ez a reális látás teológiai 
felismeréseit is áthatja. Kará
csonyi beszédében hangsúlyoz
za, hogy sokan Jézusban a kis 
gyermeket látják csak, holott 
ő már nem gyermek. Elvégezte 
a munkáját, uralkodik Isten
nel együtt. Ez a Fiú egyszer 
mint Bíró jelenik meg, hogy 
dicsőségében részeltessen, ha 
a rendeltetésünket a világon 
jól betöltjük.

Isten személyválogatás nél
küli sáeretete elhalmoz min
ket, hiszen ő adott szülőket, 
tanítókat, barátokat, de ő ad 
utat, módot, eszközt, lehetősé
get is a jó cselekvésére. Csak 
meg kell ragadni mindezt és 
tenni, tenni kell.

Sokszor kel ki az emberi 
előítéletek, a konokság, a tu
nyaság ellen. A hitnek a hi
székenység, a babonaság felé 
hajlását ostorozza. Nem ezt 
várja Isten tőlünk. Amikor 
egyik pünkösdi beszédében 
utal a 10 szűz példázatára, azt 
mondja: „Jézus itt azt mutat
ja meg, hogy milyen könnyen 
csalódik a bűnös ember, az, 
aki abban bízik, hogy Isten 
kegyelme mindig biztos.”

Nem kételkedik ő sem Isten 
kegyelmében, de nem elég 
csak ezt hajtogatni, élni kell 
Isten sokféle ajándékával. Az 
ember mulasztása és kára az, 
ha egyszerűen Istenre akar 
hagyatkozni és nem tesz meg 
mindent, ami tőle telik. És 
amíg lehet. Előbb említett be
szédében maga állít össze egy 
példázatot, hogy érzékeltesse 
azt, hogy aki késlekedik, 
könnyen elkéshet s azt sem 
viheti végbe, amit lehetne 
egyébként.

A bűn nála konkrétan há
látlanság, tudatlanság, közöm
bösség, lustaság. Nem azt néz
te, hogy mennyire elveszett és 
elkárhozott az ember, inkább 
azt érezte, hogy elmaradott, 
tudatlan, babonás, tehetetlen. 
Ezért hiányzik nála a bűnbo
csánat mai értelmű meghirde
tése is. Jézus Krisztusról sokat 
beszél, de nem tudja segítsé
gét konkretizálni másban, csak 
tanításban, példaadásban. A 
lehetséges emberi megoldáso
kat fontosabbnak látta annál, 
amit Isten Jézus Krisztusban 
készített, a bűnbocsánatot, a 
megváltást, szabadulást. Így 
aztán Jézus cselekedetei, cso
dái hirdetésekor is gyakorlati 
tanítást és útmutatást igyek
szik adni a józan, felvilágo
sult keresztyén élet számára. 
A feltámadás, az utolsó ítélet

reménysége is elsősorban biz
tatás, hogy bátran cseleked
jünk, van értelme a földi élet
nek, tevékenységnek.

Tessedik racionalizmusa, az 
a felfogás, amely mindent az 
ésszel próbál megmagyarázni, 
csak a földi dolgokra irányul. 
Ezekben akar józanul tájéko
zódni és ebben akarja segíte
ni az embereket. Világosan, 
értelmesen beszél minden ren
dű és rangú ember kötelessé
géről, feladatáról. Megmagya
rázza a nehézségeket, a káros 
szokásokat, a testre-lélekre 
ártalmas dolgokat, hogy ked
vet adjon az azoktól való el
fordulásra és a jó cselekvésé
re. Egy helyütt beszél arról, 
hogy az embernevelést korán, 
már az anyaméhben, az anya 
józan életével kell kezdeni.

Sok gyakorlati fordulat, pél
da van beszédeiben. Ezek 
nagy része a Szentirásból, az 
ótestamentum történeti és ta
nító könyveiből való. A Biblia 
számára hatalmas v példatár. 
Ezek nagy részét a beszéd be
vezetésében mondja el, majd 
azután jön az ige felolvasása, 
a beszéd témájának és felosz
tásának elmondása és úgy ke
rül sor a kifejtésre és a végén 
rendszerint, de nem mindig, 
külön az alkalmazásra.

Konkrét kérdéseit, amelyek
kel munkájában küzködött, 
nem viszi fel a szószékre, meg
marad a textus adta téma ál
talános fejtegetésénél, de kora 
élete azért ott lüktet a beszé
deiben.

Pásztori egyéniség, aki nem
csak bölcsen szemlélődik, 
megalkuszik a tényekkel s 
csak az adott lehetőségeket 
igyekszik a legjobban kiak
názni. Teremtő szellem, aki 
mögéje néz a dolgoknak s biz
tos benne, hogy mindebből ki 
lehet hozni valami hasznosat 
is. Hiszen Isten világa alapve
tően jó, tele van Isten ajándé
kaival. Ezeket kell meglátni, 
kibányászni, felhasználni az 
ember javára.

Kovács Pál

MÜLT ÉS JELEN
Jó nézni téged, Drégely, ősi fészek!
Szondy, s a hősök jönnek most elém.
Hazám múltját most együtt a jelennel 
egyre tisztábban, jobban értem én.
Akkor töröké lett minden e tájon.
Ma győz kis népünk munkás ereje!
Akkor vért, könnyet vetettek-arattak, 
ma itt terem mindnyájunk kenyere.

Hanvayné, T. Mária

Az imakönyv

Púpos vagyok. Hátulról, or
vul uralkodó nyomorúság ez, 
melyet nem lehet megszokni. 
A tükör nem mutatja, ha csu
pán belepillantok — csak az 
árnyékom hivalkodik vele 
azonnal. Gonoszabb m inden  
másnál — a féllábú, a félsze- 
mü csak elvesztett valam it ab
ból, amiből az épeknek több 
van  —, én olyat hordozok, 
amiből nem  szabadna lennie. 
Ez nem  fogyatékosság — ez a 
balsors gúnyos többlete! A ki 
elvesztette valamijét, attól 
együttérzően meg lehet kérdez
ni, hogy m ikor történt — tő
lünk csak egy őrült kérdezhet
né meg, hogy mikor kezdett 
nőni a hátunk?

Ez még az önkívület síkjá
ban sem tűn ik  el, még sosem  
álmodtam, hogy nem  vagyok 
púpos. Ha elájulok egy torna
ünnepélyen, eszméletlenül is 
tudom, hogy ilyen vagyok. H u
szonhat nyelven ismerem ezt 
a szót — a spanyolon kívül 
m indegyik csúfondáros hang
zású. Hispániában Corcovado a 
nevem  — ez dallamos és ün 
nepélyes — hangalakja után 
akár délceget, lovagot, vagy 
hősszerelmest is jelenthetne. 
Magam sem  tudom, m iért ta
nultam  meg őket, hiszen az u t
cára sem megyek ki, ha nem  
feltétlenül szükséges. Talán, 
m ert kiváncsi vagyok, hogy 
hangzik ez a gyűlöletes szó, 
melyre összerezzennek török, 
japán, spanyol sorstársaim.

Furcsa, hogy az evangéliu
mok egyetlen púpos gyó
gyulásáról sem tudósítanak, 
pedig a Megváltó bizonyára

m egkönyörült szomorú, fé lre
húzódó őseinken. Vagy talán 
oda sem m ertek m enni — is
merem magunkat, m i nem szí
vesen szorongunk sűrű soka
ságban — fé lünk a mögöttünk  
állók megjegyzéseitől. Elszo
morít, hogy m ilyen sok az 
istentagadó közöttünk. Meg
próbáltatásunk nevetséges vol
ta lehet az oka ennek a komor 
ellenszegülésnek — sokan úgy 
vélik, hogy Isten ártatlanul 
gúnyt űzött belőlünk, mikor 
torz poggyászunkkal elvegyí
te tt az épek vidám  sokadal
mában. Magam is sokat tépe- 
lődtem ezen  — áttanulm á
nyoztam  szerény családfánkat 
— titkos bűnök, álnokul visz- 
szaűző vé tkek  után kutatva, 
de csak szokásos esendősége- 
ket, jelentéktelen életeket ta
láltam.

Nem tudom miért kell ilyen
nek lennem, nincs kit vádol
nom, nem  kisebbségi érzés ve
zetett Istenhez. Valami m iatt 
így kellett lennie ennek és 
ezernyi más fájdalom nak és 
bajnak szerte a világon. H i
szek a feltámadásban  — és ne 
mosolyogjon meg, ha ez nekem  
esztétikai kérdést is jelent. Hi
szem, hogy új, szebb testben  
állok a Szabaditó elé, aki fe l
old gyötrő talányainktól. Fél
revon m ajd  — súg egy szót és 
én nevetve elindulok utána, 
m ert semmiség, tovatűnt apró 
titok lesz akkor már, olyan, 
m int am iket a gyerekek suttog
nak egymásnak tavasszal, a 
megújult mezők füvén.

Turchányi Sándor

K etten álltak a polcos szek
rény előtt: az öregasszony, 
meg az unokája, Zsiga. A szek
rényből egyenként került k i a 
hófehér, vasalt fehérnem ű, sál, 
nyakkendő, zsebkendő, ami 
m ind egy nagy bőröndöt töl
tött meg: Zsiga rakosgatta azo
kat bele, am int egyenként á t
vette a nagyanyjától.

— Ezt is vigyed fiam , ezt se 
hagyd itthon  — biztatta az 
öregasszony —, m ert ki tudja, 
szükséged lehet rá a városban.

— Fele ennyi kell csak, 
nagyanyám  — mondta a fiú  —, 
hiszen van a munkásszálláson  
minden. Még televízió  is, oí- 
vasókönyvek is.

A z öregasszony arca egy pil
lanatra megrándult, fonnyadt, 
dolgos keze leesett, fényes sze
méből a tiszta jóság derült:

— Elhiszem, elhiszem  gyer
mekem, de még ezt az egyet, 
ezt a kis könyvet vidd magad
dal. — Es reszkető kezekkel 
átnyújto tt egy kis barnafede- 
lú im akönyvet.

A fiú  hátrarántotta bitlesz- 
frizuráját, lebiggyesztette szá
ját, szólni azonban nem mert, 
hát elvette a könyvecskét és 
jó mélyen beletette bőröndjé
be, a fehérnem űk alá.

— Vigyázz ám rá nagyon, 
kisunokám. Mert bármi sors 
érjen, ez megsegít. Sok szép 
ima van benne. Ha bajban le
szel, nyisd fel s meglátod, ez 
az im akönyv kisegít a bajból.

Zsiga csak legyintett egyet, 
aztán becsukta a bőröndöt. 
Másnap pedig elbúcsúzott 
öreganyjától, elutazott a vá
rosba dolgozni.

E lm últ a karácsony, de Zsi
ga nem  jö tt haza. Helyette le
vél magyarázkodott: nagy bál 
volt a vállalatnál, meg aztán 
Jucikára költött sokat a pré
miumból, m ert neki Jucikéval 
komoly szándékai vannak. Ju- 
cika egészen más, m in t az Ol- 
gi volt, meg a Tériké, meg a 
Giziké, akiktől végre sikerült 
megszabadulnia. A  Jucikénak  
most ve tt egy szép teddiber 
bundát, „hát elképzelheti nagy
anyám, hogy még vonatkölt
ségre sincs pénzem."

A m ikor az öregasszony a le
velet elolvasta, vastag üvegü 
ókuláréja tele lett könnyel. 
M indjárt tollat ragadott, s 
egy szép levelet kanyarított az 
unokájának:

„Édes kis unokám ! Látszik 
hogy nagy bajodban sem ve t
ted elő az im akönyvet, hát 
ezért m egint csak azt tudom  
mondani, hogy lapozd fel, 
m ert látod, ha megszívlelted  
volna a tanácsomat, már rég 
itthon lennél, gyerm ekem !"

A fiú  két nap m úlva olvas
ta a levelet. Nagyot nézett:

— Ugyan miért erőlteti 
nagyanyám azt az im aköny
vet? — De mikor ezt gondolta 
mégis odalépett a bőröndjé
hez. K önyékig belekutatott, a 
fehérnem űk aljáról kivette a 
kis barna fedelű imakönyvet. 
Belelapozott, s akkorára nyílt 
a szeme, m int egy jókora ká
vésbögre.

A z im akönyvben két darab 
piros hasú Í0ű forintos lapult, 
meg egy kis gyűrött papíros, 
rajta néhány sor: „Amikor 
csak teheted, gyere haza kis
unokám. vár téged mindig  
szeretettel a te nagyanyád!"

Dénes Géza

Lelkészek emlékeznek

Az utolsó napok
Nehezen jött el az a nap,

amelyet annyi szív várt re
pesve. Ti. a háború végé
nek napja. Igaz, hogy már 
csak a Dunántúl nyugati ha- 
társávján voltak csatározások, 
de az ottlevő falvak, városok 
megpróbáltatása annál' súlyo
sabb és keservesebb volt. Ide 
zsúfolódott össze a menekü
lők sok tízezres tábora és itt 
tombolta ki magát a magyar 
fasizmus pünkösdi királysága. 
Szálasi a hírek szerint a 
Brennberg-bánya vájataiban 
szólította végső ellenállásra 
„testvéreit” és a gyerekeket. 
Mert ide toborozták a még 
gyermekszámba veendő leven
te ifjakat, hogy néhány órás 
kiképzés után halálba kerges
sék őket. E drámai órákban a 
községeken átmasírozó me
nekülő alakulatok hol az 
„Erika”-t, hol a nyilas indulót 
fújták. De lélek és hit nélkül. 
Fáradt, elcsigázott, rongyok
ba bujtatott munkaszolgála
tosok, börtönök politikai fog
lyai keltek útra, hogy szenve
désüket majd nyugaton foly
tassák tovább. Egy ilyen le
rongyolódott, az éhségtől el
gyötört munkaszolgálatos csa
patra kiálltott az őrmester:

— Nóta!
A halálos iróniával megfo

galmazott válasz így nyeker- 
gett a szomorú csapat ajkán:

— Horthy Miklós katonája 
vagyok, legszebb katonája . . .

Az emberi életnek, az embe
ri javaknak végképp nem volt 
már értékük. Káldy Lajos 
emlékszik ezzel kapcsolatban: 
„Én ebben az időben Szentan- 
talfán (Zala m.) szolgáltam. 
Mindvégig ott voltam a gyü
lekezetben. Közös döntés alap
ján kivonultunk a gyülekezet 
pincéjébe a közvetlen esemé
nyek sodrában. A szomszédos 
Dörgicséről aknavetőztek az 
oroszok. Kivittük az egyház 
dolgait is ide. Hevenyészett 
fekvőhelyeken itt éjszakáz
tunk mindaddig, míg át nem 
vonult az orosz hadsereg. A 
hívek állatai otthon marad
tak, este és reggel bementek 
etetni. Négy evangélikus ha
lottunk lett az aknaszilánkok
tó l . . .  Frontbeli tapasztala
tom, élményeim alapján nyu
godtan leírhatom, az orosz 
hadsereg magatartása nem 
olyan volt, amilyennek a né
met propaganda beállította. 
Ami sok és komoly értékű hol
mimat elvittek, azt a mene
külő és a lelkészlakást feltörő 
németek lopták el Szentantal- 
fán. Ez így igaz! Fájdalom! 
Sokat tudnék erről érdekesen 
írni és beszélni.”

A legdrámaibb azonban az 
alább ismertetett naplórészlet, 
amelyet Hubert István, akkori 
celldömölki lelkész rögzített. 
Tömör mondatai a „Sors 
szimfóniá”-jára emlékeztet
nek. Csapásai alatt ma is bele
nyögünk. Pedig huszonöt éve

jegyezte egy evangélikus lel
kész, nem gondolva arra, hogy 
valaha ez dokumentum lesz.

„1945. február 13. kedd. Dé
lután kb. egy és fél kettő kö
zött Cell bombázása. 72 bom
ba hullott, sok halott (38), sok 
sebesült. Három evangélikus 
halottunk is volt. Rettenetes 
az épületek pusztulása.

1945. március 8. csütörtök. 
Hosszú riadó. Megsebesített 
angol repülőgép mesteri fili- 
ánkra 4 bombát dobott Egy 
egész családunk elpusztult: 
férj, feleség és 15 éves gyer
mekük.

1945. március 26—30. Nagy
hét. Hétfőn a németek a ka
tonai raktárakul használt épü
leteket felgyújtották. A hétfő
ről keddre virradó éjszakát 
nem a parókián töltöttük. Az 
orosz városparancsnok a lelké
szeket mentesítette a közmun
ka, a lelkészlakot pedig a kato
nai igénybevétel alól. Később 
magához hivatta a celli papsá
got és tőlük az egyház munká
jának folytatását kívánta. Jó
indulatot tapasztaltunk nála.

1945. április 5. csütörtök. Hí
vek látogatását Luther-köntöst 
felöltve megkezdtem.

1945. május 9. szerda. Reg
gelre „kitört a béke”. Harang
zúgás és fegyverropogás adta 
tudtúl a lakosságnak. Templo
mokban istentisztelet. (János 
14,27. Molitorisz János espe
res. Ének: 13, és Himnusz) 
Szentháromság téren is volt 
ünnepély.”

Az idézett ige: „Békességet 
hagyok néktek, az én békessé
gemet adom néktek: nem úgy 
adom én néktek, amint a vi
lág adja. Ne nyugtalankodjék 
a ti szívetek, se ne féljen!” Az 
ének pedig: „Mily nagy az Űr 
kegyelmessége . . . ” volt. Elgon
dolhatjuk, hogy az ősi, artiku- 
láris gyülekezet híveinek tor
kából hogyan szakadt fel a 
hálaadó ének: „Mily nagy az 
Űr kegyelmessége!” Talán 
azóta sem tudta ilyen szívből 
fakadóan, minden érzését a 
hangokba préselve zengeni az 
Ö kegyelmének határtalansá
gát

A fenti naplórészletet szóról 
szóra idéztem. A dátumok a 
halálra emlékeztetnek. Arra a  
halálra, amely mindannyiunk
ra leskelődött azokban a na
pokban. Alattomosan és orvul 
szedte áldozatait. Sírhantok 
domborodtak nyomában és a 
fájdalmakat nem tompította a 
közhely: „hiába, háború van”. 
De ez a napló emlékeztet a 
békére is. így írja: „Kitört a 
béke”. És ebben az ellentmon
dásos kifejezésben benne van 
egy nagyszerű esemény időbeli 
rögzítése. Fegyverropogás, 
harangzúgás, istentisztelet, 
igehirdetés és ének. Ugyan
ilyen ellentmondás. De ebben 
az ellentmondásban rögzítő
dik számunkra az, amivel éle
tünk újra kezdődött. R. P.

Gondolatok
Egyedül Jézus Krisztus tudja, hová vezet az utunk. Mi vi

szont tudjuk, hogy ez az út egészen biztosan minden mértéken 
felül irgalmas út lesz.

(Bonhoeffer)
Gyakran a száraz lombot siratjuk, és nem vesszük észre a 

fakadni készülő rügyeket.
(Bővet)

Isten a második lépést csak akkor mutatja meg, mikor az 
első lépést már megtettük.

(Oehler)
Ne gondold, hogy Istennek olyan kiváló emberre van szük

sége, mint amilyen te vagy. A valósiig az, hogy neked van 
szükséged Istenre. De azt se gondold, hogy Isten számára fe
lesleges egy olyan nyomorult ember, mint amilyen te vagy. 
Neki még nagy tervei vannak veled!

(Heinrich Vogel)
A z egész Szentírás egyetlen hatalmas és egységes szimfónia. 

Minden összefügg és egybehangzik. Nem lehet szétválasztani és 
soha nincs disszonancia.

(Oetinger)
A z imádságban a fü l épp oly fontos, mint a nyelv.

(Gordon)
Még mindig túl sokat várunk a beszédünktől és túl keveset 

az imádságainktól.
Első helyen Isten, második helyen a felebarát és csak a har

madik helyen állok én. Ez a szolgáló keresztyén élet nyelvtana.
A szeretet lábai mindig sietnek a testvér felé és az elveszett 

után.
Egy cseppnyi segítség sokkal többet ér, mint a tengersok 

szimpátia.
Mi a megkötözöttség állapota? Tudni, hogy mi a jó és he

lyes, és mégis képtelennek lenni arra, hogy azt meg is csele
kedj ük. ■

A z ember nem érti meg  addig a házasság titkát, amíg egyik 
házastárs nem ült egy éjszakát átvirrasztva a másik betegagya 
mellett.

Csak a teher alatt tűnik ki, hogy mi mindent tud elhordani 
az ember!

A gyermek nem arra felel, amit szülei kérdeznek tőle, hanem 
arra, amit a szülei cselekszenek előtte. Sz. P.

Elmondom—m ilyen.. .
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Uj vil
Ézsaiás 32, 15—18

„Micsoda idők!” — ez itt  nem  múltba merengő kiáltás, ha
nem  jövőbe néző prófétai sóhajtás. A  messiási kor képe van 
előttünk, ahogyan az nemcsak az Ószövetség, hanem még az
Újszövetség számára is ígéret.

Üj világ születik, „amikor kiöntetik reánk a Lélek a magas
ból.” A z ószövetségi próféta egy pusztában lakó, sok háborúsá
got szenvedett nép fiakén t a számára legkívánatosabbat Írja: 
a kietlen pusztából szántóföld lesz, a termőföldből erdő, dús
kálni lehet a kívánatos emberi-társadalmi javakban, hiszen a 
jogosság és igazság gyümölcseként biztonság és nyugalom, bé
kesség uralkodik.

Mi, akik tudjuk, hogy, az ószövetségi prófécia a messzi jövőbe 
nézve úgy látott, m in t m ikor az ember távoli hegycsúcsok f i 
gyelése közben azok egymáshoz viszonyított távolságát nem  ér
zékeli jól, visszafelé nézünk a messiási korra, Jézus személyére 
és művére. A  prófécia részben már beteljesedett, részben pedig 
olyan ígéret, am elyik valóraváltása a m i feladatunk is. A  m es
siási üdvkor kötelezése, hogy Isten akarata ne csupán a lelki 
élet síkján legyen új világ, hanem emberek együttélése vona
lán igazság és jogosság, biztonság, nyugalom és békesség ural
kodjék. N em  valamiféle földi elképzelések szerinti paradicsom 
az üdvösség a halálon inneni siralomvölgy után, hanem olyan 
valóság, amelyikbe már itt  beléphetünk, sőt be is kell lépnünk. 
A z új világ a Lélek m unkája rajtunk: ú j szívre, ú j indulatra, 
isteni-krisztusi magatartásra van szükségünk. A  keresztyénség- 
nek bűnbánattal kell éppen ma megváltani, hogy a történe
lemben rendelkezésére álló évszázadok alatt nem  valósította 
meg ezt az ú j világot, a jogosság és igazság, a nyugalom és bé
kesség világát. Még a keresztyének között sem, az egyházak 
között sem látszik sok a békesség uralmából, hát még az iín. 
„keresztyén” nem zetek között, k ik  két világháború során ölték 
egymást, éppen a m i századunkban.

Isten új világot akar terem teni körülöttünk. Igéje, üzenete 
azt célozza, hogy m egújuljon a szívünk, az Istennel m egbékélt 
emberek kell, hogy egymással is megbékéljenek. Ahogyan 
egyik régi egyházi énekünk mondja: „Eljött hozzánk az üd
vösség”. . .  és ez tettre buzdít. Öröm tudni, hogy a keresztyén- 
ség nagy egészének lelkiismerete ma már ráébredt arra, hogy 
m ennyire fontos az anyagi javák világszinten történő igazságo
sabb elosztása, a béke megtartása és az ezért fo lyta to tt küzde
lem, oly gazdag világunk sok-sok ezernyi éhezőjének megse
gítése. A z  egyházi világszervezetek e téren végzett erőfeszíté
sei méltán kelthetnek elismerést.

A  kérdés ezért, m it teszünk mi, m it teszek én. M eglátszik a 
Lélek munkája az életemen. Tudunk-e Isten megígért és előt
tünk álló üdvösségéből, annak áldásaiból valam it fölmutatni?

Isten ú j világának távlata kettős: már itt van Jézusban és 
mégis várat magára, m int beteljesedés. Isten magához szólító 
szavának föltétele azonban olyan élet, hogy elhangozhassék ró
lunk is: „Jól van, jó és hű szo lgám . . .  !”

_________  ifj. Harmati Béla

I M Á D K O Z Z U N K
Istenünk, köszönjük áldásodat, lelki és testi áldásodat egy

aránt. Bevalljuk, hogy sokszor elfeledkeztünk arról, hogy áldá
sod kötelez is. Kötelez arra, hogy tovább adjuk. Segítsd egy
házadat és híveidet, hogy Lelked által átformálódjunk a Te 
igazságod és békességed hordozóivá. Hadd legyünk olyan szol
gáid, akik a Tőled kapott talentumokat nem elássák, maguk
nak elrejtik, hanem tovább adják, és így megsokszorozzák azo
kat. Ámen.

I s te n tis z te le ti  r e n d
B udapesten , 1970. augusztus 30-án

A z ú j ház

D eák té r  de. 9 (úrv) T ra jtle r  G á
bor, de. 11 (úrv) dr. K elen A ndrás, 
du. 6 dr. H afenscher K ároly. Fasor 
de. 11 Szirm ai Zoltán, du. 6 Szirm ai 
Zoltán. Dózsa G yörgy ú t  de. fél 10 
Szirm ai Zoltán. Üllői ú t  24. de. fél
11. K arácsony  S ándor u . de. 9. R á
kóczi ú t 57/b. de. 10 (szlovák) A radi 
A ndrás, de. 12 (m agyar). T haly 
K álm án  u . 28. de. 11 dr. Rédey Pál. 
K őbánya de. 10. U tász u. de. 9. V aj
da  P é te r  u . de. fél 12. Zugló de. 11 
(úrv) B oros K ároly. R ákosfalva de.
8. Bizik László. G yarm at u. de. fél 
10 Boros K ároly. Fóti ú t. de. 11 
B enczúr László. Váci ú t. de. 8 B en
czúr László. F ran g ep án  u . de. fél
10 B enczúr László. Ü jpest de. 10 
B lázy Lajos. P este rzsébet de. 10 Vi
rágú  G yula. S o roksár-ú jte lep  de. fél 
9 V irágh G yula. P estlő rinc  de. 11. 
M atuz László. K ispest de. 10. Kis- 
pest-W ekerletelep  de. 8. P estú jh e ly  
de. 10 S chre iner Vilmos. R ákospa
lo ta M A V-telep de. 8. R ákospalo ta 
N agytem plom  de. 10. R ákospalo ta 
K istem plom  du. 3. R ákosszentm i
hály  de. fél 11 ifj. Görög Tibor. 
Sashalom  de. 9 K a m e r  Ágoston. 
M átyásföld de. fél 11. C inkota de. 
fél 11. du. fél 3. K ista rcsa  de. 9. R á
koscsaba de. 9 B ékés József. R ákos
hegy de. 9. R ákosliget de. 10. R á
k oske resz tú r de. fél 11, du. 3.

B écsikapu té r  de. 9 (úrv) D. dr. 
O ttlyk  E rnő, de. fél 11 (ném et), de.
11 (úrv) D. dr. O ttlyk Ernő, du. 6 
Szita Istvánná. T orockó té r  de. fél 
9 V árady  Lajos. Ó buda de. 9 Fülöp 
Dezső, de. 10 (úrv) Fülöp Dezső. 
XIL T artsay  Vilmos u. de. 9 Rutt-
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R otációs m agasnyom ás 
Felelős vezető:

Soproni B éla igazgató

k ay  E lem ér, de. 11 R u ttk ay  E lem ér, 
du. fél 7 Csengődi László. Pesth i- 
degkú t de. fél 11 Csengődy László. 
K elenföld de. 8. Bencze Im re , de. 11 
(úrv) Bencze Im re , du. 6 Bencze 
Im re. N ém etvölgyi ú t de. 9 (úrv) 
dr. Sólyom  Jenő . A lbertfalva de. 7 
V isontai R óbert. N agytétény  de. fél 
9. K elenvölgy de. 9 V isontai R óbert. 
B udafok de. 11. V isontai Róbert. 
Csillaghegy de. fél 10. Csepel de. 
fél 11.

— Szentháromság ünnepe 
után a 14. vasárnapon az ol
tárterítő színe: zöld. A déle
lőtti istentisztelet oltári igéje: 
Lk 17, 11—19; az igehirdetés 
alapigéje: Ézs 32, 15—18.

— EVANG ÉLIKU S ISTEN- 
TISZTELET A  RÁDIÓBAN. 
Szeptem ber 6-án, vasárnap 
reggel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi Rádió és az URH adó. 
Igét hirdet TÓTH—SZÖLLÖS  
M IH Á LY dunaegyházai lel
kész.

— H arangok  v illanym eghajtásá
n ak  beszerelését jó l bevált m ódsze
rekkel, ju tán y o s áron, garanciával 
vállalom . H ívásra  a  helyszín re u ta 
zom és részletes tá jékozta tássa l 
szolgálok. K raszkó Jen ő  villanysze- 
relőm ester. B ékéscsaba, G yulai ú t 
22. sz.

ANDRÉ PHILIP 
PROFESSZOR

a francia protestantizmus 
egyik vezéregyénisége, július
5-én 68 éves korában Párizs
ban elhunyt. Mint közgazdász 
és szociológus de Gaulle 
1945-ben alakított első kormá
nyában gazdasági miniszteri 
tárcát kapott és hosszú éveken 
keresztül a francia reformá
tus egyház külügyi bizottsága 
tagjaként vett részt a nemzet
közi egyházi életben. Refe
rensként vett részt az 1966-os 
genfi „Egyház és társadalom” 
konferencián és tanácsadóként 
az Egyházak Világtanácsa 
1968-as Uppsalában tartott 
világgyűlésén.

M indegyik ablak mögött 
egy-egy fe j volt látható. N é
m elyiket alig lehetett felis
merni. A  függöny takarta el. 
Egyik-m ásik fe jnek  laposra 
volt nyom va az orra. A  kíván
csiság volt az oka. M indegyik 
fe j öreg volt, haja szürke. Ezt 
meg lehetett ismerni. A z ar
coknak ez a frontja nem volt 
rendkívüli. M indennap lehe
te tt látni. Ha a kertajtó meg- 
csikordult, m ind fe lbukkan
tak. Barázdákkal teli ráncos 
arcok. Nyolc-tíz néha több. 
Nemcsak kíváncsiság látszott 
az arcokon. Több ennél. Ér
deklődés, feszültség, öröm.

Sokszor csak a tejes hozta a 
kannákat, vagy a kém énysep
rő jö tt éppen. Ha a postás ér
kezett, nyugtalanság lett úrrá 
rajtuk. A z  arcok eltűntek az 
ablakból, m intha elébe akar
tak volna sietni. Csakhamar 
azonban ism ét az ablaknál 
voltak, m ert a postát csak az 
ebédnél osztották ki. És m ind
egyik azt latolgatta, k iké lesz
nek a csomagok? Hiszen két 
csomag is volt.

— Három volt — mondta  
Franciska. Pontosan láttam, 
hogy három. Bizonyára Kiss- 
nének érkezett. Neki fia él 
külföldön  — magyarázta A u 
guszta.

Szenzációszámba ment, ha

„Áldjad én lelkem az Urat, 
és el ne feledkezzél semmi jóté
teményéről”. (Zsolt 103, 2)

VASÁRNAP.— „Egy rövid 
szempillantásig elhagytalak és 
nagy irgalmassággal egybe- 
gyűjtelek”. (Ézs 54, 7) A heti 
ige Isten dicsőítésére és ma- 
gasztalására biztat minket. És 
ha végigolvassuk a hét napjai
nak igéit, nem is tehetünk 
mást, csak áldhatjuk és ma
gasztalhatjuk a szenthárom
ság egy igaz Istent, aki ke
gyelmét, szeretetét, jóságát és 
bűnbocsánatát ajándékozza 
nekünk. Az lehet, hogy Isten 
néha egy-egy pillanatra ma
gunkra hagy minket, de ezt is 
a mi érdekünkben teszi. Azért, 
hogy hitünket tisztítsa, bizo- 
dalmunkat növelje, szerete- 
tünket erősítse. Magasztaljuk 
őt őszinte szívvel!

HÉTFŐ.— „Ha megtértek az 
Űrhoz, a ti atyátokfiai és fiai
tok kegyelmet találnak.” (2 
Krón 30,9) A bűn útján két
féleképpen lehet járni. Lehet 
úgy, hogy bűnt bűnre halmo
zunk, hitetlenségünk és szere- 
tetlenségünk egyszer s min
denkorra megkeményíti a szí
vünket. Ezt az életfolytatást 
azonban nem követheti más, 
csak az ítélet és a kárhozat. 
De a hibák, a bűnök elköveté
se után van egy másik út is: 
ez pedig a bűnbánat, a meg
bocsátás és a kegyelem útja. 
Isten ma azért szólít meg min
ket, hogy önvizsgálatot tart
sunk, hogy megvizsgáljuk az 
életünket, hogy megbánjuk 
bűneinket és hozzá térjünk. 
Nála mindent megtalálunk: 
bűnbocsánatot, kegyelmet, üd
vösséget.

KEDD.— „Dicsőítsétek az 
Urat, mielőtt setétség lenne”. 
(Jer 13, 16) Milyen jó, hogy 
nem kell bizonytalanságban 
botorkálnunk földi életünk 
útján! Világosságban járha
tunk, hiszen maga a Világos
ság járja előttünk az utat. Jé
zus Krisztus az, aki példát 
mutatott számunkra nemcsak 
az Istenben való hitre, ha
nem az emberek iránti soha 
meg nem lankadó szeretetre 
is. És mi sem járhatunk más 
úton! Csak a hit és a szeretet 
útján. Az ige világossága ra
gyog utunkon, járjuk biztos 
léptekkel a keresztény élet út
ját.

SZERDA.— „Az Űr, a te Is
tened megáldott tégedet a te
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Guszti a fü ve t kaszálta. Gusz
ti a kertész. Már nem  kaszá
val dolgozott, bár ahhoz is jól 
értett. Fűnyírógépe volt. M oto
ros. M ikor a motort elindította  
az arcok m ind megjelentek. 
Még a fehér főkötősek is pár 
percig az ablaknál voltak. A  
zaj, a motorzúgás a várost 
hozta közelebb hozzájuk, 
amely több kilométerre fe 
küdt tőlük, s vonaton egy órát 
kellett odautazniuk.

Gusztáv gyakran nyírta a 
füvet. A  gép játékszere volt. 
A z egész ház örült a zajnak, a 
mozgásnak, m inden új arc
nak, amely a hétköznapok ke
retein túlról jött, még akkor 
is, ha egészen hétköznapi ese
m ény volt. Ma ünnepnap van. 
Nem karácsony, nem  húsvét, 
ajándék sincsen. De autó állt 
meg a ház előtt, egészen m o
dern autó.

— Tehertaxi — mondotta  
Franciska s a szó olyan volt, 
m int arany alma ezüst tálcán. 
Üj bútorok? — kérdezte to
vább. A  te fejedben vannak  
ú j bútorok — válaszolt A u 
guszta. Talán a Fűszért szállít 
— vélte Berta. Csak pénteken  
szokott — tájékoztatták őt a 
többiek.

A  többi asszony, egy em elet
tel lejjebb, helyesebben fogta 
fe l az eseményt, ö k  persze

kezednek minden munkájá
ban”. (5 Móz 2, 7) Nagy dolog 
Isten áldása az ember számá
ra, éppen ezért meg kell be
csülnünk áldó kezét. Pedig mi 
sokszor inkább arra vagyunk 
hajlamosak, hogy zúgolódjunk, 
hogy elégedetlenkedjünk,
hogy mindig többre vágyjunk. 
Ezért nyitja meg szemünket a 
a mai ige, hogy észrevegyük: 
Isten áldása kísér minket éle
tünk minden napján. Az ő ál
dása nyomán van munkánk és 
van erőnk munkánk elvégzé
sére. Az ő áldása, hogy mun
kánk eredményes és nem hiá
bavaló munka. Az ő áldása, 
hogy szeretteink szeretete vesz 
minket körül.

CSÜTÖRTÖK. — „A roska- 
dozókat erővel övezi fel”. (1 
Sám 2, 4) Sokszor nehéz szá
munkra az életút egy-egy sza
kasza. Betegség, gyász, szo
morúság és fájdalom, vagy ta
lán meg nem értés teszi szá
munkra nehézzé a napokat. 
Ilyenkor úgy látjuk, hogy egy
szerűen nem bírjuk az életet, 
összeroppanunk a teher alatt. 
Ezért vígasztal és bátorít a 
mai ige, amikor arra figyel
meztet, hogy Isten tud erőt 
adni nekünk, ő meg tudja 
erősíteni lábainkat és kezün
ket, hogy a terheket el tudjuk 
viselni. Könyörögjünk segítsé
géért, és adjunk hálát neki 
megtapasztalt szeretetéért.

PÉNTEK. — „Illőnek tar
tom, megjelenteni a jeleket és 
csodákat, amelyeket cseleke
dett velem a felséges Isten”. 
(Dán 3, 32) Mennyivel másab- 
bak vagyunk mi, mint Dániel! 
Mi nem szeretünk beszélni ar
ról, hogy Isten hogyan vezet és 
bátorít minket, milyen sok
szor megtapasztaltuk már sze
retetét, jóságát, hányszor „ol
dódott meg” életünknek egy- 
egy megoldhatatlan problémá
ja. Pedig olyannak kell len
nünk, mint Dániel! Isten sze- 
retetéről, gondoskodásáról kell 
bizonyságot tennie nemcsak 
ajkunknak, hanem szívünknek 
és egész életünknek is. Így lesz 
gazdagabb a másik ember éle
te is, s így leszünk Isten hűsé
ges gyermekei.

SZOMBAT. — „Most azért, 
ha kedvet találtam szemeid 
előtt, mutasd meg nekem a te 
utadat, hogy ismerjelek té
ged”. (2 Móz 33, 13) Alig le
hetne méltóbb befejezést ta
lálni erre a hétre, mint ezt a 
nagyon alázatos, hittel teli 
igeverset: ha kedvesek va
gyunk az Űr színe előtt, adja 
nekünk is ismeretét. Az az ál
dás, amelyben az egész hét 
folyamán részeltetett minket, 
legyen a mienk. Az az erő, 
amelyet ő adott nekünk, adjon 
erőt a hitre és a szeretetre. 
Tanulmányozzuk az ige sza
vát, járjuk az ő útját, s így ta
lál kedvességet előtte hitünk, 
szeretetünk, egész életünk.

H. L.

nem Franciska, Auguszta és 
Berta voltak, hanem Ilona, 
Antónia, és Matild. M ajdnem  
kánonban mondották: „Az új 
lakó, az ú j lakó, az ú j lakó”.

Még nem  lehetett látni, ki 
az. Állólámpa, hintaszék je
lent meg első tanúként lelep
lezve a tehertaxi titkát. Ez 
persze magával hozhatja álló
lámpáját, — zúgolódott A ntó
nia —, nekem  persze otthon  
kellett hagynom kis íróasztalo
mat. H intaszék — mormogott 
Ilona. Micsoda gyerekség.

Végre a harmadik emeleten  
is m egértették a szenzációt. 
N em  paradicsom vagy csirke, 
sem kenyér, sem káposzta, ha
nem  bútorok érkeztek.

— Mi lehet a zsákban? — 
kérdezte Auguszta. Régi ru
hák? Krumpli?  — vélte A n tó 
nia. Talán téli alma — egészí
tette ki Berta. A  zsák eltűnt a 
rakodóval együtt, s az utolsó 
titok is leplezetlenül állt a 
ház előtt. Ágy, fiókos szek
rény, két szék, két kosár, négy 
karton. Nahát — szólt A ntó
nia, s otthagyta az ablakot. 
Jön már — hívta őt vissza 
Ilona. Pillanat m úlva m ind is
m ét az ablaknál voltak. A z  új 
lakó pedig valóban m egérke
zett. Fiatalasszony vezette 
karjánál fogva. Járása kissé 
bizonytalan volt. A  kék  szal
makalap sem a kopott kabát
hoz, sem az időjáráshoz nem  
illet.

— Hiszen púpos — szólt 
Auguszta kissé fitym álón. Na
gyon tapintatlanul szólt. A z ő 
egyik lába m erev volt, s m a
ga után húzta. Bizonyára a lá
nya  — jegyezte meg Antónia. 
Bizonyára az unokája  — álla
pította meg Ilona. A z  unoka- 
huga volt, aki nénjét az öre
gek otthonába kísérte. A  néni 
kívánsága volt, hogy így gon
doskodjanak róla. K ét évig 
kelle tt várakoznia, kicsit szé- 
gyelte magát, hogy egy m á
sik ember halálára kell vára
koznia, hogy bekerülhessen. 
Ha m ajd ism ét meghal vala
ki, felszabadul egy ágy — 
mondta a vezetőnő.

Most hát itt tartottak. Gör- 
bedten m ent fe l a lépcsőn. 
A z arcok eltűntek az ablakok
ból. Most m ind ott voltak a 
lépcsőnél, a lépcsőházi fo te
lekben ültek. M indannyian át
kapcsoltak a barátkozásra. De 
inkább az unokahugnak, m int 
nénjének szólt. Teréz kim e
rültén esett a székbe, a nővér 
pedig elrendezte az ágyat.

— Érezze jól magát, m int 
otthon.

— Köszönöm  — mondta Te
réz és levette szalmakalapját. 
Jól érezte magát.

M indent megkapott, amire 
szüksége volt. Főztek neki és 
az asztalt is megterítették. 
Nem kellett törődnie a ká ly
hával és a ruhamosással. Ha 
fájdalmai voltak, tüstént m eg
kapta rá az orvosságot. Persze 
gyakran vágyakozott régi szo
bája után és hiányolta a v it
rint, meg a zongorát, amelyen  
még m indig játszani szokott, 
ha hibásan is.

Neki is szenzáció lett a hét
köznap. Megcsodálta a ker
tészt és gépét, ö rü lt, amikor 
jö tt a tejes és a Füszért. Még 
a kéményseprő is örömet szer
ze tt neki. Sem m iben sem kü 
lönbözött a többitől. Csak ép
pen púpja volt. Mégis egy kis
sé más volt, m in t a többi. Leg
többször csendben volt, ha az 
özvegyek tizennyolc fe jű  társa
sága körben ült és panasz
könyvet „fogalmazott”. Puha 
fotelekben ültek, növények és 
virágok között. A m it összefe
csegtek, attól gyakran fü lfá 
jást kaptak. Auguszta vicceket 
mesélt, am elyek már nem  il
lettek korához. Antónia a test
vért szidta: „Soha sincs itt, 
amikor kellene”. Franciska 
pedig ételkritikusnak speciali
zálta magát. „Megint kevés a 
só” mondta hétfőn. „A hús na
gyon zsíros”, szólt kedden. És 
szerdán: „Mindig csak gulyás! 
M it csinálnak ezek a mi pén
zünkkel? Szombaton a pásté
tomot szidta és a szokásos 
szombat esti vajat.

Teréz m indezt nem  tudta  
megérteni. Sohasem értett az 
inyencfálatok elkészítéséhez. 
N ekem  ízlik  — szokta mondo
gatni, s a többiek csalódott 
arccal hallgatták. Teréz előtt 
óvatosan in te tt Auguszta. 
K ém kedik  — egészítette ki 
alaptalanul Antónia. Vajon  
m iért tesz úgy, m intha neki 
itt m inden tetszenék  — mor
mogta Ilona és tovább rágcsált 
a csirkecombon, am it ebédről 
hozott magával.

Teréz nem  tudta, m it beszél
nek róla. Észrevette azonban, 
hogy m indig elhallgatnak, ha 
közelükbe jön. És utána m ind  
barátságosan szólnak. Jobban 
szeretett volna egyes szobái 
kapni. Nem volt m indig köny- 
nyű négy ember kívánságát és 
vélem ényét egy nevezőre hoz
ni.

Ha az egyik friss levegőt kí
vánt, a másiknak fázott a lá
ba, s a harmadik prémsap
kát te tt a fejére. Ha csomagot 
kapott az egyik, a többiek, 
úgy serénykedtek a kibontás
nál, m intha ajándékokat osz
tanának széjjel. Ha Vilma be
kapcsolta a rádiót, Katalin a 
zajra panaszkodott. A z egyik 
Beethovent szerette a másik  
Bachot. Még a dzsesz is m ű
sorra került. Egy unoka ugya
nis tánczenekarban játszott.

Egy hét m últán új szenzáció 
volt a házban. A  lelkész láto
gatta meg az otthont. Mielőtt 
a csengő hangja összehívta 
volna a ház lakóit, már m ind  
felfedezték őt, s az ablakban 
m egjelentek a régi arcok.

— Szürke ruhában  — álla
pította meg Antónia. Csinos 
jelenség  — vélte Ilona. Jobban 
szeretném, ha valami enniva
lót kapnánk  — gonoszkodott 
Auguszta, még bibliai igékből 
sem lakhatunk jól. Jobban  
szeretem, amit a Füszért szál
lít, m ert azt legalább harapni 
lehet. N em  egészen úgy gon
dolta, ahogy mondta. M inde
nekelőtt azért nem, m ert fog
sora már két éve egy bonbon
dobozban pihent.

Kórusban köszöntötték az 
öregek a lelkészt, aki sokkal 
jobban érezte magát itt, m int 
a presbitériumban. Jó napot 
lelkész úr! Lelkész úr így, lel
kész úr úgy. M indenki jobbik  
oldalát fordította kifelé és 
jámborul viselkedett. A z egy
ház em berének pedig m inden
kihez megvolt a megfelelő 
szava.

— A z ú j lakóval sok hűhót 
csapott — jegyezte meg 
Auguszta este. Persze, az uno
kaöcs orvos — jelezte Antónia, 
a m indent tudó. Mégiscsak 
személyválogató az egyház — 
egészítette ki Ilona. Hm. Sze
retet. Jól tud  beszélni a szere- 
tetröl. Ott ül a székében pi
pázva, bélyeggyűjtem ényét 
rendezi. M it tud ez a világról. 
A  lelkészek az életen kívül él
nek. Mindig bűnbánatot kell 
prédikálnia. Nálunk szegény 
embereknél is, akik szerényen  
élünk, nem  iszunk, nem  tán
colunk.

— Nem  is dohányzunk  — 
mormogta mosolyogva Augusz
ta közbe és m indnyájan ne
vettek, m ert Augusztának  
m ély hangja volt, m intha ci
garettázott volna. Ifjú  éveiben 
naponta tizet szívott.

Ism ét volt hát társalgási 
anyag. Csak Teréz nem be
szélt sokat. M ozdulatlan hin
taszékében ü lt és olvasott.

— M it olvasol tulajdonkép
pen? — kérdezte Katalin

— A z ú j házirendet olva
som.

— A z ú j házirendet? Tré
fálsz? Itt függ a régi. K ívül
ről tudom. M indenki tudja.

„Hétkor felkelés. Nyolckor 
reggeli. Tizenkettőkor ebéd. 
Háromig csendkúra. Vacsora 
hétkor. Kilenckor lámpaoltás. 
Utána teljes csend a házban. 
Szem etelni nem szabad. K e
rüljük a lármát. Látogatók 
mellőzését kérjük”. G yerekek
ként kezelnek bennünket ezek. 
Kell a rend, bizonyos, d e . . .

— Igen, rendnek kell lenni 
— szakította félbe az egyálta
lában nem  szófukar Teréz, de 
ez nem elég. A  s z í v  rendje is 
hozzátartozik.

— Ez áll az ú j házirendben, 
am elyet olvasol? — kérdezte 
Katalin gúnyolódás nélkül.

— Helyesen mondod  — fe 
lelt Teréz ünnepélyesen. És 
azután úgy olvasta fel az ú j 
házirendet, m intha prédikáció 
lenne: „A szeretet hosszútűrő, 
kegyes, a szeretet nem  irigyke
dik, a szeretet nem  kérkedik, 
nem fuvalkodik fel, nem  cse
lekszik éktelenül, nem  keresi 
a maga hasznát, nem  gerjed 
haragra, nem  rója fel a go
noszt, nem  örül a hamisság
nak, hanem együtt örül az 
igazsággal. M indent elfedez, 
m indent hisz, m indent remél, 
m indent eltűr. A  szeretet soha 
el nem  fogy.”

„Ámen”, szólt Katalin. „Pál 
apostol”, egészítette ki Teréz 
komolyan és a szeme csillo
gott.

Németből: Muncz Frigyes
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ELKÜLDETTÜNK A VILÁGBA
— A Lutheránus Világszövetség Ötödik Nagygyűlése Evianban —*

A Nagygyűlés résztvevői

Noha az egyházi konferen
ciák és nagygyűlések virág
korát éljük és a sorozatos 
konferenciák és gyűlések 
miatt sok tekintetben veszítet
tek értékükből a nagy egy
házi konferenciák, mégis ta
gadhatatlan, hogy a Lutherá
nus Világszövetség nagygyű
léseinek változatlanul nagy a 
tekintélyük. Ezt el kell mon
danunk az Evianban tartott 
nagygyűlésről is. Legfeljebb 
annyit kell hozzátenni az ér
tékeléshez, hogy míg az 1963- 
ban Helsinkiben tartott nagy
gyűlés inkább ünnepélyes jel
legű volt, nagy felvonulások
kal, és külsőleg is bizonyítani 
igyekezett az evangélikusság 
tekintélyét és súlyát a vi
lágban, Evianban a nagygyű
lés inkább munkagyűlés jel
legű volt. Nem volt ünnepé
lyes felvonulás az utcákon a 
megnyitó istentisztelet előtt és 
a mégnyitó istentiszteleten 
sem érsek, vagy püspök pré
dikált, hanem egy fiatal, 35 
éves francia lelkész dr. Marc 
hienhard. Jellemző volt az 
egyszerűségre az is, hogy 
nem voltak nagy ünnepi étke
zések, hanem a nagy tekinté
lyű érsekek, püspökök, pro
fesszorok — sokszor mellükön 
az arany kereszttel — egy 
úszoda éttermébe mentek ebé
delni, tálcáikkal beálltak a 
fürdőruhás nyaralók közé és 
az önkiszolgáló rendszer 
alapján kapták meg ételüket 
Magunk részéről csak helye
selni tudjuk, hogy nem  az ün 
nepélyességen, a felvonuláson, 
hanem a m unkán volt a hang
súly. Ez jobban illik Krisztus 
egyházához.

Porto Alegre — Evian
A világ evangélikusságának 

képviselői éveken keresztül 
arra készültek, hogy a Luthe
ránus Világszövetség ötödik 
nagygyűlése a brazíliai Porto 
Alegrében lesz. Amikor ura
lomra került Brazíliában a 
jelenlegi katonai rendszer és 
egyre többet írtak a külföldi 
újságok arról, hogy a katonai 
diktatúra hogyan él vissza az 
emberi jogokkal és nyomja 
el a haladó embereket, egyhá
ziakat és nem egyháziakat 
egyaránt, a világ evangélikus- 
ságában egyre jobban szapo
rodtak azok a hangok, ame
lyek azt kívánták, hogy a 
nagygyűlést ne Brazíliában, 
hanem valamelyik más or
szágban tartsák. Végül is né
hány héttel a nagygyűlés 
megkezdése előtt a Lutherá
nus Világszövetség szűkebb 
körű vezetősége, magára vál
lalva a döntés terhét, úgy 
határozott, hogy a nagygyűlést 
nem Porto Alegrében, hanem 
a franciaországi kis tóparti 
városkában, Evianban  tartják. 
Ez a döntés viszont ugyancsak 
kihívta sokaknak az ellenke
zését. A nagygyűlés első nap
ján nyilvánvalóvá lett, hogy 
sokan vannak olyanok, akik  
Porto Alegrében szerették  
volna tartani a nagygyűlést. 
Elsősorban a brazíliai evangé
likusok, általában a latin
amerikai delegátusok és az 
ún. „harmadik világ” kikül
döttei szólaltak fel élesen 
Evian ellen. Állandóan azt 
hangsúlyozták, hogy a nagy
gyűlés fő témája „Elküldet
tünk a világba” arra kötelezte 
volna a nagygyűlést, hogy ne 
egy „csendes tóparti gyógy
helyen” tegyen bizonyságot 
Jézus Krisztusról, hanem ab
ban a Brazíliában, ahol meg
fosztják az embereket jogaik
tól és a katonai diktatúra el
nyomást gyakorol. Velük 
szemben mások azt emelték

nai rendszer vezetője a nagy
gyűlésen proklamációt olva
sott volna fel. Ezt nem vál
lalhatta a Lutheránus Világ- 
szövetség. Egy teljes napig 
folyt ezekről a kérdésekről a 
vita, miközben Kari Gott- 
schald a brazíliai evangélikus 
egyház elnöke a nagygyűlé
sen felolvasta egyházának 
üzenetét, amelyben elítélte a 
Lutheránus Világszövetség el
nökségének Evian melletti 
döntését, és ezt követően el
hagyta a nagygyűlést s vissza
utazott Brazíliába. Egyházunk 
képviselőinek ebben a kérdés
ben az volt a véleményük, 
hogy egyfelől egyetlen tag
egyháznak nincs joga meg
ítélni a brazil evangélikus 
egyház pozitív magatartását 
a brazil kormánnyal szemben, 
m ert m inden egyháznak sa
ját magának kell döntenie 
abban, hogy m iképpen viszo
nyul a saját állami felsöbbsé- 
géhez és ahhoz a társadalom
hoz, am elyben él. Másfelől 
helyeseltük a Lutheránus Vi
lágszövetség vezetőségének 
Evian melletti döntését, mert 
ezzel kikerülte, hogy Porto 
Alegrében való esetleges meg
jelenésével „erkölcsi bizonyít
ványt” adjon a katonai dik
tatúrának, amelynek vissza
éléseit a mi magyar evangé
likus egyházunk tagjai egyér
telműen elítélik. A m i viszont 
a bizonyságtételt illeti, az a 
meggyőződésünk, hogy a bi
zonyságtételnek nem  egyedüli 
formája egy nagygyűlés és ez
zel összefüggő „felvonulás”, 
hanem van a bizonyságtétel
nek sok más olyan formája, 
amellyel a világ evangélikus
sága élhet még a brazil ka
tonai rendszerrel szemben is. 
Tény, hogy Evianban egyna
pos heves vita után, mely
nek során, szinte percenként 
hangzott el Porto Alegre és 
Evian neve, megnyugodtak a 
részvevők és megkezdődött a 
tényleges munka.

Az elnöki
és főtitkári jelentések
A  nagygyűlés munkája — 

az ilyenkor elhangzó külön
böző köszöntések után — a 
Lutheránus Világszövetség 
Helsinkiben megválasztott el» 
nőkének, Fredrik A. Schiotz- 
nak bevezető előadásával in
dult. A nagygyűlés főtémáját 
„Elküldettünk a világba” tag
lalta. Részletesen szólt arról, 
hogy nem akárki, hanem Isten 
küldi az egyházat a világba 
való szolgálatra. Hangsúly

a bűn nyomán szenved a 
különböző problémák alatt. 
Ebben a világban kell az egy
háznak elvégeznie szolgálatát 
a rábízott drága kinccsel, az 
evangéliummal és a neki adott 
szeretettel. Schiotz elnök elő
adásában nem maradt meg az 
általánosságok -mellett, hanem 
utalt azokra a konkrét p ro b 
lémákra is, amelyek világun

kat megosztják és az embe
riség nagy családjának életét 
leterhelik. Ez az előadás meg
adta a nagygyűlés alaphang
ját és kiinduló pontul szol
gálhatott a négy bizottságban 
folyó munkához.

Dr. A ndre Appel főtitkár je
lentése két részből állt. Az 
első jelentésében részletezte 
annak történetét, hogy miért 
került sor a nagygyűlésnek 
Evianban és nem Porto Aleg- 
rébén való megtartására. A 
jelentésből kiderült, hogy a 
Lutheránus Világszövetség 
nagyon erősen fáradozott 
azért, hogy a nagygyűlés Por
to Alegrében legyen és szin
te minden lehetőséget kihasz
nált arra, hogy biztosítsa a 
nagygyűlésnek Brazíliában va
ló megtartását. Végül mégis 
zsákutcába kerültek, rajtuk 
kívül álló okok miatt. — A 
másik főtitkári jelentés a 
Lutheránus Világszövetség vég
rehajtó bizottságának a mun
káját vázolta. Itt szó volt a 
„világért” folyó munkáról is. 
Ez utóbbiról, a m i magyaror
szági evangélikus egyházunk  
küldöttségének az volt a vé
leménye, hogy a Lutheránus 
Világszövetségnek a világ ége
tő nagy problémái között sok
kal konkrétebben és határo
zottabban kell szolgálnia, m int 
azt a fő titkári jelentés tü k 
rözte. Ennek a nyílt plénumon 
is hangot adtunk.

(Folytatjuk)
D. Káldy Zoltán

Badacsonytomaj

A Balatonnak ez a vidéke 
az a ritka hely az országban, 
ahol még a reformáció korá
ban sem tudott gyökeret verni 
a protestantizmus, amikor pe
dig az ország háromnegyed 
része a reformáció oldalán 
állt. Annál érdekesebb, hogy 
Badacsonytomajon — törté
nelmükben első ízben — 1949- 
ben alakult meg az evangéli
kus fiókegyház, Kővágóőrs 
anyagyülekezethez tartozóan. 
Hamar összefogtak az ugyan
csak szórványsorsban élő re
formátus testvérekkel, s a ró
mai katolikus plébános meg
hívására a katolikus plébánia 
alagsorában tartották közös 
istentiszteleteiket az evangé
likusok és reformátusok. A kis 
közösség hamarosan kinőtt a 
hatalmas kéttornyú rk. temp
lom árnyékából, s 1956-ban

saját templom építését vették 
tervbe. Ennek érdekében tel
ket is vettek, de az új épü
let megépítéséhez nem volt 
anyagi erejük. 1963-ban kiváló 
lehetőség nyílott: megvettek 
egy régóta használaton kívül 
álló kovácsműhelyt. Ezt alakí
tották át Berzsenyi Jenő épí
tész, egyházmegyei felügyelő 
tervei szerint imaházzá, amely
ben a fűthető imatermen kí
vül egy kisebb, lakható szo
bát is létesítettek. Az imater
met 1965-ben vették haszná
latba, de a teljesen kész épü
letet csak 1967-ben szentelték 
fel dr. Bakos Lajos reformá
tus és D. dr. Ottlyk Ernő 
evangélikus püspökök.

Az épület vételére és át
alakítására 120 000 Ft-ot for
dítottak. Ebből az evangélikus 
részre eső felerészt a hívek 
jelentős áldozatából és köz
egyházi segélyből fedezték. 
Evangélikus lélekszám 78. Ha
vonta kétszer tartanak isten
tiszteletet. Az anyagyülekezet 
lelkésze az építéskor is, ma is 
Sümegi István, aki beszámoló
ját így zárja: „A régi ko
vácsműhely a Szentlélek mű
helyévé vált, ahol immár ö  
akarja formálni szent tüzével 
Isten tetszésére, felebarátaink, 
magyar népünk javára éle
tünket.”

JAPAN
A japán keresztyének Egye

sült Egyháza felszólította a ja
pán kormányt, hogy mielőbb 
mondja fel az Egyesült Álla
mokkal kötött kölcsönös se
gélynyújtási szerződést. A  ha-

A Lutheránus Világszövet
ség (LVSZ) 24 éves történeté
ben első eset, hogy finn ve
zető személyiség került az el
nöki székbe. Ugyancsak első 
eset, hogy nem püspök, vagy 
egyházi elnök, hanem pro
fesszor lett az elnök, s korban 
ilyen fiatalon sem került még

egyetem prorektora Helsinki
ben.

Tudományos pályafutása 
megindulásakor a következő 
kérdésekkel foglalkozott ki
emelkedőbben: Augustinus ál
lamfogalma — A finn művelt 
osztály vallási szabadgondol
kodása a múlt század második

senki a világszervezet legma
gasabb tisztségébe.

A LVSZ Evianban tartott 
ötödik nagygyűlése — mint 
már hírt adtunk róla — dr. 
Mikko Einar Juva  professzort 
választotta meg nagy több
séggel a következő hat évre 
elnökké. Juva professzor Hel
sinkiben született 1918. novem
ber 22-én. Most tehát 51 éves. 
Turkuban érettségizett 1936- 
ban, lelkésszé 1944-ben avat
ták Ouluban. Tudományos 
fokozatai: filozófiából kandi
dátus Turkuban 1939-ben és 
Gettysburgban (USA) 1947- 
ben. Teológiából kandidátus, 
filozófiából licenciátus és fi
lozófiából doktor Helsinkiben 
1950-ben. Teológiából licen
ciátus és doktor Helsinkiben 
1955-ben. A finn Keresztyén 
Egyetemisták Szövetségének 
főtitkára 1944—46. Az egye
temisták lelkésze 1948—50. 
Asszisztens a gyakorlati teo
lógia tanszékén 1950—51-ben, 
majd docens az egyháztörté
nelem tanszékén 1951—59, 
Helsinkiben. A turkui egyete
men a finn történelem tanára 
1955—62. 1962 óta pedig a
finn és skandináv egyháztör
ténelem professzora Helsinki
ben. Az elmúlt tanév óta az

felében (fii. dr.) — A finn gyü
lekezeti élet, mint a tiszta tan 
őrzője az évszázadok során 
(teol. dr.) — államegyház, 
népegyház. Azóta történelmi 
és társadalmi kérdésekben 
mélyenszántó kutatómunkát 
folytatott.

Tanulmányúton és jelentő
sebb kiküldetésben járt az 
USA-ban, Indiában, Afriká
ban, s a legtöbb európai or
szágban. Hazánkban 1968-ban 
járt a finn—magyar egyházi 
kapcsolatok során cserepro
fesszorként, s előadásokat tar
tott Teológiai Akadémiánkon 
a következő kérdésekről: a 
reformáció, mint kora kérdé
seinek válasza — a finn egy
ház és az ébredési mozgal
mak — a finn egyház a. hu
szadik században. Juva pro
fesszor a legutóbbi években a 
LVSZ teológiai bizottságának! 
volt az elnöke. Most szeretet
tel köszöntj ük őt a világ luthe
ránus egyházai közösségének 
legmagasabb vezető helyén.

A LVSZ eddigi elnökei á 
következők voltak: Anders 
Nygrén püspök, Lund, 1947— 
52. Hans Lilje püspök, Hanno- 
wer, 1952—57. Franklin Fry 
püspök, New York, 1957—63í 
Fredrik Schiotz püspök, Min
neapolis, 1963—70.

SKANDINÄV EGYHÁZI SEGÍTSÉG PERUNAK

\

A lutheránus Világszövetség új elnöke

esik arra, hogy nem akár- 
hová, hanem a „világba” kül
detett az egyház, abba a v i
lágba, amely az Isten terem
tése, de ugyanakkor a bűn 
következtében megromlott és

ki, hogy Brazíliában nem lett 
volna biztosítva a nagygyűlés 
teljes szabadsága és teljesen 
lehetetlen helyzetbe került 
volna a világ evangélikussága 
azáltal, hogy a brazíliai kato

Egy négymotoros DC—6 min
tájú szállító-repülőgépet aján
dékozott a „Nordchurchaid” 
nevű skandináv egyházi se
gélyszervezet a perui kor

mánynak, hogy ezzel is köny- 
nyebbé tegyék a földrengés 
sújtotta vidék lakosainak meg
segítését és az újjáépítést.

A STRASBOURGI ÖKUMENIKUS INTÉZET 
KONFERENCIÁJA SPANYOLORSZÁGBAN

A Lutheránus Világszövet
ség strasbourgi ökumenikus 
Intézete a salámancai katolikus 
„XXIII. János ökumenikus

Intézet” meghívására 1971-ben 
Salamancában „Luther és az 
evangélikus egyházak” címen 
közös konferenciát rendez.

tározat emlékezteti a japán 
kormányt az alkotmánynak 
azokra a pontjaira, amelyek
ben búcsút mond Japán a há
borúnak és bizonyságot tesz 
békés szándékai mellett



Szeret, megáld, megsoKasít
5 Móz 7,13

Ibsen drámájának Solness építőmestere, mint bevallja, nem 
képes (lelkileg) templomokat építeni, amióta személyes tragé
dia sújtotta. Mennyire hasonlítunk mi rá néha. Amíg mást ér 
a baj, addig „hát ilyen az élet, el kell szenvedni”, ám ha ránk 
zúdul a csapás, akkor rögtön a vádlottak padjára ültetjük Is
tent: hogy mert olyasmit megengedni, ami ennyire nem illik 
bele elképzeléseinkbe. Hát így szeret? Micsoda gyerekes önzés
sel tudunk „ugrálni” az Isten előtt: elvárnánk tőle, hogy szere- 
tetének tartalmát és módját a mi igényeinkhez szabja, kiszol
gáljon bennünket, s ami fő: meghagyjon olyannak, amilyenek 
vagyunk, másokat viszont programozzon át kedvünk szerint.

M ARO KRA FOGÓ SZERETET  az Istené, s  nem valami pro
tekciózó kényeztetés. Ahogy a kovács kiszemel egy vasdarabot, 
hogy abból remek szerszámot, vagy művészi díszt kovácsol
jon, s épp azért a kiválasztott, „megszeretett” vasat tűzbe teszi 
s irgalmatlanul megmunkálja, valahogy így szeret az Isten: 
sokkal különbül, mint ahogy azt várnánk tőle.

M ellénk áll ez a  szeretet, hogy megvédjen önmagunk ellen. 
Elmélyedésre biztat, amikor felületes diadalokra pályáznánk 
— s bizony csak így lehet elkerülni, hogy életünk elsivatagia- 
sodjék vagy elvaduljon, „sikereink” kellős közepén. Cselek
vésre indít, amikor belefúrnánk magunkat bánatunkba, mint 
iszapba a hal, emberek közé küld a gyakorlati szeretetet való
sággá élni, amikor olyan jól esnék energiarabló álmokba, vagy 
önsiratásba burkolózni s hátat fordítani az egész világnak — 
amivel viszont magunkat ítélnénk fokozott sérülékenységre és 
lassú magányba fúlásra. Sokszor szinte magára haragít az Is
ten szeretete, amikor felzajdítja imádott nyugalmunk mocsara
sodó állóvizét és kidob a hintaszékből, melyet összetévesztünk 
a gondviseléssel. „Veszedelmesen” szeret az Isten, s nem olyan 
önelégült lomhaságra nevelve, ahogy azt kegyes leplű önsze- 
retetünkben kívánnánk tőle. Merő istenkáromlás ilyen szerep- 
osztással sérteni meg Istent, melyben neki segédmunkási funk
ciók jutnak. Hiszen Isten tud „anyai” módon is vígasztalni- 
szeretni (Ézs 66, 13), amikor beleroskadunk saját lelkünk éhez- 
tetésébe, vagy önérvényesítésünkbe, és nyiladozni kezdünk 
előtte. Am szeretete sohasem folyik szét a semmibe, nem szi
rupos érzelgés, hanem teljes testi-lelki-szellemi-érzelmi vilá
gunkat istenien  megragadó és szüntelen formáló drága vihar, 
mely sokkal jobban szeret, sem hogy tespedni hagyjon ön- 
tetszelgésünk vitrinjében.

TALPRA Á LLÍTÓ  ÁLD ÁS  a második ajándék. Pszichológus 
szakértők írják, hogy a léleknek minél mélyebb rétegeiből szár
mazik egy ősi álom-jelkép, annál nehezebb tartalmát, jelentését 
a köznapi logika nyelvén megfogalmazni s annál többrétű és 
kimeríthetetlenebb az értelme. Valahogy így vagyunk az áldás 
fogalmával is. Többet most sem tehetünk, mint hogy egy-két 
oldalról megpróbáljuk megközelíteni: mit is akar mondani.

Annyi bizonyos: nem  tétlen jóváhagyást jelent az Isten ré
széről, ahogyan azt a mi „áldásom rátok” kiszólásunk sejteti. 
Ha valakit tényleg megáld az Isten, az nem tetszés szerinti 
szabad utat jelent az illetőnek, hanem sokkal inkább azt, hogy 
mind jobban FUNKCIÖKÉPESSÉ VALIK emebrségének egész 
vonalán. Testi, lelki, szellemi javait magánzsákmány-szerzés 
helyett kezdi átirányítani a közösségi szolgálat frontjára, s 
közben megtapasztalja, hogy még neki egyénileg is pont ez 
használ igazán. (S ez az áldás.) Lassacskán megtanul örülni 
annak, ami van, s nem keseredni bele abba, ami még, vagy 
már nincs. Mikor, milyen jellegű nyomorúságait kezdi Isten 
riadóztató provokációinak tekinteni, melyekkel a felelős sze
retet gyakorlására indítja — s másképp nem is lehet ezekből 
„kimászni”. Nyilvánvaló, vagy titkos kudarcaiból, kétségbe
eséseiből, vagy dühöngéseiből, félelmeiből, vágyaiból és indu
lataiból egyre kijózanítóbban sejti, mennyivel tökéletlenebb 
s mennyire tényleg bűnösebb, mint azt hinni szeretné. Naponta 
megszenvedi szűkölő önféltését s tetten éri kerülőutakon teker
gő önzését — de épp eközben gyógyul, mert számára „áldássá 
lesz a keserűség” (Ézs 38, 17). Ilyen fájdalmas és mégis örven
detes folyamatos újjászületés közben tanulunk bele Isten se
gítségével az emberi funkcióinkba életünk legszélesebb skálá
ján, testtől lélekig és vissza.

MINŐSÉGI SOKASODÁS  indul meg így. Kezdjük megbe
csülni a kicsit — bármilyen értelemben — s akkor mind haté
konyabbnak bizonyul életünkben és talán nagy dolgok veszik 
belőle kezdetüket. Merünk mind többet befektetni a lélekbe, s 
idővel kiderül, hogy ez busásan megtérül: lelki energia-utánpót
lásban, életörömben, belső szilárdságban, mert folyamatosan 
értelemmel telítődik meg életünk, ha újra meg újra vállaljuk 
a szolgáló eltökéltség kockázatait. Bodrog Miklós

EGYHÁZI VILÁGSZERVEZETEINK SEGÍTIK
a  r o m á n  Ár v íz k á r o s u l t a k a t

Az Egyházak Világtanácsa 
és a Lutheránus Világszövet
ség 120 ezer dollár gyorsse
gélyt küldött a romániai ár

vízkárosultak megsegítésére, 
amint ezt D. Paul Hansen, a 
Lutheránus Világszövetség 
titkára bejelentette.

Sylvester János irodalmi szolgálatáról
Sylvester János humanista 

tevékenységével a reformáció 
hazai munkásai számára elő
készítő szolgálatot végzett.

.*

Sylvester János Szinyérvár- 
alján született, valószínűleg 
1504 körül. 1526—27-ben —, de 
talán tovább is — a huma
nista centrumban, Krakkóban 
tanult. Tanára volt Cox Lé- 
nárd is.

Sylvester János Krakkóban 
magas fokú műveltségre tett 
szert: elsajátította a legmaga
sabb humanista rangot adó 
három szent nyelvet (héber, 
görög, latin) és így ő lett az 
első magyar, aki ezzel megva
lósította az erasmusi művelt
ségeszményt. \

Nem a papi pályán akart 
érvényesülni. 1534 májusától 
1543 végéig Sárvár mellett, 
Üjszigeten, Nádasdy Tamás 
birtokán tevékenykedett, mint 
iskolamester. Itt, — sőt, talán 
még Krakkóban — kezdte el 
az egész Újszövetség lefordítá
sát. Mielőtt ezt befejezte volna, 
megírta Grammatica Hunga- 
rolatiná-ját, amelyet Újszö
vetség-fordításához szánt elő
tanulmányként.

Nyelvtanában is megemlé
kezik arról, hogy a Sárvár 
melletti Üjszigeten kezdték 
művelni Magyarországon elő
ször „ . . .  a nyomtatás isteni 
m űvészetét. . . ” A nyomda ve
zetője ő maga lett. A felszere
lés egy részét Bécsben vásá
rolták, betűkészletüket ők ma
guk állították elő, mert a 
magyar nyomdai munkához 
külön jelekre is szükség vo lt  
Nádasdy nem sajnálta a költ
séget a betűmetszéshez. A 
nyomtatás munkáját az Új
szövetség nyomása közben az 
odahívott Abádi Benedek 
vette át a német nyomdá
szoktól.

Még a nyelvtanírás közben 
a különböző nyelvekkel, főleg 
a latinnal összehasonlítás kap
csán jött rá Sylvester a ma
gyar nyelv szabályos voltára 
és gazdagságára: „ . . .  eddig el 
volt rejtve előlünk a haza 
nyelvének ez a kincse, s ezt 
a most először megtalált (kin

cset) kiástuk és napfényre 
hoztuk: s ha ezzel élni nem 
vonakodunk, rövidesen (amint 
remélem és óhajtom) dúsgaz
dagok leszünk. . . ”

Az itt szerzett tapasztalatait 
az Újszövetség fordításánál 
kamatoztatta. Ennél a fordí
tásnál felhasználta elődeit: 
egy középkori fordítást, to
vábbá Pesti és Komjáti mun
káit, valamint az erasmusi 
jegyzeteket és parafrázisokat 
is beledolgozta szövegébe.

A magyar Újszövetség 1541- 
ben került ki az újszigeti 
nyomdából. Ez volt az első, 
Magyarországon nyomtatott 
magyar nyelvű könyv, és az 
első teljes magyar nyelvű Új
szövetség-fordítás.

Sylvester arra is rájött, hogy 
nyelvünk is alkalmas a klasz- 
szikus mértékű verselésre. Új
szövetség-fordítását még érté
kesebbé teszik az egyes evan
géliumok tartalmát összefog
laló disztichonok. Művének a 
magyar néphez szóló ajánlását 
ugyancsak disztichonokban 
írta meg.

Mind tudatosságára, mind 
alaposságára, mind pedig az 
erasmusi filológia döntő hatá
sára egyszerre kapunk illuszt
rációt 1547-ben Nádasdy Ta
máshoz írt levelében. Ná
dasdy ugyanis Bécsben ki 
akarta nyomtatni bizonyos 
Szegedi (vagy Thegezi) Lajos 
néhány zsoltárfordítását, de 
előbb elküldte bírálatra az 
akkor már bécsi egyetemi ta
nár Sylvestemek. Sylvester 
válaszában általában is kitért 
a fordító munkára, amelyet 
nem lehet amúgy vaktában 
folytatni, mert megvannak a 
szabályai, és ezek tudása, fi
gyelembevétele nélkül nem 
lehet „ .. • e századhoz mél
t ó t . . . ” alkotni. Ezután a bí
rálatra küldött munka hibáit 
csak nagyvonalúan, az elő
szó megszólításán mutatta be 
úgy, hogy minden szavát kü
lön vette, és szavanként ma
gyarázva bizonyította be, hogy 
a fordítás miért nem jó.

1544-től a Habsburgokhoz 
hű bécsi egyetem tanára lett

Sylvester János. Hébert, gö
rögöt, majd történelmet taní
tott. Többet, bizonyosat nem 
tudunk róla. Halála időpont
ját sem ismerjük.

Lutheri teológia szólal meg 
Sylvester Újszövetség-fordítá
sában, amikor a Rómabeliek- 
hez írt levél tartalmi össze
foglalását adja. A hit általi 
megigazulás jellegzetesen lu
theri tanítása csendül ki 
megfogalmazásában.

Bécsi tanársága idején (1544 
—1551) néhány latin, részben 
vallásos színezetű verset is 
írt. Ezek pedig — amennyiben 
felekezetiségét jellemezhetik 
— nem protestáns szerzőre 
vallanak. Ha tehát korábban 
hajlott a reformációs állás

pont felé, később, úgy lat
szik, visszahúzódott.

Sylvesterrel végetértek az 
erasmista bibliafordítások. Ké
szen állt a tudatos, irodalmi 
magyar nyelv a jövendő nagy 
feladataira, és jelentős ered
ményei már a reformáció kö
vetkező évtizedeiben megmu
tatkoztak.

Kazinczy véleménye róla: 
hatása addig él közöttünk, 
„ . . .  valamíg a Múzsák ma
gyar hangon fognak énekel
ni . . . ”

Sylvester János homályból 
kilépő és oda visszatűnő alak
ját sajátunknak valljuk.

Barcza Béla

KERESZTELŐRE
Kezem kinyújtom. Várom 
áldásod Atyám. Könyörgöm, 
áldj meg. Kérlek, 
vonj magadhoz. Nézzed 
gyengeségem. Nálad 
menedék vár. Oszlopaid közt 
igaz áldozat tüze ég. Nekem 
semmim nincsen. Csak dadogó 
ajkam és szívem  Állhatatlan, 
ingadozó vagyok. Tehozzád 
menekülök. Megragadom 
irgalmas kezed. Gyöngyöző 
forrás vize csillan. Abban 
te vagy, Örökkévaló. Legyen 
magasztalás és dicséret. Harsona 
szóljon angyalok ajakán.

Józsa Mártonná

S e m m e l w e i s  I g n á c
1818-1865

Az anyák megmentője 1818 
július 1-én született Budán és 
1865. augusztus 13-án halt 
meg Döblinben, ugyanabban a 
házban, amelyben a „legna
gyobb magyar”: Széchenyi 
István önkezével vetett véget 
életének.

Semmelweis egyetemi ta
nulmányait Pesten és Bécsben 
végezte. Mint tanársegéd a bé
csi Klein professzor mellett az 
Algemeines Krankenhaus szü
lészeti osztályán dolgozott. 
Egy ideig rendkívül sokat 
szenvedett, amikor látta, hogy 
az anyák százai halnak meg 
valamiféle ismeretlen beteg
ségben. Éjjel-nappal dolgozott 
és élete legboldogabb napja 
volt, amikor rájött — 1847- 
ben — hogy a gyermekágyi 
lázat „bomlott állati szerves 
anyag” okozza, amely nemcsak 
állatoktól, hanem élőktől is 
származhat. Ez a felfedezés 
világraszóló volt, hiszen Sem
melweis a sebfertőzés megelő
zését is felfedezte. Osztályán 
elrendelte a kéznek klórmész- 
szel való fertőtlenítését, ennek 
következtében, szinte minden 
szülő anya életben maradt, 
azok, akik ellenőrzése alatt 
szültek.

Hatalmas támadás indult 
ellene, professzortársainak 
egy része alattomosan és nyil
vánosan is támadta. El kellett 
hagynia Bécset. 1850-ben a 
pesti Szt. Rókus Kórház főor
vosa lett. Itt Pesten is voltak 
ellenségei, de az életben ma
radt anyák ezrei bizonyítot
ták, hogy Semmelweis felfede
zése világraszóló eredmény. 
1862-ben a Pesti Egyetem szü
lészeti tanára lett. Tanítvá
nyai rajongásig szerették. 
Könyvei először német nyel

ven jelentek meg, érmék kö
vetkeztében fél Európa szak
emberei olvasták azt Eredmé
nyeit Európa minden nagyobb 
városában elfogadták és a szü
lő, életben maradt édesanyák 
áldották nevét.

Felfedezésének igazságát há
rom évtized múlva a bakterio
lógiai vizsgálatok is igazolták, 
ami azt is jelenti, hogy Sem
melweis nemcsak a szülészet
nek, hanem a sebészetnek is 
csodálatos úttörője volt.

Negyvenhét éves korában 
elméje elborult, Döblinben 
kezelték élete szomorú végéig. 
Nevét világszerte ismerik, fel
fedezését korszakalkotónak 
tartják. Aki látott már vér- 
mérgezésben meghalt, gyertya
színű asszonyt, aki betegségét 
szülés közben kapta, tudja 
hogy Semmelweis felfedezése 
életek millióit megtartó cso
dálatos ajándéka a szorgalmas, 
következetes tudományos kí
sérleteknek, amelyeket a nagy 
tudós roppant egyszerű körül
mények között végzett. Meg
hajtjuk fejünket a tudomány 
előtt és az asszonyok meg- 
mentőjét köszönjük Istennek.

Még valamit: Hazánkban a 
gyermekhalandóság 1938-ban 
13,1%. Ugyanakkor a szülő 
anyák halálozása szintén na
gyon magas: tízezer szülésre: 
38,5 esik. Ezzel szemben 1968- 
ban a szülő anyák 99%-a 
szült intézetben és tízezer 
szülést számítva három anya 
halt meg. Minden dolgozó nő 
anyasági, terhességi, gyermek
ágyi segélyt kap, ezenkívül 
csecsemőkelengye utalványt.

Semmelweis hazája megbe
csüli a nagy tudós tanításai
nak nemes örökségét.

Fülöp Dezső

LENGYEL PAPOK ÉS PÜSPÖKÖK A PAPÁNÁL

Sóhaj Bartók-muzsikánálA z idei szeptember az év legnagyobb ma
gyar szellemidézése. E hónap 26-án lesz hu
szonöt éve, hogy Bartók Béla befejezte földi 
útját. Im m ár negyedszázada, hogy a halha
tatlanok m indent fölülm úló erejével él a vilá
gon. Nincs abban semmi túlzás, ha azt állít
juk , hogy ez a korszak zenében Bartók kor
szaka. A  világ bármely sarkából nézzük: m in 
denünnen egyformán nagy jelenség, a X X . 
század legnagyobb zeneköltője. A  lángész el
ismerése: a nem zet elismerése. Bartók külső 
hódítása, vagyis ízlésformáló hatékonysága 
Európában és a többi földrészen, a legtelje
sebb magyar érvényesülés. Magasra növése 
magától történt, nem  művelődéspolitikai ered
mény. Ilyen hatóerőt kívánunk irodalm unk
nak. A  muzsika fordítás nélkül közvetlenül 
hat, az irodalmi alkotást tolmácsolni kell, ha 
azt akarjuk, hogy nyelvünk határain túl is 
megértsék. Külföldön most az a felfogás ter
jed t el, hogy a magyar zenecentrikus nemzet, 
hisz Bartók népe vagyunk, s a Kodály-kóru- 
sokat is messzire viszi a hangrezgés. E század
ban két világháborúban megégett a nem zet és 
országa, de két zeneköltö lépett az égett arcú 
magyar elé s elfödte. Bartók és Kodály m a
gyar harmóniát és magyar hangnemet jelent 
szerte a világban. A zene kifejező erejének 
bővítése, a zenei alkotás nagy szabadsága v i
lágszerte Bartók és Kodály nevéhez fűződik. 
Más nem zetek ügyesek voltak a politikai for- 
golódásban, vagy ráterm ettek gazdasági érvé
nyesülésben, nekünk Bartók és Kodály m uzsi
kája maradt nemzetrendező varázsvesszőnek. 
Messze idegenből utaznak hozzánk az em be
rek, hogy lássák Bartók műhelyeit, s a Ko- 
dály-kórusok eredeti légkörét és sarjasztó tár
sadalmi valóságát.

De a világérvényesülés nem hazai érvénye

sülés is egyúttal. Ne áltassuk magunkat sem  
ezen, sem más évfordulón, hogy Bartók (és 
Kodály) m uzsikáját szívébe fogadta a nem 
zet. Még nem  fogadta be, Bartók muzsikája  
idehaza még nem általános érvényű. Sem m i
képpen sem mondhatnám, hogy közkedvelt. 
Sötétenlátó volnék, vagyis nem tárgyilagos, 
ha azt írnám, hogy a zenei fórumokon, a 
hangversenytermekben és iskolákban, nem  ér
vényesül a nagy ikerpár zenéje. Érvényesül, 
de az élő nemzedék nem  élvezi, bár udvaria
san fogadja. Ha figyelm esen vizsgáljuk, m it 
kér zenében és dalban a magyar tömegízlés, 
ha azt nézzük, m ilyen zenét kér és kap a rá
dióban a magyar fiatalság, s mi a zenei kíván
ságok programja, bizony nem ez a m uzsika áll 
elöl. A  Bartók-m uzsika fölzengésekor a leg
több lakásban nem szólnak a rádiók. Kodályt 
még elfogadják, m ert dallamos, Bartók disz- 
szonanciáit nem bírják, vagy nem  akarják 
megvárni, m i kerekedik ■ elő az egész Bartólt- 
kompozócióból. A  táncdalmüveltség terjed 
mindenütt, fa lvakban is, kisebbségi magyar 
területeken is, szomszédainknál.

Bartók zenéje magyarázza, hogy a nagyobb 
szabadság nagyobb fegyelm et jelent s a Bar
tók disszonanciák éppen annak a kornak bot
lásait jelzik, am elyet m i hordozunk. Bartók 
haragja, dühe megszólaltatja mindazt, ami az 
élet szép, nemes ritm usát fölbontja, tessék, 
ilyenek vagytok, ez a mai világ. Zenei k ife
jező eszközeiben m inden hang szerepel, a mai 
világé. De észre kell vennünk, hogy Bartók 
nem csupán a mai világ hangját másolja, ha
nem mélyről merít új harmóniát. Juhász

Gyula írja Bartókhoz cím zett versében, hogy 
m uzsikájában Erdély erdői zúgnak, tiszai tájak 
sírnak és zeng a régi ázsiai éden. Ez a költői 
jellem zés azt jelenti, hogy Bartók a népzené
ben, a legrejtetteb dallamokban, kultúránk  
gyökérzetében találta meg zeneköltészetének  
tápláló forrásait. A  világ disszonáns hangjait 
összekapcsolta az ősi zenei elemekkel. A  ke
leti pentatónia és a nyugati polifónia eggyé 
olvad Bartók kompozícióiban. Magyar nép
zenei talajon és a szomszéd népek dallamai
nak talaján fakadt fö l a bartóki forrás, az új 
világ zenei forrása. Magyarországon, nyugat 
és kelet mezsgyéjén, született meg az európai 
m uzsika újjáterem tője. Meg kell ism ernünk  
ezt a zenét, hogy m agunkénak vállaljuk s 
ugyanazt a teljes világot lássuk benne, m int 
a zeneértők szerte a nagyvilágban.

Valamikor A dy Endre költészetét sem értet
ték azok, akik  nem  szerették Bartók zenéjét. 
Éveken át kitartóan olvastuk fel s magyaráz
tuk  és szavaltuk A dy verseit, m íg meggyőztük 
nem zedékünket az Ady-líra szépségéről, nagy
ságáról, világképünket kifejező erejéről, A dy  
prófétikus nem zeti szólásáról. A  Bartók-zené- 
vel sem vagyunk másként. A  Cantata profa
nában a szarvasokká vált f iú k  nem térhetnek  
vissza többé abífc a társadalomba, amelyből 
kiléptek. „Szájuk többé nem  iszik pohárból, 
csak tiszta forrásból” — hangzik a nagy alko
tásban. Ez a tiszta forrás nemcsak a népze
nére utal, hanem arra az erkölcsi erőre, 
amellyel újjászületik az ember. Bartók ilyen  
újjászületett ember volt, s szellemét bátran 
és gáncstalanul tudta műveiben kifejezni. Fel

lépése és alkotó munkássága művelődéstör
téneti szükség volt, nagyobb szabadság, na
gyobb fegyelem , a magyar kultúra betetőzése. 
Századunk nagy zeneköltője egész m unkás
ságával párhuzamba került századunk magyar 
költészetével és irodalmával. M indkettő haté
konyságát em elnünk kell, vagyis magunkévá  
kell tennünk, hozzá kell nőnünk!

Vörösmarty M ihály L iszt Ferenchez írott 
költem ényében kérdezi: van-e hangja a beteg 
hazának a velőket rázó húrokon, van-e hang
ja, m ely a szívet háborgatja s a bánatot elal
tatja? A  zene a nem zet igazi fiaiban tetteket 
érlel, országot épít, boldog népet szervez, ezt 
mondja Vörösmarty L iszt zenéjének értelm e
zéseként. Mi is kérdezhetjük Bartók Bélát 
ugyanígy, s a Bartók-zene ugyanazt válaszol
ja, m in t L iszt zenéje a költőnek. Bartók ze
néje is velőket rázó húrokat szólaltat meg, 
ugyanúgy visszakísér a múltba, m int L iszt ze
néje, ugyanúgy késztet előre lépni, m int a 
Liszt-zene, m élynek Bartók volt, m in t tudjuk, 
egyik legjobb értője és bemutatója. Tiszta, 
nagy szenvedélyeket ébreszt Bartók zenéje, 
akár Liszté. Valóban úgy érezzük, ahogy Vö
rösmarty mondja, hogy a nemzet, m int egy 
férfi, áü föl s érckarokkal győz a viszályon. 
Hallgatjuk a Bartók-m uzsikát, m int kultúránk  
kristálytiszta forrásvizének csobbanását, m int 
korunk idegtépő zaját, m in t ösztöneink m ér
hetetlen küzdelm ét értelm ünkkel. S ez mind  
a nem zet ereje. Minél élesebb és elütőbb a 
szokott hangoknál, annál nemzetibb. S minél 
nemzetibb, vagyis nemesen emberi, annál 
nemzetközibb. Bartók nem  jelent lemondást a 
nem zeti igényről, hanem annak kiteljesedé
sét. A nem zet majd millió ajakkal utána zengi 
a dalt, ahogy Vörösmarty írja. Nem lehet más. 
ként. Szalatnai Rezső

Nagy feltűnést keltett a 
nyugati sajtóban, hogy VI. Pál 
pápa 218 tagú lengyel kato
likus papi küldöttséget foga
dott a Vatikánban. A küldött
ség vezetője a krakkói kato

likus érsek volt, tagjai ped'g 
mind egykori foglyai voltak a 
náci haláltáboroknak. A len
gyel küldöttség időszerű kér
désekről tárgyalt a katolikus 
egyház fejével.



Erdőtarcsa
Fele-jthetetlenül kedves és

szép napja volt az Egyházas- 
dengeleghez tartozó erdőtar- 
csai szórvány gyülekezetnek 
augusztus 23-án. A nógrádi 
egyházmegye esperese Gartai 
István adta á t rendeltetésének 
a kis szórvány felú jíto tt im a
házát, melyet a  20 családból 
álló közösség sa já t erejéből 
10 000 F t önkéntes adom ány
ból tataroztatott. Külső segít
séget sehonnan nem  k a p o tt 
Egyedül álló és példam utató 
az erdőtarcsai hívek egyház 
iránti szeretete.

Erdőtarcsa Dél-Nógrád lan
káin fekvő kis község. A la
kosság zöme római katolikus 
és közöttük beékelődve él a  
mi „kicsiny seregünk”, de h it
ben és szeretetben nagy és 
erős. Az iskolai atlaszokon 
nem is található meg Erdőtar-

esa, de mégis arró l neveze
tes, hogy Nógrád megyében 
elsőnek szabadult fel 1944. de
cember 6-án, a felszabadító 
Szovjet Hadsereg véráldozata 
árán. A tem etőben díszsírhe
lyek és em lékmű hirdeti az 
utókornak a hősök em lékét 
és a magyar nép iránti vér
rel m egpecsételt barátságát.

A kis im aház szép új kön
tösben, pirosra festett bádog
tetővel várta  az érkező espe
rest, a helyi híveket és az 
anyaegyházból érkező két te 
herautónyi vendéget. Minden 
hely m egtelt zsúfolásig a 40 
személyt befogadó im aház
ban, de még több m int 60 
egyházasdengelegi gyülekezeti 
tag  a nyitott ajtóban a  kápol
na udvarán énekelte az „Erős 
vár a  mi Istenünk” szárnyaló 
dallam át és főénekként a „Ne

Puszta lön utánuk a föld. . .”
Zak 7,

A  m ű it Az egyiptomi k i
rálysírok és gúlák mennyi 
em beri vér, verejték, könny és 
halál árán  épültek. A pompás 
építmények között ma kíván
csi tu risták  nézelődnek. A 
kéj kertek között sakál üvölti 
a pusztulás rem énytelenségét

A jövő. A Csendes-Óceán 
egyik szigetén az em ber k i
próbálta az atombomba egyik 
fajtájá t. Egy újságíró — ki e 
szigeten kiszállt kíváncsiságból 
— olyan borzalmakról ír, hogy 
olvasásába is belerendül az 
ember. Pedig azóta m ár ennél 
sokkal hatásosabb bom bát is 
tud  gyártani az ember.

A m últ gyatrább eszközök
kel ugyanazt végezte, m it je 
lenünk csinál hiperm odern 
eszközökkel! A lényeg azon
ban mindegyiknél ugyanaz: 
uralkodni. Minden áron u ra l
kodni a többiek felett. Bár 
minden eszköz rendelkezésére 
áll korunknak ahhoz, hogy az 
emberiség jelenét és jövőjét 
mássá tegye. Hiszen teszi is, 
m ert valóban annyi csodála
tos dolgot alkot korunk az 
emberi élet kényelmére, kelle
messé tételére, hogy szemünk- 
szánk eláll a csodálkozástól. 
Ugyanakkor azonban helikop
terről permetezik a lom btala- 
nító vegyszert, mi megöli a 
fát és a növényzetet. Persze 
nem az a cél, hogy a fák és 
növényzet pusztuljon, hanem  
azok lombja ne adhasson bú
vóhelyet a  másik embernek, ki 
országát igyekszik megvédeni 
a szolgaságtól.

És a messze múltból felénk 
hangzik az, am it az Isten Za
kariás által nekünk mond: 
„Irgalmasságot és könyörüle- 
tességet gyakoroljon kiki az ő 
felebarátjával!” . . .  „és egy
más ellen még a szívetekben 
se gondoljatok gonoszt.” I r 
galmasságot és könyörületes- 
séget talán még könnyen gya
korolunk, sőt örömmel és gyö
nyörrel, m ert rendszerint va
lahogyan a hatalom  és az erő 
helyzetéből tehetjük. Aki a 
mi irgalm unkra szorul, leg
többször valam i nagyon szá
nandó állapotban van azzal 
szemben, aki vele irgalm assá
got gyakorolhat. A könyörüle- 
tesség gyakorlása is olyan, 
hogy a könyörülő ereje te ljé
ből, hatalm a biztos birtoklásá
ból lehajolhat olyan valakihez, 
aki nagyon nyomorúságos ál
lapotban van. Ilyen módon 
könnyű segíteni özvegyen, á r
ván, árvízkárosultakon azzal a 
boldog gondolattal, hogy nem 
nekem nyújtják  a segítséget, 
hanem  én adhatok. Ilyenkor 
önhízelgéssel mondhatom tü 
körképemnek: íme milyen jó
szívű em ber vagyok, sót m á
soktól elvárom, hogy hódolja
nak emberi nagyságom előtt. 
Isten igéje azonban m indig to
vábbvisz az ilyen fél útról. Is
ten nem elégszik meg gzzal, 
hogy a  fent le írt módon csak
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könyörületes és irgalm as le
gyek, továbbmegy éspedig egé
szen a  teljességig, hogy a  kö- 
nyörületességet és irgalm at úgy 
gyakoroljuk, hogy a  lélek mé
lyéről, gondolkodásunk egészé
ből és érzelmeink összességéből 
távozzék el m inden gonosz gon
dolat. Ez azután olyan köve
telmény, hogy az em ber be
dugja a fülét és m egrántja a 
vállát mondván, mi közöm 
hozzá, hiszen ez em berfeletti 
követelmény! Azért, hogy do
hoghassanak tovább a fegy
vert gyártó gyárak és szállít
hassák halálos terhüket a re 
pülőgépek, hogy legyenek á r 
vák, özvegyek és földönfutó 
hajléktalanok. Talán azért, 
hogy gyakorolhassunk irgal
masságot és könyörületessé- 
get? Micsoda ördögi körforga
lom ez! Mennyi ebben a go
nosz gondolat!

Á lljunk meg itt egy kicsit, 
m ert a gondolat igen gyors és 
nagyon ham ar elragad a most- 
tól, a valóságtól. Az em ber ön
m agát teszi ilyen szerencsét
lenné, hogy puszta m arad a 
hely, ahol él. Irgalom és kö- 
nyörület még akad nálunk és 
ezt a  színt könnyen ki is játsz- 
szuk, de vajon lá tja -e  valaki, 
m i van a lélek mélyén? Ezt 
mi nagyon ügyesen és m űvé
szien el tud juk  rejteni, pedig 
az ott meghúzódó gonosz gon
dolatok mérgezik meg az éle
tünket. Családi életet nem  le
het úgy élni, hogy gonosz gon
dolatok legyenek a házasfelek 
lelkében, m ert előbbutóbb 
felszínre törnek és pokollá te 
szik az együttélést. A rejtőző 
gonosz gondolatok u ta t törnek 
és am int valósággá születnek, 
m indent, mi addig szép és jó 
volt, felborítanak. A példák 
ezreit lehet felsorolni, hogy 
m iként le tt a szépen induló 
együttélésből igen sivár és 
puszta lét. A nagy szeretettel 
nevelt gyermek sokszor még a 
szociális otthonban sem keresi 
meg az őt örökké váró szülő
jét. S ivárrá szikkasztotta va
lami a szívét és k ihalt belőle 
a  szeretet, az iránt, ki m indent 
reá tudott áldozni. Folytassuk 
tovább? Ne, ennek nincs vé
ge!

Isten ezt a parancsát nem  
súgja nekünk, hanem kiáltja, 
hogy hangozzék mindenfelé, 
ahol em ber él és gonosz gon
dolatot dédelget szívében. 
Azért kiáltja, m ert am ikor 
úgy kívánta, hogy könyörüle
tes és irgalm as légy, szíved és 
lelked egészével, teljes és 
őszinte szeretettel, m e g in d í
tottad a vállad és bedugtad a 
füled, hogy mehess a magad 
gonosz gondolatainak ú tján  
tovább, ahol nem hallod fele
barátod kérését, özvegyek ja 
já t és árvák sírását és lett a 
szíved puszta, kiszáradt, em 
bertelenül érzéketlen sivatag  

Mátis István

„Sok kés hamar késs”
Isten kegyelméből jó term és 

betakarítása folyik most h a 
zánkban. Kéz kerestetik a m e
zőgazdaságban mindenütt. Fo
lyik a  munka, hogy a term és 
idejében, veszteség és károso
dás nélkül bekerüljön a táro
lóhelyekre. Szépen telnek a 
raktárak , a kam rák, padlások 
és pincék... Szorgalmas kezek 
fáradhatatlan, megfeszített 
m unkája folyik most. Tele a 
határ m indenütt emberekkel, 
am erre csak ellát a szem.

Tarkállik  a föld a hajladozó 
asszonyoktól. Férfiak a vonta
tókon. szekereken. Gépek, lo
vak és em berek százezreitől 
hangos most a határ. Kocsik 
hosszú sora térül-fordul. Sür
get az idő, hogy m ielőtt az őszi 
eső beköszönt, fedél alá kerül
jön a termés. Mostanában 
sokszor elhangzik a régi igaz
ság: „Sok kéz ham ar kész”. 
Sokasodjék velünk is a kezek 
erejeI

Hernád Tibor

örömnapja
csüggedj el kicsiny sereg” kez
detű, bátorító énekünket Az 
esperes M áté 7, 24—27. alap
ján  az im aház rendeltetéséről 
szólott: kősziklára épített h a j
lék ez, ahol a  híveket Isten 
Szentlelke az ige által építi 
erős, rendíthetetlen alapra. Az 
ünnepi istentisztelet u tán  Ga
rami Lajos köszöntötte az 
esperest, hálás szívvel em lé
kezett meg e „kicsiny sereg” 
óriási áldozatáról, köszönetét 
fejezte ki a szórványgyüle
kezet valamennyi tagjának, és 
kiemelte Tóbiás Pál gondnok, 
Merész Jánosné és Oláh Mi
hály testvéreknek áldozatos 
szeretetét és szolgálatát, akik 
a felújítási m unkálatok meg
szervezésében és lebonyolítá
sában oroszlánrészt vállal
tak.

Az üdvözlések elhangzása 
után az G r te ríte tt asztala 
várta a szórványhíveket. A 
kis gyülekezet csaknem vala
mennyi felnőtt tag ja  élt az

O r szent vacsorájával, szám- 
szerint 29-en. Az esperes és a 
helyi lelkész közösen végez
ték a szolgálatot U tána az 
esperes megjegyezte: „aligha 
van még egy olyan gyüleke
zet, ahol csaknem száz száza
lékos az úrvacsorázók száma.”

A lelki táplálék vétele után, 
Merész Jánosné és leánya 
gondoskodott a  te ríte tt asztal
ról. Az esperes, az egyházas
dengelegi gyülekezet vezető
sége és az erdőtarcsai egyházi 
vezetők meleg, baráti szere
tetben és egyetértésben ülték 
körül az asztalt.

A búcsúzás ideje elérke
z e tt  T eherautóra szálltunk 
az egyházasdengelegi hívek
kel. Am int robogtunk haza
felé, az volt m indannyiunk 
érzése: egymás h ite által erő
södtünk. Jézus sohasem be
csülte le a keveset. Nagyon 
meg kell becsülnünk a szór
ványban élő, drága „Egye
ke t”. ' G aram i Lajos

Anna—Maija Raittila:

„AgycT — búcsúztunk...
„Agyő” —

búcsúztunk, Isten hozzád!
es leráztuk m agunkról testvérünk terhét.

„Agyő” —
búcsúztunk. Isten veled! hasztalan veszödség! 
utólagos részvéttel lágyitgattuk 
előzetes ítéletünket. Eltűnődve, 
megkönnyebbülten sóhajtottunk, 
s  nem  sejtettük,
hogy mélyen az élet ereiben árad 
a  türelm es kegyelem.

Finnből ford.: Túrmezei Erzsébet

Almi témák

SULIPAD—TEMPLOMPAD
Az em ber m anapság lassan 

m ár csak három  helyen ülhet 
padban: az iskolában, a tem p
lomban és a vonaton. Az 
utóbbit most hagyjuk, a fa
padosok előbb-utóbb úgyis el
avulnak, így m arad az iskola
pad és a templompad.

E kettő között van valam i 
lényeges összefüggés. A diák 
szám ára a sulipad a hétköz
napok istentiszteleti helye.

Istentisztelet állam i iskolák
ban?! Ugyan kérem, esetleg 
néhány szórványhelyen, ahol 
templom h íján  az iskolában 
ta rtják  az istentiszteletet! — 
No, nem ilyenre gondolok, 
hanem  ARRA, HOGY

— az iskolapadban eltöltött 
idő a la tt derül ki, mennyire 
tudsz templomon kívül keresz
tyén fiatalként é ln i;

— a jó tanulás a  misszió 
egy fa jtá ja  lehet;

— m ennyire fából vaska
rika a „buta keresztyén” és a 
„lusta keresztyén”.

Tudom én azt persze, hogy 
nem lehet m inden Jézus-kö
vető em ber kitűnő tanuló (a 
gyülekezet tagjai is m egbuk
tak és m egbuknak sok vizs
gán), meg azt is tudom, hogy 
nem  okvetlenül az lesz a leg
menőbb és leghasznosabb 
tag ja a társadalom nak, ak i
nek legjobb osztályzatai van
nak, de azt is tudom, hogy a 
m unka =  Isten rendje, s hogy 
a diák szám ára a tanulás — 
munka. „Aki pedig nem akar 
dolgozni, ne is egyék!” (2. 
Tess. 3,10).

(Én, kis naiv, megkérdezem 
az egyik srácot:

— Mondd, hány tanuló jár 
az osztályotokba ?

— Tíz.
— Ilyen kis osztály?!
— Dehogyis. H arm incketten 

vagyunk, de huszonkettő csak 
iskolába já r, nem tanul.)

Természetesen az iskolába 
járn i is valami, de azért kí
váncsi lennék, m it kajál meg 
ez a huszonkettő vacsorára.
.......ne is egyék . . cseng a
fü lem be. . .  s félek, hogy a 
végén még indiai fakírokká 
lesznek szép szál legényeink.

Furcsa, hogy mindenről ta 
nulunk, csak tanulni nem ta 
nulunk. Ezt pótoljuk most 4 
órában. Íme:

TÖRTÉNELEM. Az ókorban 
csak azok tanultak, akiknek 
kedvük volt.

A középkorban, akiknek 
rangjuk volt rá.

A századfordulón, akiknek 
pénzük volt hozzá. S ma csak 
az nem tanul, aki buta, vagy

milliomos, de az utóbbiból alig 
akad.

MATEK. Ált. iskolában kb. 
1,5 millió gyermek s 50 ezer 
felnőtt; középiskolában 230 
ezer gyermek, s 145 ezer fel
nőtt; egyetemen 52 ezer fia
tal, 38 ezer felnőtt em ber ta 
nul, ez összesen 2 015 000 
plusz TIT plusz nyelvtanfolya
mok plusz egyéb továbbkép
zők és fejtágítók további egy
millió, lényeg az, hogy h a
zánkban m ajdnem  minden 
harm adik em ber tanuló. S így 
van jól.

KÖRNYEZETISMERET. A 
tanulás földrajzához hozzá
tartozik az otthoni tanuló
ihely. A nagyszoba közepére 
állíto tt csillár alatti ebédlő- 
asztalnál nehezebb tanulni, 
m int egy sarokasztalkánál „sa
já t birodalm am ban” kislám- 
pával. S a földrajzhoz még va
lam i: jobb megírni otthon a 
leckét, m int az iskolai szü
netben . . .  a másolás m arad
jon csak a legvégső esetre!

MAGYAR ÖRA. Próza he
lyett álljon itt  egy padba vé
sett felejthetetlen lírai rigmus 
valam ely — rem élhetőleg el
kallódott — költőnk köröm
reszelő jéből:

„Ki h iába ül e padban,
És nem tanul semmit abban, 
Annak feje m arad ollyan,
M int a léggömb gumi nélkül”.

Olvastam m ár jobb verset 
is, de azért van benne va
lami . . .  ha csak az „eszmei 
mondanivalót” nézzük.

Még néhány JÖTANÁCS 
(csak úgy röviden, m ert m ind
já rt csöngetnek!):

— M iham arabb tú l lenni 
rajta. Sokkal jobb érzés elké
szült feladattal K om játhyt 
hallgatni.

— Érdemes óra a la tt n a 
gyon odafigyelni, m ert akkor 
negyedannyit kell csak otthon 
biflázni.

— Lehetőleg kérdések köré 
kristályosítani a tananyagot, 
színes ceruzával aláhúzogatva.

— Lefekvés előtt még 10 
perc a la tt átism ételni az egé
szet.

„A jó pap holtig tanul” — 
ta rtja  a közmondás, melyhez 
egyik önkritikus segédlelkész 
hozzátette: „Akkor nekünk 
tanulni kellene még halálunk 
után is!”

Ma m ár a közmondás sem 
csak a papokra érvényes. . . ,  
de a hozzátoldás sem. Addig 
i s . . .

Bízik László

Lelke szele emTekezneTc

„Ne menjetek Egyiptomba..."
A lelkészek 25 évvel ezelőt

ti visszaemlékezései sorozatá
nak azt az összefoglaló címet 
szántuk, hogy: „Battonyától 
Hegyeshalomig”. Ügy gondol
tuk, hogy az evangélikus 
templomtornyok kalauzolása 
m ellett já rju k  végig az orszá
got keletről nyugatra, s egy- 
egy pillanatra elidőzünk, vagy 
megpihenünk ott, ahol az em 
lékek súlya a la tt elfáradunk. 
Tulajdonképpen a felszabadu
lási fronttal haladtunk együtt 
akkor is, ha sokszor nehéz volt 
is nyomon követni a  tö rtén te
ket. Maga a frontvonal nem 
körzővel és vonalzóval meg
szerkesztett vonal volt, vagyis 
sem a támadás, sem a védeke
zés az ellenség részéről nem 
volt m indenkor egyforma. A 
lassan felmorzsolódó védelem 
vonala nagy „zsákokat” képe
zett főként ott, ahol a modern 
haditechnika eszközeivel meg
bontották a védekezés egysé
gét. De néhol szívós volt az 
ellenállás. I tt a  harcok zónájá
ba kerü lt lakosság kiszolgálta
to ttja  lett a háború m inden 
nyomorúságának.

K elet-nyugat irányban ha
ladva, mégsem voltunk telje
sen következetesek a közsé
gek felsorolásában. Amolyan 
„lóugrásokkal” haladtunk a 
felszabadulás nyomdokában. 
Sajnos nem m indenünnen kap
tunk  híranyagot. Magunk pe
dig nem akartunk  „költeni” 
színes, vagy tragikus élménye
ket. Földrajzilag azonban el
érkeztünk hazánk nyugati ha
tárához és így lassan az em lé
kezéseknek a végére érünk. 
Még két nyugat-m agyarorszá
gi községről és egy városról 
számolunk be. A községek: 
Malomsok és Szentgotthárd, a 
város pedig Sopron lesz.

„Malomsok község 1945. 
m árcius 20-án, a hajnali órák
ban szabadult fel, m iután a 
ném et csapatok az előző nap 
folyam án ellenállás nélkül 
visszavonultak. A nap folya
mán MarcaltŐ község ha tárá
ban elhelyezett ütegek néhány 
lövést adtak  le a falura. Ezek
ből egy a templomot érte, — 
ír ja  Asbóth László lelkész. 
M ajd arró l számol be: — az 
eleinte meglepődött lakosság 
az első napok után  jó kapcso
la tba  került a szovjet csapa
tokkal, ennek tudható  be, 
hogy az első vasárnap déle
lőttjén nem  a templomban 
ugyan, hanem  az iskola helyi
ségében összegyülekeztek is
tentiszteletre az em berek . . .  
Kb. 30—40 em ber vett részt az 
első istentiszteléten.”

„Szentgotthárd felszabadu
lása 1945 tavaszán az utolsók 
közé tartozott. Komoly m ér
kőzésre volt kilátás, m enekült 
ki m erre tudott — ír ja  Nyíró 
József lelkész. — Én csalá
dommal a menekülők árada
tával ellentétes irányban Hó
dos (Jugoszlávia) felé ta rto t
tam  nagypénteken a délelőtti 
szolgálatom elvégzése után . . .  
Hazaérkezésem után m ár nem 
voltak harci alakulatok Szent- 
gotthárdon, s szolgálatom ú j
rakezdése és folytatólagos 
végzése akadálytalanul ment 
végbe. Háborgatásnak, zakla
tásnak parányáról sem adha

tok számot”, — fejezi be em
lékezéseit Nyíró József lelkész.

Szentgotthárd m ár közvetle
nül az országhatár m ellett 
fekszik. Néhány kilom éter vá
laszt el csupán Ausztriától 
bennünket. Magasabb helyek
ről látszanak m ár az osztrák 
falvak, tiszta időben pedig az 
Alpok hósipkái. Hellyel-köz- 
zel szabad m ár az egész or
szág, április 3— 4-e tá ján  va
gyunk. ,

Sopron, a „civitas fidelissi
m a” — vagyis a leghűségesebb 
város is az utolsó napokon 
szabadult fel. K ét dolog m iatt 
fontos nekünk evangélikusok
nak többet tudnunk erről a v á 
rosról. Az egyik az, hogy itt 
van Nyugat-M agyarország leg
nagyobb evangélikus gyüleke
zete, a másik, hogy három  év
tizeden keresztül itt volt teo
lógiánk és a  ma élő legtöbb 
lelkészünk itt szerezte lelkész! 
oklevelét.

A város története visszanyú
lik a homályos múltha. ősi 
kelta emlékei régi kultúrákról 
beszélnek. A róm aiak Scar- 
bantia-nak nevezték és éltek 
a város környezetének festői 
szépségével. Aztán később 
Nyugat-M agyarország gyöngy
szeme lett. K irályokat koro
náztak falai között és fejedel
mek vonultak be kapuin. 
Rombolta földrengés és tűz
vész, de mindannyiszor föl- 
tám adt m int a főnixm adár. És 
újra, meg ú jra  szebb lett, m int 
volt. Ódába kínálkozó zegzu
gos utcái, az Ikva patakja, s 
csodálatosan szép régi palotái, 
polgárházai és templomai le
nyűgözően hatnak. Ennek a 
városnak m indig különleges 
atm oszférája volt. 1920-ban 
m ár-m ár úgy látszott elveszít
jük  ezt a ragyogó szép váro
sunkat, de az 1921-ben meg
ta rto tt népszavazás alapján 
mégis mienk m aradt. Ezután 
kapta a „civitas fidelissim a” 
nevet. Kisfaludi Stróbl Zsig- 
mondot csodálatosan szép re
liefre ihlette meg a városnak 
ez a hűsége, am elyet 1926-ban 
helyeztek el a várostornyon. E 
várostorony m a is szimbólu
m a Sopronnak.

Ez a város elsők közé ta r
tozott azok közül, amelyek 
megismerkedtek és m egbarát
koztak a reformációval. Evan- 
gélikusságról itt  Sopronban 
tehát szinte azóta beszélünk, 
am ióta Magyarországon refor
máció van. Az egyik legrégibb 
evangélikus gyülekezetünk 
van itt. Ezért és egyéb orszá
gos érdekek m iatt került Sop
ronba a teológia is.

Azt gondolhatnánk, hogy 
olyan történelm i m últ után, 
m int am ilyennel ez a város 
rendelkezett, 1945-ben is a la 
kosság, közte teológiánk ponto
san tudta volna, hogy m it kell 
tennie. Igaz, az utolsó napok 
m agatartását determ inálta a 
városban szállást vert nyilas 
hatalom , valam int a város h a
tárában fehérlő kőhidai fegy- 
ház. Ennek megfelelően zava
ros, bizonytalan az em berek 
m agatartása. És ehhez hozzá 
kell még vennünk, hogy Sop
ron a felszabadulás előtt rend- 
vül sokat szenvedett. R. P.

AZ EGYESÜLT BIBLIATÄRSULAT
londoni központjának leg
újabb kim utatása szerint 1413 
nyelven olvasható Isten igéje. 
A teljes Bibliát 244 nyelvre, az 
evangélium okat 324 nyelvre

fordították le, egyes bibliai 
könyveket pedig 845 nyelvre. 
A földrészek között Afrika jár 
elöl a maga 435 nyelvével, u tá 
na Ázsia következik 373 nyelv
vel.

A „ZÖLD FORRADALOM” CSŐDJE ÁZSIÁBAN
Az ázsiai társadalm i form ák 

radikális m egváltoztatása nél
kül a „zöld forradalom ” csőd
be ju t Ázsiában, és átcsap 
„vörös forradalom ba”. Az 
ázsiai gazdasági reform  rosz- 
szul végződött, m ert nem szün
tette meg a  meglevő egyenet
lenséget és elnyom ást Nem 
hozott változást a reform  a kis- 
parasztok és napszámosok éle
tében sem.

Egy indiai gazdasági szak
em ber jelentette ezt ki Hong
kongban egy ázsiai ifjúsági 
konferencián, am ely a harm a
dik világ fejlesztési kérdései
vel foglalkozott Az indiai 
szakember hevesen tám adta 
egyes egyházi em berek fejlesz
tési m unkáját a harm adik vi
lágban, és követelte, hogy az 
egyházak ne csak a bajok kö
vetkezményeit igyekezzenek 
gyógyítani, hanem elsősorban 
a bajok okait szüntessék meg.

Ne leplezzék el a társadalom  
ellentm ondásait, hanem  in
kább fedjék föl azokat és így 
gyorsítsák meg a korrupt tá r
sadalm ak összeomlását, illetve 
azok helyén az emberséges és 
igazságos társadalm ak lé tre
jöttét.

ZENÉS ÁHÍTAT
lesz szeptem ber 13-án, va
sárnap este 6 órakor az óbu
dai evangélikus templom
ban (III., Dévai Biró Mátyá:- 
tér).

MOZART:
REQUIEM
Vezényel: 

Moldovány István
Igét hirdet:

D. DR. OTTLYK ERNŐ
püspök



Három pólus
Példabeszédek 16,6—9

A m értan szerint legalább három  pont kell ahhoz, hogy elha
tároljunk, körülkerítsünk egy területet. Mai igénk az emberi 
életet meghatározó három  pólusra m utat rá. Ezek segítségével 
lehet „kim érni” életünket és ugyanakkor ellenőrizni is.

„ . . .  az Űr félelme által távozhatunk el a gonosztól”. É letünk 
első és legfontosabb pólusa az Isten. Tőle szárm azik az élet és 
ő az „igazgató” az utolsó vers sz e rin t Életünknek erőt adó pó
lusa akar lenni, könyörületesség és igazságosság, jóakarat jön 
tőle és félelme által távozhatunk el a  gonosztól. Luther a rra  ta 
n íto tt a  K iskátéban, hogy Isten félelm ének és szeretetének any- 
nyira együtt kell lennie az életünkben, hogy ez az egység te r
mészetessé tegye parancsolatai m egtartását. Az Ű r félelme az 
Ószövetség szerin t próféták szavához, a  törvény betűjéhez kö
tö tt félelem volt. Mi az Újszövetség népeként még többet tu 
dunk életünk „igazgatójáról”, m ert ism erjük Jézust, aki nem  
egyszerűen csak idézte a  törvényt, Isten követeként jött, ha
nem benne az Ű r maga hívott: „Jöjjetek én hozzám m indnyá
jan, m egfáradtak és megterheltek, én nyugodalm at adok nektek” 
(Máté 11, 28).

É letünk m inden mozzanata „Isten előtti” mozzanat, de ő az t 
akarja, hogy tudatosan járjunk félelmében. Hiszen éppen a 
bennünk lévő Isten elleni lázadás, a  gonosz indulatok, az ön
zés, gőg, szeretetlenség tu d ja  pokollá változtatni életünket. 
Ezért kell tudatosan élni, „az ember elméje gondolja meg út
ját . . Amint  a  televíziós antennának az adóra kell irányul
nia, úgy kell életünkben e második pólusnak, énünknek, szí
vünknek, elm énknek Istenre irányulnia. Isten nagy szabadsá
got engedett nekünk embereknek, végig kell gondolnunk és 
meg kell küzdenünk az élet különféle helyzeteit. O lvastam va
lahol, hogy egy gyár előre össze nem állíto tt bútorelem eket 
reklámoz. Ki-ki maga állíthatja  össze otthon ízlése, kívánsága 
és szobája m éretei szerin t a  megfelelő darabot belőlük. Isten 
parancsai, Jézus szavai nem előregyártott sablon-megoldások 
m inden kor m indenféle emberére, hanem  olyan „elemek”, 
amelyekből k inek-kinek sa já t m unkája, átgondolása nyomán 
lesz keresztyén élet.

Végül a harmadik pólus az embertárs. S artre  francia író 
mondta, hogy nincs művészet, csak m ásokért és másokkal 
együtt. Ugyanígy m ondhatjuk, hogy nincs keresztyén élet, csak 
m ásokért és m ásokkal együtt. Hiszen egym ásra bíz bennün
ket az Isten, m in t valam ikor a  falusi osztatlan iskolákban, ahol 
a  nagyobbak feladata volt tanítani a  kisebbeket. Ahogy em lék
szem, az ábécét én is a  nagyobbaktól tanultam  meg. Ma, am i
ko r annyit beszélnek a  nemzedékek feszültségéről és küzdelm é
ről, gondolkodjunk el azon, vajon m it tanu lnak  tőlünk a  fiata
labbak, van-e egyáltalán valam ink, am it érdemes továbbadni. 
Ahogy a  szívből ki tud sugározni a  karba az intő fájdalom, ott 
belül valam i baj van, ki kell hogy sugározzák belőlünk a  jó, az 
igaz, a  könyörület, a  megelégedés. Ja j nekünk, ha hidegvérű 
élőlényekhez vagyunk hasonlóak. Ezek átveszik környezetük 
hőmérsékletét. Nekünk, m elegvérű élőlényeknek, lelki értelem 
ben is állandó „hőfokot” kell tartanunk. M agatartásunkat nem 
annak  kell m eghatároznia, m it tesznek mások, m it m ondanak 
mások, milyen társaságban vagyunk, hanem  annak, m it mond 
Isten, m it döntöttünk igéjébe? kötött lelkiismeretünkkel.

É letünk m indig „útközben” van. H aladnak velünk az évek, 
új és új helyzetbe kerülünk. E három  pólus kell, hogy m egha
tározza életünket: az Ú r félelme, lelkiism eretünk döntése, em
bertársunk java.

Ifj. Harmati Béla

I M Á D K O Z Z U N K
Istenünk, taníts félni és szeretni Téged. Taníts igéd nyomán 

átgondolni életűnket és minden cselekedetünket. Megvalljuk 
színed előtt, hogy sokszor hátat fordítottunk akaratodnak és ar
ra figyeltünk, mit mondanak mások, mit csinálnak mások és 
hogyan gondolják mások. Atyánk, formáld át belsőnket neked 
tetszővé és add, hogy akaratod hordozói legyünk. Tanits segíteni, 
amint Te is segítettél rajtánk, taníts megbocsátani, amint Te is 
megbocsátottál nekünk, tanits szeretni, amint Te is szeretsz 
minket. Ámen.

Istentiszteleti rend
B ud ap esten , 1370. szep tem b er 6-án

D eák  tér : de. 9. (úrv.) dr. K ékén  
A ndrás, de. 11. (úrv.) dr. H afen -  
sch er  K ároly , du. 6 T rajtler G ábor. 
F asor: de. 11. D . K oren E m il, du. 
6. D. K oren E m il. D ózsa  G yörgy  ú t:  
de. fé l  10 D. K oren Em il. Ü llő! út 
24.: de. fé l 11. K arácsony  Sándor  
u .:  de. 9. R ákóczi út 57/b.: de. 10. 
(szlovák) S o lym ár Ján os, de. 12. 
(m agyar). T haly  K álm án u . 28.: de.
10. F ran cisc i G uido, de. 11. (úrv.) dr. 
R éd ey  P ál, du . 6. F ran cisc i G uido. 
K őb án ya: de. 10. (úrv.) V eöreös  
Im re. U tász u .:  de. 9. (úrv.) Sü lé  
K ároly. V ajda P éter  u .: de. fé l 12. 
(úrv.) V eöreös Im re. Z u g ló : de. 11. 
(úrv.) B ízik  L ászló . R ákosfa lva:  
de. 8. B oros K ároly . G yarm at u .:  
de. fé l 10. B ízik  László. Fóti ú t:  
de. 11. B aran yai T am ás. V áci ú t: 
de. 8. B en czú r  L ászló. Frangepán  
u .:  de. fé l 10. B en czú r  L ászló. Ü j-  
p est: de. 10. B lázy  Lajos. P ester
zséb et: de. 10. V irágh G yula. So
roksár Ú jte le p : de. fé l 9. V irágh  
G yula . P estlő r in c : de. 11. M atuz 
L ászló. K isp est: de. 10. K ispest 
W ek erletelep : de. 8. P estú jh e ly : de.

10. S ch rein er V ilm os. R ákospalota  
M A V -telep: de. 8. R ákospalota  
N agytem p lom : de. 10. R ákospalota  
K istem p lom : du. 3. R ák osszen tm i
h á ly : de. fé l 11. K arner Á goston . 
S ash a lom : de. 9. ifj . G örög Tibor. 
M átyásfö ld : de. fé l 11. C inkota: 
de. fé l 11, du. fé l 3. K istarcsa: de.
9. R ák oscsab a: de. 9. B ék és  József. 
R á k o sh eg y : de. 9. R ák osliget: de.
10. R ák osk eresztú r: de. fé l 11, du. 3. 

B écsik ap u  tér : de. 9. (úrv.) Szita
István né, de. fé l 11. (n ém et), de. 11. 
(úrv.) M adocsai M iklós, du. 6. 
(úrv.) Szita  István n é. T orockó tér: 
de. fé l 9. (úrv.) M adocsai M iklós. 
Ó buda: de. 9. F ü löp  D ezső , de. 10. 
(úrv.) F ü löp  D ezső . XII. T artsay  
V ilm os u. 11.: de. 9, de. 11, du . fél 
7. B u d ak esz i: de. 8. P esth id eg k ú t:  
de. fé l 11. K elen fö ld : de. 8. (úrv.), 
de. 11. (úrv.), du. 6. N ém etv ö lg y i 
ú t:  de. 9. A lb er tfa lva : de. 7. V i- 
son ta i R óbert. N a g y té tén y : de. fé l 9. 
K elen vö lgy  de. 9. V isonta i Róbert. 
R óbert. B udafok  de. 11. V isontai 
R óbert. C sillagh egy: de. fé l 10. C se
p e l: de. fé l 11. (úrv^

— Szentháromság után a 15. 
vasárnapon az oltárterítő szí
ne: zöld. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: Mt 6, 24—34; 
az igehirdetés alapigéje: Péld 
16, 6—9.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Szeptember 6-án, vasárnap 
reggel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi Rádió és az URH adó. 
Igét hirdet TÓTH-SZÖLLÖS 
MIHÁLY dunaegyházi lelkész.

— AZ EVANGÉLIKUS 
TEOLÓGIAI AKADÉMIA Fel
vételi Bizottsága augusztus 
24-én D. Káldy Zoltán püspök 
elnökletével ülést tarto tt. A 
Felvételi Bizottság úgy határo
zott, hogy az 1970—71. tanév
re az első évfolyamba felve
szi a  következőket: Bálint 
László, Böröcz Enikő, Deme 
Dávid, Kajos Anna Mária, 
Kormos Anna, Morauszky 
András, Szabó Vilmos és Zsí
ros András. így a most kezdő
dő tanévben nyolc első évfo
lyamos teológiai hallgató ira t
kozhat m ajd be.

— A NÓGRÁDI EGYHÁZ
MEGYE lelkészi munkaközös
sége augusztus 27-én Balassa
gyarm aton ta rto tta  ülését. Ú r
vacsorát osztott Fábry Mihály. 
Igehirdetési előkészítőt Breuer 
Oszkár, esperes! beszámolót 
Gartai István esperes, előadást 
Gerhát Sándor és Gerhát Pál, 
korreferátum ot Kovács And
rás tarto tt.

— CSÖNGE. A gyülekezet 
július 5-én ta rto tta  első, 
augusztus 9-én pedig a máso
dik szeretetvendégséget. A 
második alkalom ra a gyüleke
zet asszonyai 100 csészét és tá 
nyért szereztek be, a férfiak 
pedig 7 asztalt készítettek.

Augusztus 16-án finn estet 
ta rto ttak  a gyülekezetben, me

lyen a gyülekezet szülötte, 
Bárdossy Tibor kisvárdai lel
kész ta rto tt színes élm énybe
számolót egyéves finnországi 
ta n u lm án y ú tjá ró l.

— SZÜLETÉS. Fülöp Attila 
hangm érnöknek és feleségé
nek, Tátrai Zsuzsannának m á
sodik gyermekük született. Ne
ve: ATTILA.

— HÄZASSÄG. Cserháti Ti
bor, Cserháti M átyás csepeli 
gyülekezeti gondnok fia és 
Klimaj Mária, a  szarvasi gyü
lekezet számvevőszéki elnöké
nek leánya augusztus 15-én 
ta rto tták  esküvőjüket a 
szarvasi ótemplomban. — 
Ugyanakkor kérték  házassá
gukra Isten áldását a meny
asszony testvérbátyja, ifj. Kli
maj Mihály és Magyar Ildikó.

— LEINFORMÁLHATÓ leá n y  
m egbízható , csen d es, fü ggetlen  h e 
ly e n  k is  a lb ér letet k eres . Cím a K i
adóh ivatalban .

e v a n g é l i k u s  é l e t
A  M agyarországi " 

E van gélik u s O rszágos E gyház  
S a jtóosz tá lyán ak  lapja  

S zerk eszti: a szerk esztőb izo ttság  
F ele lő s  szerk esz tő  é s  k iad ó:

D . K oren E m il

S zerk esz tő ség  és k iad óh iva ta l:  
B u d ap est, vrrt.; P u sk in  u. 12. 

T elefo n : 142—974 
C sek k szá m la szá m : 20.412—VHL 
E lő fize tési ár: eg y  évre  90,— F t  

Á ru sítja  a M agyar P osta  
In d ex  25 211

70.2465
A th en aeu m  N yom d a , B u d ap est 

R otációs m aga sn y o m á s  
F ele lő s  v e ze tő :

Sop ron i B éla  igazgató

„Minden gondotokat őreá 
sétek, mert néki gondja van 
reátok. (1 Pt 5, 7)

VASÁRNAP. — „Avagy az 
Ű rnak lehetetlen-é valam i?” 
(1 Móz 18, 14) Ennek a hétnek 
minden napján  egy szó csen
dül fel: bizalom. Es Isten ezen 
a héten a reá való hagyatko
zásra, a hitre, a bizakodásra 
akar m egtanítani minket. Sok
szor fogja el szívünket a fé
lelem, az aggódás: vajon mi 
lesz holnap? Hogyan alakul az 
életünk? És hiába telik meg 
rettegéssel nappalunk és éj-' 
szakánk, hiába próbálunk fü r
késző szemekkel a jövőbe néz
ni, így nem  ju tunk  semmire, 
életünk nehéz kérdései meg
oldatlanok m aradnak. Isten az, 
aki gondoskodik rólunk, aki 
meg tud ja  oldani a lehetetlen
nek látszó feladatokat is.

HÉTFŐ. — „Én, én vagyok 
az Űr és ra jtam  kívül nincsen 
szabadító”. (Ézs 43, 11) Isten 
egészen személyessé teszi a ve
le való kapcsolatunkat, am ikor 
kifejezetten önm agára m utat. 
Kérdések és problém ák szöve
vénye veszi körül az életün
ket? ő  ad világosságot és sza
badulást. Kudarcok, bűnök és 
mulasztások terhelik  az éle
tünket? Ö a hatalm as, aki kész 
arra, hogy megszabadítson a 
bűnöktől, hogy bűnbocsánatot 
adjon, ö  az, aki képessé tesz 
m inket a m egújított életúton 
való járásra, ő erősít meg 
m inket a hitben és a  szeretet- 
ben.

KEDD. — „Istennél van 
szabadulásom és dicséretem; 
az én erős kősziklám, az én 
menedékem Istenben van” 
(Zsolt 62, 8) Az a tény, hogy 
Isten a Szabadító, csak h it á l
tal lesz valósággá az életünk
ben. Azért szól hozzánk az 
ige, azért m unkálkodik a 
Szentlélek a mi szívünkben is, 
hogy h itre és bizonyosságra 
jussunk. Hogy valóban meg
tapasztaljuk Isten erejét, sza
badító szeretetét, kegyelmét és 
gondoskodását, amelyet Jézus 
Krisztusban hozzáférhetővé 
te tt a mi szám unkra is. Di
csérjük őt mindenkor!

SZERDA. — „Erőssége vol
tá l a gyöngének, erőssége a 
szegénynek; a  szélvész ellen 
oltalom”. (Ézs 25, 4) Sokszor 
irigykedünk, ha a m ásik em
ber életére nézünk: milyen jó 
a másiknak. És megfeledke
zünk arról, hogy időnként na
gyon jó, ha a m agunk életét 
is megvizsgáljuk. M ert az ige 
vallástételét, azt hiszem kivé
tel nélkül m indnyájan, el
m ondhatjuk. Hányszor voltunk 
gyöngék és Isten erőssé te tt 
m inket, hányszor voltunk sze
gények a hitben és a szeretet- 
ben és Isten meggazdagított 
m inket, hányszor söpört vé

gig az életünkben szélvihar és 
Istennél oltalm at találtunk. 
Bizalommal já ru ljunk  hozzá 
mindénkor!

CSÜTÖRTÖK. — „Ajándé
kot el ne végy, m ert az aján
dék megvakít ja  a szemeket és 
elfordítja az igazak ügyét”. 
(2 Móz 23, 8) A „lekenyerezés” 
mindig egy kicsit megalázó. 
A nnak is, aki az ajándékot 
adja, de anak is, aki kapja. 
Ezért figyelmeztet erre a k í
sértésre a mai ige. De azért 
egyet ne felejtsünk el. Isten 
nem  arra  tan ít m inket, hogy 
m agunknak éljünk, hogy ne 
vegyük észre a másik em ber 
kérését, hogy ne legyünk szol
gálatára. Sőt inkább a rra  akar 
m egtanítani m inket Isten, 
hogy nyitott szemmel, szolgáló 
szívvel és kézzel já rjunk  éle
tünk m inden napján.

PÉNTEK. — „Drága az én 
lelkem  az Űr előtt és szaba
dítson meg engem minden 
nyomorúságból”. (1 Sám 26, 
24) Az, hogy Isten napról nap
ra  megszólít m inket, az, hogy 
értünk  is elküldte erre a vi
lágra Egyszülöttjét, az, hogy 
gyermekeinek fogad el m in
ket, kim ondhatalanul nagy do
log. Való igaz a mai ige a mi 
életünk tapasztalata alapján 
is: drágák vagyunk Isten szí
ne előtt. M indent megtesz az 
érdekünkben ahelyett, hogy 
bizalm atlanságunk, hitetlensé
günk és szeretetlenségünk 
szerint cselekedne velünk. 
M agasztaljuk őt, hogy gyerme
kei lehetünk Jézus Krisztus 
által!

SZOMBAT. — „Hosszútűrö 
az Ű r és nagy hatalm ú, és 
nem  hagy büntetlenül”. (Náh 
1, 3) Sokszor úgy érezzük, hogy 
a m ondat két része között éles 
ellentét van. Pedig a  m ondat 
egységes: ígéret és figyelmez
tetés. Figyelmeztetés ez a mai 
hétvége is. Felhívja a figyel
m ünket Isten hosszútűrő ke
gyelmére, szeretetére, de fi
gyelmeztet arra  is, hogy egy
szer vége a kegyelmi időnek. 
Könyörögjünk hitért, Szentlé
lekért, szilárd bizalom ért és 
cselekvő szeretetért, hogy éle
tünknek minden napja kedves 
legyen az Űr előtt!

Harkányi László

— LELKÉSZ keres fér jes  leá -  
n y á ék  részére bútorozatlan  a lbérle
tet, főb ér letet k ét szob áig . E setleg  
eltartási szerződ ést is k ö tn én k . 
M inden m egosztás érd ek el. A nyag! 
áldozatra k észek  vagyu n k . É rtesí
té s t kérü n k  az a lább i c ím r e : Szabó  
K álm án, B udap est, vn., V örös
m arty  u . 11/b.

— HARANGOK vü lan ym egh ajtá-  
sá n a k  b eszere lésé t jó l b evá lt m ód
szerek k e l, ju tá n y o s áron, garan
c iá v a l vá lla lom . H ívásra a h e ly 
szín re  u tazom  és részletes tájék oz
ta tássa l szo lgá lok . K raszkó Jenő  
v illa n y szere lő  m ester. B ék éscsab ai 
G yula i ú t 22.

LESKELŐDÉSEKHiába, a gyermeki kíváncsiság! A kis látö- 
szögű kulcslyuknál izgultam egykor és fülel
tem az ajtókon, mi a helyzet odaát a másik 
szobában?

Gyermekkori rossz tulajdonságomat meg
őriztem. Ha utazom, neveletlenül hajolgatok 
az újságolvasók fölé.

Hiába, a női kíváncsiság! Ha történik vala
mi, vagy párbeszéd folyik, mindenhol odafi
gyelek — most már nagyobb látószögben —: 
mi a helyzet odaát a másik ember fejében? 
Így leskelődöm és beszélgetek.

Szeretet
Volt egy néni s annak egy legkedvesebb

macskája. Vele aludt, együtt ettek, becézgette, 
simogatta, m in t a leányát. Ha le tt volna. Nem 
félt az az á lla t — hisz mitől is fé lt volna? — 
egy em bertől sem.

Így aztán könnyű volt valamelyik gonosz 
em bernek egy m ozdulattal m agához hívni, le
hajolni hozzá, betenni egy zsákba és eladni 
az állatkertnek ragadozó-eledelül.

Azóta a  néni, ha ú tjába kerül valami ra 
gaszkodni vágyó állat, hogy távolról kerülje 
m áskor az em bereket — belerúg.

(Bár ha jól megnézed, látsz egy könnycsep
pet a  szemében.)

Végső érv
— Asszonyom, higyje el nekem, a gyermek 

hallásával nincs komolyabb baj!
— Mégis tessék végrehajtani azt a  m űtétet 

doktor úr! Éppen elég baj az, hogy a  bal fü 
lére gyengébben hall a gyerek, most szeptem
berben kezdi az elsőt, szüksége van jó hal
lásra.

— Ettől ne féljen anyuka, elég hangosan 
m agyaráz m ajd nekik a tanítónéni.

— Az lehet, de szegény gyerek nem hallja  
meg a  súgást!

Mizantróp
Az em berek bosszantására három  pompás 

trükköt ta lá lt ki.
Az egyik: felvette m agnóra a Mézga-család 

szignálját, s m ikor a  tv-ben a gyöngytyúk- 
tenyésztés aktuális kérdéseiről folyt előadás, 
k ite tte  a készüléket — jól felerősítve — az 
ablakba s figyelte a  szemközt lakókat.

A m ásik: nylon-zacskóban végiglóbált a 
Körúton két kiló banánt, s az izgatott érdek
lődésre századszor is élvezte sa já t válaszát: 
„ . . .  Hogy hol vettem ? Most érkeztem  Rómá
ból, még o tt”’

A harm adik: Addig já r t telefonfülkéről 
telefonfülkére, mígnem ta lált egy rossz készü
léket (csakhamar), bem ent s m ikor látta, hogy 
vár m ár k in t valaki, élénk beszélgetésbe kez
dett a  süket kagylóval. M iután kiment, még 
visszanézett.

Ösztönzés
Párbeszéd a  tem plom nál istentisztelet u tán :
— Kisfiam, ha a  héten rossz leszel, nem 

jöhetsz el jövő vasárnap templomba.
— De igazán Apa! Én úgy szeretek tem p

lomba já r n i . . .  meg utazni a mozgólépcsőn.

Pokol
Azt m ondja a  nehezen elalvó pesszim ista:
— Szerintem a pokol olyan hely lehet, ahol 

örökösen fenn kell lenni.
— Nem — feleli a  nehezen ébredő hétalvó 

—, olyan hely lehet, ahol örökösen csak fel 
kell kelni!

Nézőpont kérdése az egész, m ert végül is 
egyremegy.

„...tükör által*
Nem tudod m ár hány éves lehettél, csak 

arra emlékszel, m ennyire szívén viselte édes
apád, hogy m inden nap rendesen tanulj. Kü
lön asztalod volt elöl a  szoba bal sarkában, 
ahol tanulnod kellett. H átad mögött, tőled 
jobbra az ab laknál — 5 m éter hátra, 4 m éter 
oldalt, átlósan hat és fél m éter — ü lt édes
apád, ak it csak sejtettél, am int újság m ellett 
kortyolgatta feketéjét. Napi egy órát ta rto tt 
ez. Közben nem  volt ajánlatos sem zsebsak
kozni, sem ócska vekkert javítani, legkevésbé 
gombfocihoz „pupikat” ragasztgatni.

M inden m eglepetést elkerülendő, egy tükrö t 
szereztél, magad elé állíto ttad  az asztal csücs
kére s visszapillantós m ódszerrel ellenőrizted 
apád mozdulatait, hogy idejében a tankönyv 
alá rejthesd a  dolgokat.

Csak a rra  nem  gondoltál, hogy a  tükör á lta l 
nem  csak te  látsz oda, hanem  ő is látta az 
arcodat s jó l tudta, hogy m it csinálsz.

Azóta több tükörrel figyelsz másokat. H a 
beszédet hallgatsz, ha cselekvéseket figyelsz 
és mozdulatokat. Vagy ha írsz is, azt hiszed, 
m ásokat látsz közben, pedig a  tükör, am it te  
mások megfigyelésére használsz, azoknak is 
tükörül szolgál. Tükörben lá tják  szavaid, be
tűid, mozdulataid.

Persze felnőtt fejjel ta lán  tudod is, ezért is 
csinálod.» .

A  szó

A kkoriban kezdődött, am ikor először jegy
zett fel noteszába egy-egy érdekesebb mon
datot a biblaórai előadásból. Később annyira 
megszokta, hogy igyekezett a  lehető legtöb
bet lejegyezni az elhangzottakból, m ert ha 
otthon elővette, így előtte vo lt m inden, am it 
hallott.

Gyorsírni nem  tudott, de a leggyakrabban 
előforduló szavakra önálló rövidítéseket ta lált 
ki. Így le tt először az „Isten”-ből egy nagy „I” 
betű, később csak egy kis ficni, ami jelezte, 
hogy ott az „Isten” szó szerepel.

P ár év jegyzetelés^ u tán  m ár ezt a jelzést 
is elhagyta s  am ikor otthon átolvasta az „IS- 
TEN”-nélküli m ondatokat, ahol valami hiányt 
érzett, oda hozzágondolta a  Szót.

Most m ár m ajdnem  m indenhez hozzágon
dolja.

Rövidzárlat
Egy elektronikai kérdésekben is jártas bölcs 

em ber javasolta a  süllyedős szószékek beve
zetését. E szabadalom  lényege, hogy a  szó
székek kőlapja, m elyen a  papok állnak, lift- 
szerűen süllyeszthető lenne. Ha a hívek na
gyon ún ják  a  semmitmondó prédikációt, be
nyom ják a  tem plom padba ép ített kis gombot 
s ha a felénél több ezt megteszi, működni 
kezd a liftm otor és a  pap lesüllyed.

A szabadalm at a  papok többsége végül is 
nem  fogadta el, hivatkozván az esetleges 
áram szünetekre.

Isten útjai
Amikor a  szomszéd elköltözött, a  ház gyer

mekei ott nyüzsögtek és segítettek neki a  cso
magolásban. Az egyik tízéves kam asznak na
gyon m egtetszett egy vastag, több színű go
lyóstoll s  am int nagy áh íta tta l forgatta a ke
zében, kipróbálva színenként, a férfi, m intha 
gondolatolvasó le tt volna, odaszólt neki:

— Na fiam, ezt megkapod, . . .  majd ha pap 
leszel!! És nagyot nevetve a viccén zsebretette 
a tollat.

Eddig a  történet, am it segédlelkész ismerő
söm m ondott el.

Azt hiszem, azóta Is elfelejtettem  megkér
dezni tőle, hogy tud ja-e a szomszéd új cí
mét. (No, nem  a  to llé r t ...!)

B. Plagányi Erzsébet
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ELKŰLDETTÜNK A VILÁGBA (2)
— A Lutheránus Világszövetség Ötödik Nagygyűlése Evianban —

A nagygyűlésen jelentős 
súlyt kapott az ún. „ökume
nikus kérdés” tárgyalása. A 
protestáns egyházi világszerve
zetek, csakúgy, mint a  II. Va
tikáni Zsinat melegen tartja 
ezt a kérdést Így is mondhat
nánk, szinte valamennyi ke
resztyén egyház „asztalán” van 
ez a probléma. A Lutheránus 
Világszövetség ötödik Nagy
gyűlése ugyancsak sok lehető
séget adott ennek megtárgya
lására.

Az evangélikus
református viszony

Köztudomású, hogy Helsin
ki óta (1963) a Lutheránus Vi
lágszövetség egy kisebb bizott
sága megbeszélést folytatott a 
Református Világszövetség ha
sonló bizottságával a két test
véregyház kapcsolatainak tisz
tázására és elmélyítésére. Ez a 
bizottság jelentős munkát vég
zett. Az elmúlt években fel
tárta azokat a tanításbeli kü
lönbségeket, amelyek az evan
gélikus és református egyhá
zak között fennállnak, ugyan
akkor kimutatta azokat az 
egyezéseket is, amelyek egyhá
zaink között fennállnak. Kuta
tást végzett elsősorban európai 
és amerikai viszonylatban ar
ra nézve, hogy a különböző or
szágokban élő evangélikus és 
református egyházak milyen 
kapcsolatbein vannak egymás
sal. Ebben a  bizottságban evan
gélikus egyházunk részéről dr. 
Pálfy Miklós professzor vég
zett munkát, és el tudta mon
dani, hogy Magyarországon kü 
lönösebb dogmatikai tisztázá
sok nélkül az evangélikus és 
református egyházak „úrvacso
rái és szószékközösségbenf’
vannak egymással. Az Evian
ban tartott nagygyűlés jelen
tést kapott ennek a bizottság
nak a munkájáróL Maga a 
nagygyűlés is létesített egy 
szűkkörű bizottságot, amely a 
gyűlés folyamán összegezte az 
eddigi eredményeket, és egy 
részletes jelentést adott a nagy
gyűlésnek. Ez a jelentés egész
séges teológiai alapon nyug
szik. Alaptéteie ugyanis az, 
hogy nem  arra kell törekedni, 
hogy a református és evangé
likus egyház hitvallásait „ösz- 
szemossuk” a két egyház egye
sülése céljából, hanem arra, 
hogy a hitvallások megtartásá
val igazi testvéri közösség le
gyen a református és evangé
likus egyházak között szerte a 
világon, és ebben a testvéri 
közösségben a két egyház gaz
dagítsa egymást a maga sajá
tos kincseivel. A  jelentés sür
geti az „oltár- és szószékközös
séget” a  két egyház között. 
Javasolja a dialógus folytatá
sát az evangélikus és reformá
tus egyház között, továbbá a  
teológiai egyetértésekből szár
mazó gyakorlati következmé
nyek megvalósítását, a szoro
sabb munkaközösséget a Lu
theránus Világszövetség és a 
Református Világszövetség kö
zött, végül azt, hogy a két vi
lágszövetség teológiai tanul
mányi bizottságai használjanak 
ki minden lehetőséget a közös 
munkára. A nagygyűlés ezt a 
jelentést megküldi mind a 82 
evangélikus tagegyháznak ta
nulmányozás és hozzászólás 
céljából. Mi, magyarországi 
evangélikusok szívből őrölünk

annak, hogy a két testvéregy
ház közösségének elmélyítése 
érdekében a nagygyűlés jelen
tős lépést tett előre.

Az evangélikus
római katolikus viszony

Az is köztudomású, hogy nem
csak evangélikus—református 
viszonylatban, hanem evangé

jórészt helytállóak voltak. Ott 
azonban már letért a valóság 
talajáról, amikor arra utalt, 
hogy a II. Vatikáni Zsinattal 
„véget ért az ellenreformáció 
korszaka”. Nagyon jól tudjuk 
ugyanis, hogy a római kato
likus egyház a világ egyes te
rületein éppen az „ellenrefor
máció” indulatával végzi mun
káját a protestánsok között. 
Még inkább rajongásba esett

Dr. A. Wantula lengyel püspök, Willebrands bíboros, 
dr. H. Liíje nyugatnémet püspök (balról jobbra)

likus—római katolikus vonat
kozásban is van egy közös bi
zottság, amely évek óta tanul
mányozza a két egyház kap
csolatát. Az Evianban tartott 
nagygyűlés két előadást is fel
vett programjába e tárgykör
ben. A nagygyűlés elnöksége 
meghívta az ülésre Willebrands 
bíborost, aki a Vatikáni Egy
ség Titkárság vezetője, és fel
kérte arra, hogy tartson elő
adást a nagygyűlés főtémájá
ról, „Elküldettünk a világba”. 
A protestáns egyházi világszer
vezetek történetében ez volt az 
első eset, hogy egy római bíbo
ros tartott előadást. A z  ő elő
adását megelőzően a Lutherá
nus Világszövetség részéről dr, 
K ent Knutson, az egyesült ál
lamokbeli Dubuqe város evan
gélikus teológiájának profesz- 
szora tartott előadást arról, 
hogy miképpen nézik az evan
gélikus egyházak a római kato
likus egyházat és annak mai 
teológiáját. A két egymás mel
lé  került előadást a  nagygyű
lés részvevői feszült figyelem
mel hallgatták.

Nem kevés rajongás
Kmctson professzor előadásá

nak bevezetésében még reáli
sán állapította meg, hogy mi
közben a két egyház elkülönül
ten él egymástól, mégis sok 
minden összeköti őket. Közö
sen hiszünk Jézus Krisztusban, 
közös kincsünk a keresztség, 
abban a hitben szolgáltatjuk ki 
az úrvacsorát mindkét egyház
ban — mondotta —, hogy Jé
zus Krisztus testét és vérét 
vesszük, örülünk annak, hogy 
az egyházban a Jézus Krisztus 
testébe vagyunk beletagolva, 
ugyanazt a bűnbocsánatot 
vesszük, egyformán elfogadjuk 
a Szentírás tekintélyét, és kö
zösen imádkozunk a Szentlé
lek vezetéséért. Majd elemezte 
a Második Vatikáni Zsinat 
egyes megállapításait az egy
házfogalomról, a .Szentírásról 
és a hagyományról, az isten- 
tiszteletről, más egyházakhoz 
való viszonyról és az egyház
nak a világban való szolgála
táról- Ezek a  megállapításai

Knutson  professzor akkor, ami
kor ezt mondotta: „A mi cél- 
lunk nem lehet kevesebb, mint 
az újraegyesülés.” Tehát nem 
olyan egységről beszélt, amely 
a Jézus Krisztusban való közös 
hit alapján a két egyház szer
vezeti különállása mellett is 
létrejöhet — pl. a világért vég
zett szolgálatban —, hanem 
„újraegyesülésről”. Elfeledke
zett arról, hogy az újraegyesü
lés majd csak akkor követke
zik be, amikor „Isten lesz 
minden mindenekben”. Ezt a 
nyílt plénumban kifejtettem, és 
felszólalásomban óvtam Knut
son professzort mindenféle ra
jongástól.

Willebrands Lutherről
Knutson  evangélikus pro

fesszor előadásával szemben

sokkal józanabb hangot ütött 
meg W illebrands bíboros. A 
bíboros a nagygyűlés főtémá
jával való részletes foglalko
zás közben értékelte a két egy
ház egymáshoz való viszonyát 
is, felvázolta a lehetőségeket és 
józanul beszélt azokról a kor
látokról is, am elyek a két egy
ház között vannak. Egyáltalá
ban nem  akarta azokat elmosni 
vagy gyengíteni. Természetesen 
ő is szorgalmazta a kapcsola
tok mélyítését és felvázolta 
azokat az utakat, melyeken ez 
lehetségés.

Előadásának volt egy részle
te, amelyben Luther Márton 
személyével foglalkozott. Töb
bek között ezt mondotta: „L u 
ther Márton szem élyét nem  
mindig helyesen íté lték  meg a 
századok folyam án római ka
tolikus oldalról, és az ő teoló 
giája sem volt m indig helyesen 
kifejtve. Ez nem szolgálta sem 
az igazságot, sem a szeretetet 
és éppen ezért nem szolgálta 
az egységet sem, amelyet pe
dig szeretnénk megvalósítani 
az önök és a katolikus egyház 
között. Mi örömmel figyelhet
jük meg, hogy az utolsó né
hány évtizedben tudományos 
alapon növekedett a reform á
ció helyesebb megértése a ka
tolikus tudósok között, és en
nek következtében Luther  
Márton szem élyének és teoló
giájának megértése i s . . .  Ki ta
gadhatná ma, hogy Luther  
Márton m élyen vallásos sze 
mélyiség volt, aki becsületesen 
és következetesen kuta to tt az 
evangélium  üzenete után. 
Willebrands bíboros előadása 
után a nagygyűlésen felszóla
lásomban örömömet fejezten! 
ki az előadás több jó részlete 
felett, és kifejezésre juttattam 
azt a reménységemet, hogy a 
„Lutheránus Világszövetség új 
elnöke, vagy főtitkára lehető
séget kapnak majd arra, hogy 
Rómában a Bíborosok Kollé
giumában elmondhassák véle
ményüket több pápa szem élyé
ről és teológiájáról. Ez volna 
ugyanis az igazi dialógus, és ez 
jelezné az egyenlőséget az 
evangélikus és a római kato 
likus egyház között.”

(Folytatjuk)
D. Káldy Zoltán

C s a b a c s ü d

Maga a település is fiatal. 
Korát még csak évtizedekben 
méri. Szarvas tanyavil'ágából 
sűrűsödött önálló községgé. De 
ez már a fiatal gyülekezet har
madik temploma, ill. isten- 
tiszteleti helye. A háborúnak 
már a végén jártunk, amikor 
az alapkövet letették- Ruttkay

M. Ödön építész tervei szerint 
indult a  munka. Chovan József 
volt akkor a  lelkész.

Kilenc évig álltak a puszta 
falak, amikor a második ütem
ben nekibuzdult a gyülekezet 
s — most már Zátonyi Pál lel
kész vezetésével — önkéntes 
munkával készítették el a 
mennyezetet, belső vakolást, s 
rendezték be a hajlékot, amit 
1952-ben adtak át szolgálatá
nak.

A harmadik ütem a külső 
vakolás, csatornázás volt 
1900—61-ben. A torony még 
nem épült meg.

A tanyavilágával együtt 1600 
lelkes gyülekezet temploma 
300 ülőhelyes, hetente többször 
használják. Fűthető. Külső se
gélyként kereken 40 000 Ft-ot 
kaptak négy részletben. A töb
bit maga a gyülekezet fedezte 
pénzben és munkában.

E g y f e á z k e r m á i p a t i
t a n á c s k o z á s o k

Az őszi munkaévad megindulásán a gyülekezetek vezető!, pres
bitériumok minden egyházkormányzati fokozaton megtervezik a 
meginduló munkaév feladatait, tennivalóit, az egyházi szolgálat 
kereteit és tartalmát. A legfőbb egyházkormányzati testületek
ben is megindult ez a munka. Értekezleteken tárgyalják az el
múlt időszak tapasztalatait, az elmúlt nyár fontosabb közegyházi 
eseményeit, s vizsgálják az egyház előtt álló feladatokat, munka- 
területeket, célkitűzéseket. Ezekben a napokban négy jelentő
sebb közösségben folytak ilyen megbeszélések, mindenütt a 
püspökök vezetésével és jelenlétével.

M unkatársi megbeszélést tartottak a Déli Egyházkerület Pus
kin utcai székházának tanácstermében szeptember 3-án, ame
lyen az egyházi vezetőség mellett az  Országos Egyház egyes osz
tályainak vezetői, Teológiai Akadémiánk professzorai és az es- 
peresi kar tagjai közül néhányan, s  az egyes munkaterületek! 
szakértő lelkészei közül behívattak vettek részt. Behatóan ele
meznék az elvégzett s  még teljesítendő feladatokat a reggeltől 
estig tartó értekezleten.

A  kisebbségi egyházak értekezletére  kijelölt küldöttségünk 
tagjai is hosszas felkészülő és értékelő megbeszélést tartottak 
az Északi Egyházkerület püspöki hivatalában szeptember 4-én, 
az öttagú küldöttség vezetőjének, D. dr. O ttlyk Ernő püspöknek 
az elnökletével. A Lutheránus Világszövetség e hó végén a ro
mániai Brassó melletti Pojánán rendezi meg a kisebbségi evan
gélikus egyházak szokásos értekezletét.

Külügyi bizottságunk szeptember 7-én tartott egésznapos ér
tekezletet D. K áldy Zoltán  püspök elnökletével. Behatóan ele
mezték a LVSZ ez év  nyarán a franciaországi Evianban tartott 
ötödik nagygyűlésének eseményeit. Beszámolókat és jelentése
ket hallgatott meg és értékelt a bizottság emellett egyházunk
nak az elmúlt nyáron lefolyt más külügyi szolgálatairól és kon
ferenciákon való részvételeiről, majd egyházunk külügyi prog
ramjának az őszi időszakban várható hazai eseményeivel, a 
külföldről várható hivatalos egyházi látogatásokkal s azoknak 
programjával foglalkoztak.

Országos sajtóértekezletet tartottak szeptember 9-én az Or
szágos Egyház Üllői úti székházában, amelyen az általános egy
házi sajtóprogram mellett főképpen az Evangélikus Életnek és 
a Lelkipásztornak szolgálatával foglalkoztak behatóan a két lap 
szerkesztőinek előterjesztése és korreferátumok nyomán. A saj
tóértekezleten a két lap szerkesztőbizottságainak tagjai s  az egy
házmegyék sajtólelkészei vettek részt.

Bizonyosak vagyunk afelől, hogy ezek az értekezletek, az azo-' 
kon elhangzott vélemények, előterjesztések, határozatok és ja
vaslatok meghozzák a maguk hasznos gyömölcseit, éppúgy, mint 
a többi egyházkormányzati szerv őszi tervezgetései és döntései.

Tanévkezdés a Teológiai Akadémián
Teológiai Akadémiánk tanári kara az 1970—71. tanévre it. 

Nagy Gyula professzort, a rendszeres teológiai tanszék tanárát 
választotta meg dékánná.

A tanévkezdő istentiszteletet szeptember I5-én délelőtt 10 
órakor tartja az Akadémia, ezen D. K áldy Zoltán  püspök hir
deti az igét. Utána fél 11 órakor ünnepi üléssel veszi kezdetét 
az Akadémia 20. jubileumi tanéve. Az istentisztelet és ünnepi 
ülés színhelye az Országos Egyház Üllői út 24. sz. alatti ima- 
terme.

KÜLFÖLDI VENDÉGLÁTÁSOK
„Fontolgatások a magyarok 

vendéglátásával kapcsolatban” 
címen a finn lelkészegyesület 
lapja vezércikket közöl Paavo 
Viljanen  tollából, amelyben a 
három magyar lelkészházaspár 
nyaranta szokásos finnországi 
vendéglátásának rendjével 
foglalkozik. Ebben nyelvi kér
désekre is kitér, s biztatja lel
késztársait, hogy bátran be
széljenek vendégeikkel néme
tül, ha hibásan is. Ne legye
nek kisebbségi gátlásaik. „Kül
földi beszélgetésekben a folyé
kony nyelvtudás nem cél — 
írja Viljanen — hanem a 
nyelv hid, segédeszköz, amely
re támaszkodva szellemileg és 
lelkileg gazdagodhatunk.” Eh

hez a magunk részéről is kap
csolódhatunk. A kölcsönös 
megértéshez nem a nyelv ele
ve abszolút ismerete a kezdet, 
hanem a folyamatos és bátor 
beszélgetni-törekvés. De hoz
zátesszük, hogy annak a lel
késznek, aki közülünk bárme
lyik külföldi vendéglátásban 
részt vesz, valamelyik nyelvet, 
amelyet a vendéglátó ország
ban általában megértenek, 
legalább a folyamatos köznapi 
társalgás szintjéig tudnia kell. 
Ez kizárólag egyéni szorgalom 
kérdése, hiszen néhány hóna
pos szívós munkával ez a 
szint elérhető. A jövő nyár pe
dig-még messze van.

FRANCIA PAPOK PROTESTÄLÄSA
A KIPA egyházi sajtótudó

sító közli, hogy 44 francia ró
mai katolikus pap megvált hi
vatalától, mert „nem helyeslik 
az egyház mai felépítését.” In

doklásukban kifejtik azt a tö
rekvésüket, hogy „osztozni kí
vánnak a felelősségben mind
azokkal, akik az egyházban és 
egyházon kívül harcolnak a 
nagyobb szabadságért”

ESZPERANTÓ VILÁGKONGRESSZUS
Az 55. Eszperantó Világ- 

kongresszust ez év augusztus 
elején Bécsben tartották. A 
kongresszus keretében augusz
tus 2-án evangélikus isten

tiszteletet is tartottak eszpe
rantó nyelven a bécsi lutherá
nus városi templomban. A 
kongresszus 1900 résztvevője 
közül 27 volt magyar, 90 finn.

A SVÉD SZABADEGYHAZAK
lélekszáma az elmúlt évtized- olvassak- a .önn  egyM zi sajtó

ikén  jelentősen csökkent — ban.



Szószék,  oltár és kórus egysége
E M m m s m

— Nyári kántori tanfolyam záróünnepsége —

Es vele mi lesz ?
Jn  21, 21—22

M egkérdezheti-e az a  katona, aki épp most kapta meg a  pa
rancsot, hogy a  többieknek mi lesz a feladatuk? Rá nyilván 
csak a neki szóló utasítás végrehajtása tartozik. Ehhez hason
ló szolgálati fegyelem Isten népéből sem. hiányozhat. K ísért v i
szont a  kíváncsiság, mellyel Péter Jánosra sandít és annak sor
sát szeretné tudni, meg az a  fu ra  egyenlősdi, melynek rögtön 
feltűnik a testvér jobb sora, szerencséje — még ha az ugyan
csak részleges is — bezzeg nem „vevődik” viszont észre külö
nösebben, ha rosszabbul jár.

Két mindenképp ritka példa vessen e kérdésre némi fényt. 
A Déli-sark két hivő hőséé.

SHAKLETON harm adm agával lehetetlennek tűnő feladatot 
oldott meg, hogy húsz hajótörött ku ta tó társát megmentse. Dél 
című könyvében így ír az eközben szerzett nem m indennapi 
élményről: „Semmi kétségem, hogy vállalkozásunk Isten veze
tése a la tt állt. Mind a  36 órás tengeri hányódás, m ind pedig a  
névtelen jégszírtek és gleccserek között nagyon gyakran azt 
éreztem, hogy nem hárm an, hanem  négyen vagyunk. Nem szól
tam  társaim nak akkor, de utána Worsley m ondta: Főnök, az a 
különös érzésem volt menet közben, hogy még más valaki is 
van velünk. És harm adik társunk, Crean is ezt mondta. Az em 
ber érzi, hogy a  szó képtelen a kifejezésre s a  halandó beszéd 
durvább, semhogy m egfoghatatlan dolgokat mondjon el, mégis: 
tudósításunk nem volna teljes, ha nem esnék szó e szívünkhöz 
oly közeli valóságról.”

Mikor az utolsó felfedező ú tjá ra  indult, Zsolt 139,9— 10-et 
idézte: „Ha a  hajnal szárnyaira kelnék és a  tenger túlsó szélé
re szállnék, ott is a  Te kezed vezérelne és a  Te jobbod fogna 
engem.” Erről az ú tjá ró l nem  té rt vissza. De nem elég-e a  Leg- 
iőbb Irányítónak tudnia, m iért tö rtén t ez pont így?

SCOTT kapitány a D éli-sarkról visszatérőben oly rendkívül 
kedvezőtlen időjárási és egyéb körülm ények közé került, hogy 
csakham ar világossá le tt: o tt fognak megfagyni mind. Ennek 
tudatában írta  naplójának utolsó oldalait — főként feleségének 
— és egy levelet egyik bajtársa édesanyjának. Ez így hangzik:

Kedves Mrs. Wilson!
Mire ez a levél elju t Önhöz, Bili és én m ár együtt elhagytuk 

a világot. Ez a pillanat m ár nincs messze, s nagyon szeretném, 
hogy ö n  m egtudja, fia milyen nagyszerűen viselkedett m ind a 
végsőkig — mindig derűs volt és kész önm agát feláldozni máso
kért, és soha egyetlen szem rehányást sem te tt nekem, hogy eb
be a  nyom orúságba vittem . Szerencsére nem  szenved, legaláb
bis nem  lehetnek nagyok a  fájdalm ai.

Kék szeme pillantásában megbékélt reménység, kedélye nyu
godt annak a  vigasznak a  révén, melyet hite ad  neki, s ez a rra  
tan ítja  őt, hogy csak a Mindenható nagy terve egy részének 
tekintse magát. Nem nyújthatok m ás vigaszt Örmek, m in t hogy 
azt mondom: úgy halt meg, ahogyan, élt, bátor, hűséges em ber
ként — m int a  legjobb bajtárs és legmegbízhatóbb barát.

Egész szívem részvéttel fordul Ön felé.
Az Ön R. Scott-ja.

Amíg alapvető indulatunk az, hogy m agunkért reszkessünk, 
addig szükségszerűen fuldoklunk önféltésünk m iértjeiben. De 
lehet ebből gyógyulni, m indig annyira, am ennyire engedjük és 
kívánjuk, hogy eszközeként form áljon s használjon Isten, ahogy 
akar. Kicsiben és nagyban rengeteg jó ügy v ár Isten engedel
meseire? Bodrog Miklós

CAMARA TÁRGYALNI AKAR A KATONAI 
KORMÁNNYAL

Dom Helder Camara, b razí
liai katolikus érsek fölaján
lo tta  a brazíliai katonai kor
mánynak, hogy tárgyaljanak a 
brazíliai helyzetről. Feltétele a 
tárgyalásnak Cam ara szerint, 
hogy nyíltan válaszolhasson a 
föltett kérdésekre és vádakra, 
am ik am iatt érték a kormány

részéről, hogy az utóbbi évek
ben kem ény bírálatokban ré 
szesítette Medici elnök kor
mányzását.

Az LVSZ V. Világgyűlése 
egyébként azt a határozatot 
hozta Evianban, hogy a béke 
Nobel-díjra javasolja Cam ara 
érseket

A fóti M andák Otthon nagy
term e kicsinek bizonyult. So
kan jöttek el az ország minden 
részéről, szülők, hozzátartozók, 
lelkészek, hogy részt vegyenek 
augusztus 28-án az idei m á
sodik nyári továbbképző és 
előkészítő kántori tanfolyam 
záróünnepén. A későn érke
zőknek m ár csak az előcsar
nokban ju to tt hely. A hallga
tók népes serege szám ára kel
le tt biztosítani az elöl ülést. 
Hiszen feléjük fordult a figye
lem. A szorosság ellenére is 
élő, eleven gyülekezetben érzi 
m agát m indenki. Főleg a tú l
nyomó többségű fiatalság.

Eszembe ötlik egy a nyugati 
fiatalok között felkapottá vált 
kifejezés: frustráció. Azt je 
lenti, hogy nem  vesznek fi
gyelembe, elhanyagolnak, nem 
számítok, nagy nulla vagyok 
csupán. Ez ellen lázadozik 
egyetemen, hazai és nem zet
közi konferenciákon, egyházi 
gyűléseken a nyugati fiatalság. 
Azért ju to tt eszembe, m ert itt 
senkinek se kellett szenvednie 
a  frustrációtól. Ebben a gyü
lekezetben nem gyötört senkit 
se a feleslegesség érzete. Főleg 
a tanfolyam  hallgatóit nem.

Az egészséges légkör egyik 
forrása a jó rendben, jó kedv
vel folytatott lendületes m un
ka. Pedig, ha meggondolom a 
keretek elég szerények. A szo
bák berendezése, felszerelése 
modernebb lehetne, jobban lé
pést ta rtha tna  a mai emelke- 
dettebb igényekkel. A fiatalo
kat azonban ez nem  töri le. 
Pedig *van itt egy-két olyan 
legényke is, akinek tavaly még 
nem ért le a lába a harm ó- 
nium padról a fújtatópedálhoz. 
Virág Zoli, aki zenei m űködé
sét azzal kezdte, hogy ő kezel
te a csengőt, a korál-iskola 
ötödik gyakorlatát játssza. Szé
pen, nyugodtan.

A záróünnep vendégei sem 
passzív részvevők, statiszták 
csupán. Mindenki érdekelt. 
Valami szerep m indenkinek 
jut. Ha más nem  az, hogy a 
növendékek bem utatkozásakor 
hozzátartozójuknak fel kell 
állniuk. K issJános  gondnok 
m indenkiről tud  mondani né
hány kedves, derűs szót. Dudás 
dédm am a Vócbottyánból egy
szerű lelkes szavakkal köszöni 
unokája szép előhaladását. 
Magassy Mártáról m egtudjuk, 
m iután szépen eljátszotta a ki-

Túrmezei Erzsébet:

,ISTEN NAGYON JÓT
NÓRA EMLÉKÉNEK

Érettségi előtt menyasszony voltál.
Kacagó tavaszi fények . .  •
Felszalutált az iskolaablakba 
lóhátról délceg vőlegényed.

S most sírodra hoztunk virágokat, 
korán elhervadt, fehér virág, Nóra, 
am ikor ú jra  itt vagyunk 
érettségi találkozóra.

Lent fehérm árvány kisfiú térdel.
K arjá t k itá rja  szeretetre várva.
Te is felényújtod m árványkarod _. .
M ért is le tt kicsi fiad árva?

Húszéves, boldog édesanyát, 
m ért kellett téged eltem etni?
M ért kell kedves találkozónkon 
könnyesen sírodat keresni?!

M árványarcod szelíden mosolyog: 
m egfejthetetlen titkok tükre.
S odatéved tekintetem  
a  ragyogó aranybetűkre.

„Isten nagyon jó!” — olvasom.
Mi ez? Megbékélt szívek halk  sírása?
Győzelem síron, poklokon?
Vakmerő h it vakm erő vallomása?!

„Isten nagyon jó!” . . .  Csendesen letesszük 
virágunk. Letöröljük könnyeinket.
S am in t elindulunk to v á b b .. .  tovább 
egy aranybetűs m ondat kísér minket.

jelölt koráit —, hogy dédapja 
Kapi Gyula, szerkesztette és 
harm onizálta m a is használa
tos korálkönyvünket. Gyakran 
szerepel ez a név: Kormos. 
Valaki odasúgja: hát itt m in
denki Kormos? Nem, ' csak 
öten. Testvérek. A legidősebb 
most készül teológiára.

Kell a derűs jókedv, m ert 
feloldja a szorongást, am ikor a 
harm onium  vagy 'orgona mel
le tt egymás u tán  soron követ
keznek a  hallgatók. A részt
vevők fele m ár tudott valam it 
játszani, m ert előző nyáron is 
részt vett tanfolyamon, vagy 
előzőleg tanult. Elég sok a te l
jesen kezdő. Ezen a nyáron 
került harm onium  mellől az 
orgona mellé: Varga Julianna, 
Varga Tünde, Laborczy Erzsé
bet, Szomorú Márta, lltésházy 
Zoltán, Súlyán Andrea, Hafen- 
scher Márta. M ár komoly pre
lúdium okat játszik: Muntag 
Judit, Kormos Kornélia, Gara
mi Izabella és Ruttkay János. 
Nyíró Gábor, Kormos Gyula, 
Varsányi Vilma a kántori ok
levél elnyerésére készül.

Hogyan lehet ennyi növen
dékkel eredm ényt elérni ilyen 
rövid idő a la tt?  Ügy, hogy 
Trajtler Gábor és Kiss János 
m ellett 16 m unkatárs vett részt 
az oktató tevékenységben.

Az énekversenyben Laborczy 
Erzsébet nyerte az első díjat. 
Valamennyi énekünk dallam át 
ismeri. Második helyezett Var
sányi Vilma, harm adik Pesz- 
nyik Ilona. Az előző tanfolya
mok veteránja, Tóth József 
bátyánk, Surról most is el
küldte a sa ját kezűleg szalm á
ból font díszeket a nyertesek 
jutalm azására.

Az Országos Kántorképesitő 
Bizottság nevében D. Koren
Emil elnökölt a  záróünnepen. 
Ö ta rto tta  a megnyitó igehir
detést Zsolt. 49, 5. alapján. Az 
egyházi muzsika nem  zenei 
aláfestése, nem zenei kiegészí
tése annak, ami a szószéken 
hangzik. Az igehirdetéssel ösz- 
szecsengő muzsika — m ondot
ta. Az em berek mindig m aguk
kal hozzák kérdéseiket a tem p
lomba. Érvényes választ akkor 
kapnak kérdéseikre, ha az is
tentiszteleten a szószék, az ol
tá r  és a kórus egységet képez. 
Az em beri szó, ha ebből az 
egységből kiszakad, nem  éri el 
az embert.

Az ünnepség a részvételt ta 
núsító emléklapok kiosztásával 
és offertórium m al végződött. 
Az adakozás új célja: modern, 
új mosdóhelyiség létesítése.

Benczúr Lászfó

Két Szontagh-történet
Jókai Mór ír ja  Életemből cí

mű, 1886-ban m egjelent köny
ve 29 sk. oldalán:

„ . . .  Szemere elküldte Gör- 
geyhez Szontagh képviselőt, 
hogy tanu lja  ki a  vezér akara
tát, s szükség esetén beszéljen 
jól a  lelkére, azonban ne áru l
ja  el, hogy a  miniszterelnök 
küldé, m ert akkor tartózkodó 
lesz.

Szontagh egyike a legneme
sebb lelkű, őszinte em berek
nek, aki te tte tn i egyáltalán 
nem tud, ki ennél fogva azzal 
kezdé a  beszédet a vezérrel, 
hogy őt Szemere küldé s el
mondott m indent őszintén, 
nyíltan, am ire választ akart 
kapni.

És ez volt a  legsikeresebb 
mód.

Akinek kabbalisztikus vála
szaiból az alattom os fürkésző- 
nek lehetetlen volt eligazodni, 
az a  becsületes őszinteséggel 
kérdező hazafi előtt nyílt, 
őszinte lett s elm ondott neki 
mindent, am it tudni akart.

Másnap megérkezik Szeme
re; a  vezér, am int meglátja, 
azon kezdi, hogy »tegnap be
széltem Szontaghgal«.

»Melyik Szontaghgal«, kérdi

nagy csodálkozást te ttetve a
miniszter.

»A képviselővel.«
»Ügy?! Igen, jól ismerem. 

Derék ember. M it akart?«
Erre Görgey végignézett hi

deg, fagyos tekintetével ra jta  s 
ezzel elfordult s egy szót sem 
beszélt hozzá tö b b é . .

A hagyomány szerint: ÁH a 
híres losonci bál. O tt van F rá
ter Erzsi is, bársonyviganóban, 
selyemrokolyában. De férje 
nélkül van ott, Madách Imre 
betegen fekszik Sztregcrván.

S ott van Szontagh Pál is. 
Mikor m eglátja a  férje nélkül 
táncoló asszonyt, elkéri és kér
leli: m enjen haza Erzsi, nem 
illik m agának itt  egyedül s baj 
lesz be lő le . . .  F rá ter Erzsi 
hajthatatlan  m aradt s táncolt 
tovább.

Szontagh Pál erre titokban 
összeszövetkezett a pincérrel, a 
szünetben vörös bort hozatott s 
koccintás közben szándékos
véletlen leöntötte F ráter Erzsi 
gyönyörű ruháját.

F rá ter Erzsi hazam ent, de a 
M adách-kastélyba többé nem 
m ehetett be.

Jegyezte: Szabó József

Szontagh Pál
1 8 2 0 -1 9 0 4

Szepességi evangélikus bányászcsalád sarja.
Innét „iglói” előneve. Ükapja, Sámuel, orvos, 
hasonlónevű dédapja evangélikus püspök, 
apja, István, egyházfelügyelő. — Anyai ágon 
Veres Pálné rokona.

Szécsényben született 150 éve, 1820. szep
tember 12-én.

Szontagh Pál aláírása az ősagárdi evangélikus 
egyházközség közgyűlési jegyzőkönyvében

Sokfelé tanult és sokat; nagy tudásáért 
„mozgó k ö n y v tá rin a k  nevezték. Szószerint: 
hét nyelven beszélt. Kétségkívül kora egyik 
legműveltebb embere.

Megbecsült tiszta jellem ; nagy szívű, bőkezű. 
A régi Pesti H írlap így szokta titu láln i: „az 
utolsó igazi tekintetes ú r”.

Fizetéssel já ró  tisztséget sohasem vállalt: 
végletekig védte függetlenségét. Pedig sokféle 
közéleti tisztséget viselt. M ár 27 éves korában 
Libetbánya országgyűlési képviselője; részt 
vett az utolsó pozsonyi országgyűlésen. Egész 
életében kedvvel politizált: a Nógrád megyei 
liberális ellenzék egyik vezéregyénisége.

1848 elején Bécsben teljesített : lolgálatot a 
külügyminisztériumban. Mikor a bécsi fo rra
dalom megbukott, B e m  sebesülten Szon- 
taghhoz menekült. A fiatal magyar diplomata 
a lengyel tisztnek útlevelet szerez, civilruhát, 
szekeret és átm enekíti Pozsonyba, Kossuthhoz, 
akinek aztán Bem felajánlja szolgálatát a 
magyar szabadságharcban.

Haynauék ezért a szöktetéséért Szontagh

P ált először halálra ítélték, aztán pedig, egy
évi vizsgálati fogság után, kétévi súlyos bör
tönre. Rabságát 1849. november 1-én kezdte 
meg a csehországi Olmützben „nehézvas”-ban. 
Később kegyelmet kapott, de a súlyos bilincs 
egész életére nyomot hagyott testén: jobb lába 
m intha mindig húzta volna a láncot, balkezé
vel együtt.

Azóta előkerült titkos iratokból s névsorok
ból tudjuk, hogy Szontagh Pál és barátai a 
szabadságharc leveretése után is újabb fegy
veres forradalom  megszervezésén fáradoztak. 
Ez persze nem sikerülhetett, jött a „kiegyezés”.

Aztán ism ét feléje fordult a választók 
bizalma, szinte állandóan országgyűlési kép
viselő. Sokáig képviselte a balassagyarm ati vá
lasztókerületet. Meggyőződéses helytállásáért 
Balassagyarm at örökös díszpolgárává válasz
totta. Az elparentáló megyegyűlési jegyző
könyvben olvassuk: „ . . .  Szontagh Pál egyik 
azon kevés nagyjaink sorában, kiknek a 
kiegyezés u táni Magyarország újjáalkotásában 
vezető szerep ju to tt osztályrészül. . . ”

Kulturális téren is tevékenykedett. Hatalmas 
könyvtára Volt. A Kisfaludy Társaság egyik 
alapító tagja. Elég sokat ír t különféle lapokba, 
gazdasági és politikai kérdésekről. Verselgo- 
te tt is, legszívesebben kétsoros epigram m ákat 
pattogtatott.

Az egyházi szolgálat hagyományát őseitől 
örökölte, de híven vitte  tovább maga is. Bib
liá já t utazásain is magánál tartotta. Bizony
nyal nemcsak különcködés volt nála, hogy 
Isten „Ür” nevének m indkét betűjét mindig 
nagybetűvel írta, — „tiszteletből”.

A m ár akkor is Bánkhoz tartozó Nógrád 
megyei Horpácson lakott s kúriájában a 
bánki evangélikus lelkész minden negyed
évben istentiszteletet ta rto tt a szórványhívek
kel. Ezt önként vállalt szorgalmi kötelezett
séget Szontagh Pál közjegyzői okiratban utó
daira is átörökítette „örök időkre”.

Zsinati atya. a bányakerületi konzisztórium 
és kerületi törvényszék elnöke. Országos egy

házi szinten is m unkálkodott. Egyházi szolgá
latában az a legmeghatóbb, hogy 1845-től 
1877-ig, tehát 32 esztendeig volt a Nógrád 
megyei Agárd — ma Ősagárd —, egyházközsé
gének „ügyelője”, ahogy akkoriban a fel
ügyelőt nevezték. A kis egyházközség 1877. 
m ájus 28-án kelt közgyűlési jegyzőkönyvében 
olvassuk: Szontagh Pál egyházi
ügyelőnk . . .  habár az egyház és haza körül 
szerzett érdem eiért országos h ír- és k itün te
tésben részesült, — nem szűnt meg kisded 
gyülekezetünk ügyei irán t érdeklődni s az 
agárdi egyházat úgy szellemi közreműködé
sével, m int anyagi tám ogatásával híven és
buzgón is táp o ln i......... Aztán megválasztották
„örökös ügyelő”-nek.

Holtig hű barátja a három évvel fiatalabb 
Madách Imrének. A nőtlen m arad t Szontagh 
sokszor megjelent Csesztvén, vagy Sztregován, 
nagy szürke lován, a „Gúnáron”. Volt ilyenkor 
vidámság is — Madách nagyon rászorult az 
ilyen baráti feloldódásokra — volt politizálás 
is és volt szellemi torna is. Olvasmányokat 
cserélnek s v itatnak meg, versírási versenye
ket tartanak. Nemrégen került elő egy három 
verses kézirat: Szontagh és Madách, meg 
Matolcsy György, a csesztvei gazdatiszt, azo
nos címmel és tém áról — „Szegénylegény” —, 
„együltő-helyben” költői versenyben vetélked
tek, Csesztvén, 1847. január 28-án. Nógrádi 
Képcsarnok összefoglaló címen egész sor 
tréfás-gúnyos bökverset írnak  — Szontagh, 
Madách és Pulszky Ferenc — egymásra és 
barátaikra, úgy. hogy nem lehet megállapítani, 
melyiket m elyikük írta, de azt igen, hogy kire.

Szontagh és Madách állandóan leveleznek 
egymással s e levelek megszólításai, záradékai 
m utatják, milyen mély és meleg volt a barát
ságuk.

Madách főművének, Az ember tragédiájá
nak első gondolati magva is egy Szoritaghnak 
ír t M adách-levélben pattan elő: . . . . .  Az 
emberi term észet nem tagadta meg magát és 
Ádám a teremtés óta folyvást csak más és más

alakban jelenük meg, de alapjában mindig 
ugyanazon féreg m arad, a még gyarlóbb Évával 
o ld a lán . . . ”

Levelezésük m utatja, hogy a pesszimiz
m usra hajló Madách Im re rá  is szorult az 
életvidám Szontagh Pál barátságára. „Szon
tagh Pál barátom nak:

Letévén toliamat, — nehogy kétségbeessem 
az tem berek felett, — reád emlékezém” —, 
írja  Madách „Csak tréfa” című drám ája 
m ottójaként, Szontaghnak szólóan.

Madách Im re Szontagh Pálnak olvassa fel 
először Az em ber tragédiáját. Ő tehát a nagy 
mű első hallgatója. „Imrém, nagyot alkottál!”, 
— m ondta a horpácsi jóbarát s b iztatja önbi
zalm atlan sztregovai bará tjá t: bocsássa a 
művet Arany János b írálata alá. A folytatást 
tudjuk; a nagy m űnek Szontagh ad ja meg az 
első mozdítást a  világhír felé. S önzetlen barát 
szívből örül a mű sikerének.

Az irodalmi elemzés helyesen állapította 
meg. hogy Madách Im re Az ember tragédiája 
Luciferének alak já t részben a szellemes, okos, 
fanyar, kicsit cinikus Szontagh Pálról m in
tázta.

A „holtig hű b ará t” valóban holtig hű 
maradt. A haldokló Madách Im re Szontagh 
Pálnak diktálja végrendeletét, s Szontagh 
hívja Madách halálos ágyához utolsó szolgá
la tra  a sztregovai p a p o t. . .

Barátját 40 évvel túlélve, Szontagh Pál 1904. 
június 15-én halt meg 84 éves korában. 
A Nógrád megyei Horpács kis evangélikus 
temetőjében nyugszik.

Sírkövén a felirat:
„ Itt nyugszik iglói Szontagh Pál, a haza 

önzetlen szolgája.” Aztán a maga ir ta  epig
ram m a:

„Nyugtalanul fürkész, forr, kétkedik a fej;
Áhitatos hitben lel nyugodalmat a szív!”
A latta még a 62. zsoltár 2. verse: „Csak 

Istenben nyugszik meg lelkem, m ert őtőle van 
az én szabadulásom.”

Szontagh Pál eléggé feledésbe hullt. De 
Balassagyarm aton utca őrzi nevét, Madách 
inspiráló barátjaként szám ontartja az iroda
lomtörténet, egyházi tevékenységét pedig 
különböző szintű s2 ámos egyházi 'jegyzőkönyv.

Hisszük, hogy neve az ÉÍetkünyvbe is bele
k e rü lt Szabó József
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Civitas fidelissima
Különös görbe ország. Ha laposra mángorolnák, azt hiszem, 

fél Európát elfödné. Így alig nagyobb, m in t Dunántúl s a Du
na—Tisza köze együtt. Sötét, m ély tavak, félelm es zuhatagok, 
felhőkbe tornyosult szikilaóriások hazája. Honfoglaló őseink ed
dig kalandoztak. M egjelenésük korántsem volt oly félelm etes és 
barbár, m in t am ilyenné a történelem  kiáltotta, s a különös gör
be országból itthonra mesevilág lett: az „ober Enns”-ből „Ópe
renciás tengeren túli,, holvolt-hölnem volt ország.

Mesevilág helyett ké t mondat valóságát hoztam magammal. 
Á két mondat nyom án tallózom emlékeimben.

ZOLLIKERBERG-NEUMÜN- 
STERBEN, a diakonisszák 
kórházának halijában olvas
tam az egyik mondatot: „Uram, 
szemeid e házra nézzenek  
éjjel és nappa l. . (I. Kir. 
8, 29). Akik itt laknak, nem az
zal dicsekszenek, hogy kik ők, 
vagy mit tettek, hanem töre
kednek mindig abban a tudat
ban élni, hogy Isten szeme 
előtt vannak. Ez a törekvés és 
tudat nem nyomtalan az em 
ber életében.

„E ház” nemcsak az a több 
szintes épület Bizonnyal nem. 
Hanem az az egész, különös, 
görbe ország. Fényképezőgépet 
sajnos nem vittem, de emléke
zetem retinájáról most átvetí
tem a mozgóképet e sorokba. 
Külföldön a megismerésben 
mindig az utcáról indulok el.

IDŐS FÉRFI. Lassan ballag 
Zürich utcáin, a Limmat part
ján. Égetőn tűz a nap. Zakóját 
a karján, viszi, izzadt ingét a 
nadrágtartó szorítja a hátához. 
Íme, egy svájci polgár — 
gondolom, s csendben követem. 
A sarkon méteres díszmedence, 
miniatűr szökőkútkén* rövid 
ívben csobog benne rejtett 
csapból a víz. A galambok szét- 
rebbennék a férfi jöttén, aki 
zsebkendőjét bevizesíti a csap
nál, s  jólesőeri törli verejtékét 
homlokáról, nyakáról. Befordul 
balra egy bűbájos sikátorba, 
ami kis kanyarral térbe fut, s 
máris szédítően tornyosul előt
tünk a hatalmas kéttornyú 
dóm, a Grossmünster.

„Szemeid e  házra nézzenek”. 
A tiéid, Uram, igen — de va
jon az embereké is? Hatalmas 
dokumentációs művészettörté
neti könyvben olvasom a dóm 
képe alatt: „Tegnap még a vá
ros központja volt. Köré épül
tek a házak, mint gyermekek 
anyjuk köré. Ma? Ö az árva 
gyerm ek..

Az öreg mindenesetre a 
pompás kapu felé ballag, ame
lyen Zwinglivel kapcsolatos 
történelmi domborművek őr
zik a múltat. Az öreg felveszi a 
zakót, s  belép a méltóságteljes 
oszlopok-ívek közé. Itt prédi
kált egykor Zwingli, akinek az 
emlékét persze dúsabban őrzi

éz az ország, mint a mi egy
háztörténeti könyveink.

A lelkész abból a sekrestyé
ből lép elő, amelyben ma is ott 
állanak Zwingli egykori úrva
csorái fakupái. A lelkész Lut- 
her-kabátot hord — no, nem  
mintha lutheránus lenne, dehát 
itt a református papoknak is 
ez a szolgálati formaruhájuk.

hanem mert egész Svájcban 
egyetlen harangöntő mester 
működik, akinek viszont van 
füle is ahhoz, hogy minden ha
rangja harmóniában össze
csengjen.

Ezúttal nem a Grossmüns- 
terbe megyek, amely persze 
megtelik, hiszen ez Zürichnek 
amolyan Deák téri temploma, 
ahová a város széltéből-hosz- 
szából összesereglenek a hívek, 
hanem itt fönn a hegyoldalban, 
Zollikerbergen ballagok a tisz
ta, nett, és roppant ízlésesen 
parkírozott családi villák kö
zött a megkapóan modern 
templomba, amelynek nincs is 
tornya, csak toronysisakja, de 
az legalább a földtől indul s 
igen magasra szökik. Ebben a

Zoliikon temploma Zürich mellett
Az igehirdetését is el tudom 
képzelni a magunk szószékein, 
talán még újításaival együtt is : 
a textust kétszer olvassa fel, 
előbb folyamatosan, aztán las
san, tagolva, mintha tollba 
mondaná. Világos felosztással 
beszél, közvetlen modorban, s 
a végén egy mondatban össze
foglalja az egész prédikációt. 
Ezt a mondatot az ároni áldás 
előtt, az istentisztelet befejezé
sekor újra elismétli.

Uram, szemeid ha e házra 
n é zn e k . . .  — vajon meglát
ják-e a szívekben va j’ csak ezt 
az egy mondatot — otthon is?

MAGNÓSZALAG is kellene 
a második vasárnap filmkoc
káihoz. Mert úgy kezdődik, 
hogy zúgnak a harangok . . .  De 
hogy zúgnak! Egyszerre zeng- 
bong közel s távolban a sok 
református, s itt egy szál ultra
modern katolikus templomból 
a tornyonként 2—3 harang, s 
ezek mind összecsengenek. No, 
nem azért, mert a katolikus 
templom nagyharangját a re
formátus egyház ajándékozta,

Kossuth eszméinek szolgálatában
A felvidéki szlovákság is 

lelkesedéssel sorakozott Kos
suth Lajos mellé 1848-ban, 
amikor a felszabadulás hajna
la nálunk is beköszöntött. Er
ről tett tanúbizonyságot két 
nagynevű vezérük nyilatkozata 
és az akkori keletű szlovák 
népdalok eredetisége is. Kol
lár János pesti evangélikus 
lelkész, szlovák költő hűség- 
nyilatkozata jelent meg a 
„Pesti Hírlap” 1848. március
24-i és a „Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap” 1848. október 
5-i számában; Szeberényi 
János Selmecbányái lelkész 
és „bányavidéki szuperinten
dens” pedig az „Országos Hon
védelmi Bizottmány”-nak az 
évi november 5-én kelt felhí
vására lelkésztársait és ezek 
segítségével híveit „a haza'vé
delmére” buzdította. Szeberé
nyi ezen körlevelét, már két 
nappal utóbb elküldötte az es- 
perességekhez, 9-én pedig már 
tájékoztatta is intézkedéséről 
áz O. H. B,-t. A felhívás sikere 
nem maradt el, ezt az akkori 
szlovák népdalok bizonyítják 
legjobban, melyek közül sokat
mondó ez is:

..Nebojím sa Jellaäica 
Windischgrätz jé len opica 
Kossuthova mudrá hlava 
Nech mu Pán Boh dopomáha”

Magyarra fordítva: Nem félek 
Jallasichtól, Windischgrätz ma
jom, Kossuth Okos fej, Az Isten 
áldja meg.

A világosi fegyverletétel 
után az osztrák elnyomó ha
talom felelősségre vonó intéz
kedései Szeberényi t is sújtották. 
Az 1850. február 8-án kelt 
ügyészi jelentés a nála tartott 
bizottsági házkutatásról és a 
lefoglalt irományokról szól.

Ezek között a függetlenségi 
nyilatkozatnak 1849. május
13-án kihirdetett szövege és 
az 1848/49 időszakban írott 
magánjellegű naplója .is szere
pelt súlyos vádként. Ezt követ
te az akkor már 70 éves pap
nak Pozsonyba, a vízivárosi 
laktanyába idézése. Az itt 
1850. április 25-én tartott ki
hallgatás jegyzőkönyvébe fog
lalt vádak és a vádlott vallo
mása alapján Szeberényi Já
nost vasra verve börtönbe zár
ták, halálra, de kegyelemből 20 
évi börtönre ítélték. Egymást 
érték ezután a küldöttségek 
Bécsben és Pesten, kegyelmet 
kérésükkel. Ezekre Haynau is 
felfigyelt s kíséretével megje
lent a börtönben e szavaival: 
„Látni akarom azt a férfiút, 
aki miatt annyian érdeklőd
nek.” „Hogyan vétkezhetett ön 
ennyire?” Szeberényi válasza 
ez volt: „Én csupán kötelessé
gemet hittem teljesíteni.” Egy
házunk áldott em lékű1 nagy 
jótevője: József nádor felesége, 
Mária Dorottya volt ez ügyben 
is az első és egyedül eredmé
nyes segítségnyújtó. Az ő meg
bízásából már 1850. január 
7-én írta Hammer Burgstahl, 
Gelringer báróhoz Bécsbe a 
kegyelmet kérő levelet, amely
nek eredménye volt azután a 
már 10-én elhatározott és vá
laszlevélben is közölt kegye
lem. A meghurcolt pap pedig 
visszatérhetett otthonába. Szu- 
perintendensi tisztétől vissza
vonult, de lelkészi teendőit to
vábbra is ellátta 1856. február 
10-én bekövetkezett haláláig.

A fenti adatok Steiner La
josnak, a bécsi és a budapesti 
levéltárakban végzett kutatá
sai eredményeképpen váltak 
ismertté 1936-ban.

Rell Lajos

templomban olyan ragyogó 
prédikációt hallottam, amit 
nemcsak elképzelni tudnék, 
de egyenesen kívánnék szó
székeinken. Dávid-Betsabé tör
ténete volt a textus/ s  így 
kezdte a prédikációt Pfarrer 
Konrad Maurer: „ez a Bib
lia sex-története. . . ” — s a 
húsz percben, míg beszélt, 
elmosódtak Dávid, Uriás, Bet- 
sabé s a fürdőlepedő kontúrjai, 
egyre markánsabbá lett a mai 
élet, mai problémák. Tudattá 
formálta a kérdéseket, intett, 
tanított, feddett és buzdított. 
Régen egy prédikációra, ha jó 
volt, azt mondták: hitet éb
reszt, felráz, megtérésre indít, 
figyelmet leköt. Ma Svájcban 
azt mondják, hogy a jó prédi
káció, „sokkiroz”. Hát ez ilyen 
vo lt

A szép, tágas, nagy templom
ban, ha leszámítom a közeli 
anyaház lakóit, lehettek vagy 
hatvanam A több ezres gyüle
kezetből.

Uram, szemeid ha e házra
n é zn e k . . .  — m it szólsz az 
üres padokhoz?

GYÖNYÖRŰ ŰTVONALAT
kellett volna fényképeznem a  
harmadik vasárnapon. A zü
richi tó mellől Luzern csodála
tos utcái felé röpít a vonat. Ott 
átszállunk a hegyi vasútra (ér
dekes: itt három perc átszállá
si időre is biztosan lehet ter
vezni, mert másodpercnyi pon
tosak a vonatok), átmegyünk 
alagúton a Pilátus alatt, el a 
Vierwaldstätti tó partján, s fes
tői és félelmetes tájon kapasz
kodunk fel a Haslibergre, ezer 
méter fölé, hogy a másik olda

lon leereszkedjünk a Brienzi 
tóhoz Interlakenig, ahová rit
kán tekint be a megközelíthe
tetlen Jungfrau, mert rendsze
rint felhő fedi. Most tiszta az 
ég, s az ember alig kap lélegze
tet a döbbenettől, olyan fensé
gesen tornyosul fölénk a há
rom „nagy” : a Jungfrau, — 
Mönch, s az Eiger. Hát még 
amikor a tövükbe merészke
dünk Stechelbergbe,, vagy 
Grindelwaldba! Alkonyaikor 
valahol vihar indul, s a dör
gés ott visszhangzik a fé
lelmetes fehér ormok között. 
Mintha beszélgetnének az 
óriások. így beszélgetnek Tur- 
genyev megrázóan szép prózai 
versében, a „Párbeszédében — 
a Jungfrau, s a Finsteraarhom.

De menjünk a tóparti édes 
kis faluba, Bönigenbe, ahol a 
lelkész hangosan aggódik: 
kevesen lesznek, nyár van. A 
templom azonban tele van, s a 
lelkész a tűzről beszél, amit 
tegnap este láttunk, Svájc nagy 
ünnepén, a kantonok első 

egyesülésének emléknapján, 
amikor tüzeket gyújtottak a 
városokban, falvakban s — a 
hegytetőkön. Hogyne jutott vol
na el a belső tűzig, a csontja
inkba rekesztett tüzig, a Szent
lélek tűzéig!

Uram, szemeid, ha e házra 
néznek  . . .  — látod-e a tüzet a 
lelkész szívében? Hazai tűz az, 
a m i tűzünk, innen vitte magá
val. Felismeréseink, engedel
mességünk, látásaink, elszámo 
lásaink és döntéseink melege 
lobog benne. Luther-kabátot 
visel. Nem azért, mert itt a re
formátusok is ezt viselik, ha
nem mert ő Sztehlo Gábor.

Ez a kicsiny gyülekezet, ahol 
most ő helyettesít, adott a 
múltkor egy offertóriumot a 
magyarországi árvízkárosult 
gyülekezeteknek. De ez már a 
másik mondatra utal, amellyel 
immár befejezem tallózásomat.

....... IHR ABER SEID BRUE
DER” — olvasom itt Zolliker
bergen nap mint nap az ima 
terem falán, amely az ebédlő
ből nyílik, „ ti  pedig testvérek  
va g y to k: . Ez a tudat mozdult 
a bönigeni tempiomozók szívé
ben is, amikor az offertóriumot 
adták, s ez mozdul ebben a ven
dégszerető nagy házban, Neu- 
münsterben. Nem múlt el nap, 
hogy ennek a testvériségnek 
kézzelfogható jelét ne láttuk 
volna olyan apró és nagy gesz
tusokban, amelyeknek az volt a 
legnagyobb szépsége, hogy — 
személytelenek voltak. Sohse 
tudtuk, honnan van a tábla cso
koládé, a színes képeslap, a ka
lauzoló térkép, ami egyszer 
csak ott volt a szobánkban, az 
asztalunkon, a tányérunk mel
lett. Hiába kérdeztük Ober. 
Schwester Emmyt, Schwester 
Annáméit, s a többieket. Csen
des mosoly a válasz: „valaki 
küldte. . . ”

Azt hiszem, őket magukat is 
Valaki küldte — hogy testvé
rek legyenek.

Uram, szemeid, ha e házra 
néznek  . . .  — m it látsz: ml tfz- 
egynéhányan magyarok, akik 
éltünk a vendégszeretetben, jól 
éltünk-e ezzel a testvériséggel?

D. Koren Emil

AZ UJ ÉDESANYA
Feje boglyas, félénk, vadóc.
Nincsen anyja, nincsen apja.
Retteg tőlem, védekezik, 
ha megfognám, megharapna.
Ajtó mögül leselkedik, 
kék szemét a könny elfutja; 
latolgatja, merre van a 
menekülés könnyebb útja.
Nem tudja még, szeretet is 
van ezen a nagy világon.
Minden, minden körülötte 
ellenséges, kusza álom.
Csalogatom, édesgetem:
— Gyere hozzám, kicsi élet!
Nem érti még a kis árva, 
mit jelent a ésókígéret.
Űj vagyok m é g . . .  Ismeretlen 
anyja helyett anyja lettem, 
amikor a nagy-nagy házból 
gyermekemnek ma kivettem . . .
Boglyas feje lekonyult már, 
elmerült egy új álomba; 
nesztelenül felemelem  
s elrejtem a két karomba, 
hogy mire majd itt felébred, 
mosolyt lássak kék szemében, 
s szeretetet érezzen majd 
először az életében.

Gyarmathy Irén

Igen! A hűség városa, vagy 
a „leghűségesebb város” hosszú 
időn keresztül jól vizsgázott. 
A nemzeti öntudat, a hazafiúi 
érzés magasan lobogott falai 
között. Nos, a kényszerítő kö
rülmények miatt, meg azután 
azért, mert a propaganda mun
kája itt volt legtartósabb, az 
utolsó napokon rosszul vizsgá
zott a város. Korántsem szabad 
általánosítanunk, mert hiszen 
mégsem menekült mindenki 
nyugatra, mégsem vesztette el 
mindenki a fejét, mégiscsak 
tudtak arról egyesek, hogy 
Sopronkőhidán kivégezték az 
„utolsó kurucot”, Bajcsy-Zsi- 
linszky Endrét, és tudtak ar
ról, hogy Balf határában vesz
tette el életét Szerb Antal, 
mert még az előbbi halála 
előtt Bárdosi Jenő lelkész vit
te az utolsó vigaszt, ez utóbbi
nál sok igaz magyar hullatta 
könnyét.

A fájdalom azonban mégis 
a megosztottságban volt. Hogy 
egyesek félelemből-e, vagy 
más, talán megmagyarázhatat
lan okból kifolyólag rajongtak 
a németekért és azok győzel
méért, és féltek a felszabadító 
hadseregtől, vagy a népi rend
szertől, nem tudjuk.

A kettéosztottságnak ez a 
szelleme megvolt a teológián 
is. Professzorok és diákok egy
aránt szenvedtek benne. Bi
zonytalanság, tájékozatlanság, 
rémület voltak titkos tanács
adói és rugói egyeseknek, míg 
mások fürkészve a távoli jö
vendőt, próbálták megtalálni a 
helyes utat.

Mitykó Zoltán lelkész abban 
az időben teológus volt. Azok 
közé tartozott, akik e kusza, 
zűrzavaros világban valami 
biztos támpontot kerestek a 
tájékozódáshoz. Aki kételked
ve fogadta a német, nyilas 
propaganda hangos bizonyga- 
tásait, aki hallani sem akart 
arról, hogy nyügatra menjen, 
elhagyván hazáját, még kevés
bé azt, hogy a magyar evan
gélikus teológiát áttelepítsék, 
még ha úgymond: „provizóri
kusán” is nyugatra. Keserű 
emlékek buggyannak fel lelke 
mélyéből, amikor e nehéz na
pokról ir. Bizony, nehéz volt 
hallani akkor őszinte, igaz és 
jövőbe mutató eligazítást, és 
számára is nagy jelentőséggel 
bírt az, amikor egyik profesz- 
szora Jeremiás 42, 19 alapján 
allegorikusán hívta fel a fi
gyelmet. „Az Űr szólott hozzá
tok, óh Judának maradékai, ne 
menjetek Egyiptomba!” Nos, a 
tanácstalanság eme óráiban ez 
jelentett valamit. Így emléke
zik Mitykó Zoltán: „A hallga
tóknak mintegy a fele döntött 
a maradás mellett és három 
professzor családostól. Igen, de 
egy kiürítés esetén a városban 
mi sem maradhattunk volna. 
Hová menjünk tehát? Így szü
letett meg előbb említett pro
fesszorunkban a gondolat: Ha 
mennünk kell a városból, ke
leti irányba, a közeledő felsza
badító csapatok elé menjünk. 
A terv az volt, hogy eljussunk

Kemenesaljára, hiszen ott ösz- 
szefüggő, hagy területen ma
gyar evangélikus gyülekezetek 
vannak. Ott kell tehát helyet 
készítenünk az idehaza mara
dók számára. Egy nagyváradi 
társammal kettesben vállal
koztunk a szálláskészítés fel
adatára. Kerékpárra ültünk, s 
egy enyhe decemberi napon el
indultunk. Utazásunkat azzal 
indokoltuk illetékesek előtt, 
hogy Kemenesalja több gyüle
kezetében vallásos esteket sze
retnénk tartani, s mivel a pos
ta megbízhatatlan volt már, 
személyesen készítjük elő eze
ket az alkalmakat. Bordó bár
sony ifjúsági sapkánk még hi
vatalos külsőt is kölcsönzött az 
utakon cirkáló tábori csend
őrök előtt. Ha utunk valódi 
célja kiderül, abból hadbírósá
gi ügy lehetett volna.”

íme, egy epizód a teológu
sok életéből! Ezek a fiatal ok, 
akik ma meglett családapák, 
lelkipásztorok tekintélyes gyü
lekezetekben, nem is gondol
tak akkor arra, hogy az ellen
állásnak egyik formáját gya
korolják, és tudatlanul is tag
jai az ellenállási mozgalomnak. 
Mert csináltak mást is, hiszen 
közéjük is odaállították abban 
az időben ügynökeiket a fa
siszták és közöttük is akadt 
megtévedt ember. De mind
ezen lehet-e csodálkozni? De 
velük szemben mégiscsak ott 
voltak azok, akik valóban lel
késznek készültek, szerették 
hazájukat és népükét, s mind
ezért vállalták ama nehéz idők 
minden megpróbáltatását.

De térjünk vissza egy 
szempillantásnyira azokhoz a 
fiatalokhoz, akik „kelet” felé 
indultak néhány teológus és 
professzor és családja számá
ra új otthont keresni. Mitykó 
Zoltán arról számol be, hogy 
mindenütt örömmel fogadták, 
tárt szívekkel és tárt ajtókkal 
őket, és bizalmasan meg tud
ták beszélni útjuk célját. „A 
falu elöljárói is eljöttek a pa
rókiára és biztosították a he
lyet és ellátást valamennyiünk 
számára. Még tanteremről is 
gondoskodtak, ahol az egyete
mi előadásokat is megtarthat
nák a professzorok, vagyis 
hogy ne legyen kiesés tanul
mányainkban. A testvéri segí
tés és áldozatvállalás felejthe
tetlen emlékével jöttünk el a 
faluból.”

A történelem áthúzta a diá
koknak ezt a vállalkozását, a 
kiürítési parancs végrehajtásá
ra ideje sem volt a nyilas dik
tatúrának, mert hiszen Sopron 
szinte meglepetésszerűen sza
badult fel, és a korábbi (de
cember 6-a) borzalmas bombá
zás eredményeképpen romok
ban heverő város fellélegezhe
tett. De ml lett azokkal, akik 
elmenekültek, akik a propa
ganda nyomására fegyvert ra
gadtak, akik vezetésre voltak 
hivatottak, akik annyi ember
nek rossz tanácsot adtak? Ó, 
de nehéz lenne erre a kérdésre 
részleteiben válaszolni!

R. P.

Hvieidosla v és ä magyar költésiét
Hviezdoslav, családi nevén 

Országh Pál (1849—1921) a 
szlovák költők gárdájában az 
elsők között foglal helyet. A 
magyar irodalomban főképpen 
arról ismert, hogy ő fordította 
le először Madách: Az ember 
tragédiáját. De mind önálló 
költészetében, mind műfordí
tói munkájában' sokkal széle
sebb nyomokon haladt.

Mélyen érző, vallásos ember 
volt, s ennek költeményeiben 
is kifejezést adott. Megénekel
te az egész egyházi esztendőt. 
Nagyon tudott szeretni, övéit, 
szüleit, feleségét, testvérét, de 
főképpen édesanyja iránti sze- 
retete volt mély és megható. 
Édesanyja halála évét (1887) 
fekete évnek nevezte el. Ver
sei, amelyek ebben az évben 
fakadtak megsebzett szívéből, 
múzsájának legmegrendítőbb 
termékei.

Diák korában a magyar köl
tészet berkeiben szólaltatta 
meg őt múzsája, de rövidesen 
a szlovák költészet szolgálatá
ba állt. Irodalmi tevékenysége 
a költészet minden ágára ki
terjedt. 1928-ban jelent meg 
klasszikus tragédiája: Heródes 
és Heródiás. Jól ismerte a vi
lágirodalom termékeit, és so
kat fordított belőlük. Műfordí
tásai tárgyilag hűek, formai
lag művésziek.

A magyar költők közül Pe
tőfi és Arany költeményei áll

tak hozzá legközelebb. Petőfi
től hatvanhét verset, Arany
tól — akivel lelkileg kongeniá- 
lis volt — ötvennyolcat fordí
tott. Az ő nevéhez fűződik — 
mint említettük — Madách: 
Az ember tragédiája első 
szlovák megszólaltatása is.

A német irodalom gazdag 
tárházából Schiller és Goethe 
műveiből fordított, az angol 
területen Shakespeare Hamlet- 
jéhez és a Szentivánéji álom
hoz nyúlt, a szlávok közül Pus
kin, Lermontov, Miczkievicz, 
Slowacki műveiből ültetett át. 
(Megemlítem, hogy a szkivák 
költők közül dr. Krcméry Ist
ván fordított legtöbbet a ma
gyar irodalomból. Vörösmarty, 
Vajda János, Csakonay, Ady, 
Gyóni Géza, Falu Tamás, Re
viczky, Vargha Gyula versei
ből fordított. Dr. Emil Boles
lav Lukác doktori disszertá
ciójának tárgya — Ady Endre 
volt.)

Ha akadna szlovákul tudó 
magyar költő, aki Hviezdos
lav költeményeiből fordítana 
le egyet-mást, halálának kö
zelgő 50-ik évfordulójára, igen 
hasznos munkát végezne. Bi
zonyára erősítené a magyar és 
a szlovák nép baráti kapcsola
tait, hiszen szomszédok va
gyunk, és a századok során 
közös volt a történelmünk, 
örömünk és bánatunk.
D, Adanüs Gyula Pozsony

DÉL-AFRIKA
mekek 40 százaléka hal meg az 
elégtelen táplálkozás miatt.

A D él-afrikai K öztársaság  leg
nagyobb bennszü lö tt reze rv á 
tu m áb an  a  10 évén a lu li gyér-



Jeremiás 14,7—9.
Sokan gondolkodnak úgy m in t a zsidó nép. Nagy veszély, 

nagy nyomorúság idején meg lehet indítani Istent könnyekkel, 
bűnbánattal, könyörgéssel. Isten jó, Isten megbocsát, Isten segít. 
Nem m i találtuk ki ezeket a szavakat. Maga Isten akarta, hogy 

így tud junk róla: Ö a szeretet, ö v é  az irgalom, a könyörületes- 
ség.

Mégis hányán csalódnak Isten szeretetében, Isten jóságában, 
segítőkészségében. Hányán ju tnak  el a meg nem  hallgatott 
imádság útján  az istentagadásig.

Ez a veszély m indnyájunkat fenyeget. A  felszínes tudás vég
zetes lehet. Sokszor húzódik meg a jó Istenbe ve te tt vélt h itünk  
mögött felszínes istenismeret. Ez pedig a hit tragédiájához ve
zet. A k i felületesen szedi éveken át az antibiotikum okat, elját
szó annak lehetőségét, hogy a gyógyszer rajta egyszer igazán 
segítsen. Ugyanígy a felületes istenhit magával az Úristennel 
s a valódi h ittel szemben tesz örökre immunissá, s a bajban 
védtelenné.

Istennek más kijelentése is van,nemcsak az, hogy jó, megbo
csát, szeret. Igaz, ezek a legfontosabbak. Ve azt is mondja, hogy 
gyűlöli a bűnt; hogy a bűn magában hordja a büntetést. És az 
sem mellékes, hogy életünk végső megoldását az ö  országában 
ígéri.

A  felületes istenhit válogat. A z t fogadja el Isten lényéből, 
kijelentéséből, ami neki kedves. Micsoda gőg, m ilyen határtalan 
emberi fennhéjázás kell ehhez. Mégis legtöbben ezt tesszük. 
Elfogadjuk, hogy Isten jó, hogy megsegít gondviselő kegyelme, 
s erre ép ítjük  fe l hitünket. A z t gondoljuk ez a keresztyénség, 
pedig csak légvárakat em eltünk, m elyek nem  adnak oltalmat.

A z  a zsidó nép am elyiknek imádsága a vasárnap igéje, nagy 
bajban volt. Isten büntetése sújto tt le rá. Szárazság perzselte a 
földeket, szomjúságtól hullottak el az állatok. A z ínség a kü
szöbön állt.

M egrendítő a körm enetben elmondott ima, ahogy azt Jere
miás feljegyezte: Hiszen te közöttünk vagy Uram és m i a te ne
vedről neveztetünk. Ne hagyj el m inket! De döbbenetes, hogy 
sem m i eredmény. Sőt a próféta további csapásról prédikál. Mi
ért? Csak egy lehet a felelet: az imádság mögött nem  volt igaz 
hit, a bűnbánat szavai mögött nem  volt őszinte megtérés. N ekik  
m ég mindig nem  kellett Isten, az ö  akarata, terve, rendje. N e
k ik  csak a viruló termőföld kellett. De hát van-e ebben valami 
kivetn i való? Sem m iképpen. A  baj csak az, hogy amíg viru l
tak  a földek, az Urától elfordult nép gonoszságot m űvelt. A  
fö ld  gyümölcsöket érlelt, de az emberi szívekben burjánzott a 
gazság. Ez a nép a bajban sem értette meg Istenét.

Felemelő az imádság. S mégis a szavak kísértetiesen em lé
keztetnek arra a percre, amelyben ez a nép élete legnagyobb tra
gédiájához érkezett, m ert nem  volt elég m ély a hite, hogy elfo
gadja Istenét úgy, ahogy van, ahogy megm utatta magát. A  9. 
vers egy lehetséges fordítása így szól: m iért vagy olyan m int a 
hősködő, aki nem  tud. megszabadítani? A  kereszt alatt váltak en
nek az imádságnak a szavai csúfolkodássá. Egy felszínes hitű  
tömeg vádolta hősködéssel Isten Fiát: másokat megtartott, m a
gát nem  tudja m egm enten i__Ha Isten Fia vagy, szállj le a
keresztről! — Van ebben valami félelm etes szimbólikus. A  m a
gunk szájaíze szerint m egformált imádságtól vezet az út Isten 
csúfolásáig,

De éppen ott, a kereszt m ellett volt mégis valaki a népből, 
aki tudott nagy bajában jól imádkozni, aki mégis példánk le
het. A z  egyik lator. Érdekes, nem  azt kérte: segíts le a kereszt
ről názáreti Jézus, m ert szép hosszú boldog életet akarok még 
élni, hanem valahogy így: csak Te el ne fe le jtkezz rólam  
Uram. Uram, em lékezzél meg rólam! Különös, hogy ezt tartot
ta a legfontosabbnak. A  maga számára m indenre elégségesnek. 
Pedig a legnagyobb emberi kínokat élte át, beleértve a halálfé
lelmet. Micsoda istenismerete volt ennek a latornak! Micsoda 
hite! Pintér Károlyné

I M Á D K O Z Z U N K
Ür Isten, mennyei Atyánk! Bűnbánattal meg valljuk előtted, 

hogy sokszor eltávolodtunk tőled és elhagytunk téged. Mentünk 
a magunk útján ahelyett, hogy a te utadon, a hit, a bizalom, az 
engedelmesség és szolgálat útján jártunk volna. Kérünk, bo
csásd meg hitetlenségünket és szeretetlenségünket és fogadj 
vissza minket magadhoz. Te add nekünk a Szentlélek ajándé
kát, hogy szívünket megtöltse igaz hittel és szolgáló szeretet
tek Hogy megtanítson a helyes imádkozásra, a reménységre 
és az emberek között hittel szolgáló életre. Ámen.

— HALÁLOZÁS. Keresztúri
Márton, a kiskunhalasi gyüle
kezet egyik legrégibb presbitere 
80 éves korában augusztus 
10-én elhunyt. Temetése au
gusztus 12-én volt a gyülekezet 
nagy részvéte mellett.

— ö zv . Kohlm ann Konrádné, 
sz. Katzenbach Katalin augusz
tus 31-én 85 éves korában Kis
kunhalason elhunyt. „Uram, hi
szem, remélem, hogy eljövend 
napod.”

— Id. Bárány Gyula, a Győr- 
Soproni Egyházmegye és a 
győri gyülekezet presbitere, tü
relmesen viselt hosszú betegség 
után csendesen elhunyt. Teme
tése szeptember 2-án volt Győr
ben. Az elhunytban Bárány 
Gyula kisbaboti lelkész édes
apját gyászolja.

ZENES á h í t a t
lesz szeptember 13-án, va
sárnap este 6 órakor az óbu
dai evangélikus templom
ban (III., Dévai Biró Mátyás 
tér).

MOZART:
REQUIEM
Vezényel: 

Moldovány István
Igét hirdet:

D. DU. OTTLYK ERNŐ
püspök

A BIBLIA HETILAPKÉNT
Franciaországban az újság

árusoknál kapható egy hetilap, 
amelynek tartalma kizárólag 
bibliai szöveg. A 24 oldalas 
számok a bibliai szöveg mellett 
képeket is tartalmaznak, ame
lyek művészi illusztrációk a 
szöveghez, vagy bibliai tájakat, 
archeológiái leletek és eredeti 
szövegrészek fényképeit ábrá
zolják. A lapot összeállító pro
testáns, zsidó és katolikus szer
kesztők arra hivatkoztak, hogy 
egy felmérés szerint nyolcezer 
francia közül mindössze 77- 
nek (!) volt elfogadható isme
rete a Bibliáról, s csak 14-nek 
volt saját Bibliája.

— LELKÉSZ k e res fé rje s  leá- 
ny u k  részé re  b u to rozatlan  a lb é r
le tet, főbérle te t k é t szobáig. E set
leg e lta r tá si szerződést is kö tnénk . 
M inden m egosztás érdekel. A nya
gi á ldozatra  készek  vagyunk . É r
tes íté s t k é rü n k  az alább i c ím re : 
Szabó K álm án  B udapest, VII. 
V örösm arty  u. I I /b .

— HARANGOK villanym eghajtá
sá n ak  beszerelését jó l bevált m ód
szerekkel, ju tán y o s áron , g aran 
ciával vállalom . H ívásra  a  he ly 
sz ín re u tazom  és részletes tá jé 
kozta tássa l szolgálok. K raszkó Jenő  
v illanyszerelő  m este r. B ékéscsaba, 
G yulai ú t  22.

— ORGONÁT m űködő, vagy  fel
ú jítá s ra  szoruló á llapo tban  m eg
véte lre  k e resü n k  ^K észpénz” je 
ligére.

— RÓZSAK! C sodálatos sz ínvál
tozatban , legjobb m inőségben csak  
nálunk . K érésre  á r jegyzéket kü ld  
PALKÓ kertész . B udapest, XV.
Csillagfű: ■/> u. 8.

I s te n tis z te le ti  r e n d
B udapesten , 1970. szep tem ber 13-án

D eák té r  de. 9. (úrv.) d r. H afen-
scher K ároly , de. 11. (úrv.) dr. K é
k én  A ndrás, du . 6. T ra jtle r  G ábor. 
F aso r de. 11. D. K oren Emil, du. 6. 
D. K oren  EmiL Dózsa G yörgy ú t 
de. fél 10. D. K oren Em il. Üllői 
ú t 24. de. fé l 11. K arácsony  S án
dor u. de. 9. R ákóczi ú t 57/b. de. 
10. (szlovák) A rad i A ndrás, de. 
12. (m agyar). T haly  K álm án  u . 28. 
de. 10. F rancisc i Guido, de. 11. 
F ra n c isci G uido, du. 6. F rancisci 
Guido. K őbánya de. 10. Sülé K á
roly . U tász u . de. 9. V eöreös Im re. 
V ajda P é te r  u . de. fé l 12. Sülé K á
roly. Zugló de. 11. (úrv.) Boros 
K ároly , du. 4. szeretetvendégség. 
R ákosfalva de. 8. B ízik László. 
G yarm at u . de. fé l 10. B oros K á
roly. Fóti ú t  de. 11. B enczúr 
László. Váci ú t de. 8. B a ran y a i 
Tam ás. F ran g ep án  u. de. fé l 10. 
B a ran y a i T am ás. Ú jpest de. 10. 
Blázy L ajos. P este rzsébet de. 10. 
V irágh G yula. S o roksár Ú jtelep  
de. fé l 9. V irágh G yula. P estlő 
rin c  de. 11. M atúz László. K ispest 
de, 10. K ispest-W ekerletelep  de. 8. 
P etú jhely  de. 10. S ch re in er Vil
m os. R ákospalo ta  MÄV telep 
de. 8. R ákospalo ta  N agytem p-

Régi kútfetira t:
„Éltem szép, tiszta s nem

talmit
adni, adni, m indig csak adni.”

A  kassai magyar a jkú  evan
gélikusok hívják így. M inden
kinek „Béri nénije”, nemcsak 
azért, m ert a Szlovákiai Egye
temes Egyház szaktanfolya
mán kántor-hitoktató-lévita  
képesítést szerzett, s így az 
egyházi közéletben is széles 
körben szerepelt és szerepel, 
m int igehirdető és nevelő, ha
nem azért, m ert kitörülhetet- 
len írással írta be magát sze- 
retetével sokak szívébe. Nála 
lett igazzá megint újra, hogy 
ahol a hit lakik a szívben, ott 
m űködni kezd a szeretet for
rása is. A  hitből fakadó szere
te t forrásvíz, m ely nagyzólás, 
önkelletés, erőltetés nélkül ön
magától természetesen folyik.

Duke Berta, m ert családi ne
vén ez „Béri néni”, többrend
beli pedagóguscsalád sarja, 
m ely Felkáról származott Kas
sára. Így hát legközelebbi Bé
ri nénihez a nevelés, ö tven  
esztendeje, egy fél évszázadon 
át, m ert már közelebb van a 
hetvenhez, m in t a hatvanhoz, 
szólta és cselekedte az Igét a 
gyermek-bibliaórákon, a leány
körökben és bibliakörökben. 
De m indig ott áVLt s akarattal 

oda ment, ahol a szeretet fron t
já t sejtette meg. Ahol valuta  
a szeretet. Hiszen az egészsé
geseknek nincs szükségük or
vosra. Odamegyek — mon
dotta nemegyszer —, m ert ott 
haldoklik valaki, m ert ott szen
vedő van, m ert ott anyagi tá
mogatásra szorul valaki, m ert

lom  de. 10. R ákospalo ta  Kis- 
tem plom  du. 3. R ákosszentm i
hály  de. fé l 11. ifj. G örög T ibor. 
Sashalom  de. 9. K arn e r Á goston 
M átyásföld de. fé l 11. C inkota de. 
fél 11., du. fé l 3. K ista rcsa  de. 9. 
R ákoscsaba de. 9. B ékés József. 
R ákoshegy de. 9. R ákosliget de. 10. 
R ákosk eresz tú r de. fé l 11., du . 3.

B écsikapu  té r  de. 9. (úrv.) Ma- 
docsai M iklós, de. fé l 11. (ném et 
ú rv .) , de. 11. (úrv.) D. d r. O ttlyk  
E rnő, du. 6. Szita  Istv án n é . Toroc- 
kó té r  de. fé l 9. D. dr. O ttlyk  E r
nő. Ó buda de. 9. F ülöp Dezső, de. 
10. (úrv.) F ü löp  Dezső, du. 6. ze
nés á h ita t D. d r. O ttlyk  E rnő. 
X II. T artsay  Vilm os u . de. 9. 
R u ttk ay  E lem ér, de. 11. R u ttkay  
E lem ér, du. fé l 7. T akács Jó 
zsef. B udakeszi de. 8. T akács 
József. P esth id eg k ú t de. fé l 11. 
T akács József. K elenföld de. 8. 
(úrv.) R euss A ndrás, de. 11. (úrv.) 
R euss A ndrás, du. 6. Bencze Im re. 
N ém etvölgyi ú t  de. 9. B encze Im 
re. N agyté tény  de. fé l 9. V isontai 
R óbert. K elenvölgy de. 9. B udafok 
de. 11. V isontai R óbert. B udaörs 
du. 3. V isontai R óbert. C sillaghegy 
de. fél 10. Csepel de. fé l 11.

ott vigaszra van szükség.
Szülei halála után családi 

házukat és önmagát is a szere
tet szolgálatába állította. O tt
honát megnyitotta a hajlékta
lan idős nők, de a fiatal lányok 
előtt is. Sohasem tért k i az- 
elől, ha valakinek segítségére 
lehetett. A z  ember természe
tében van, hogy m enekül a ne
hézségek, a megoldatlan prob
lém ák elöl. ö  szinte keresi 
ezeket. S nincs fontosabb 
teendője, m int az ilyen szere
tetszolgálat.
Így került otthonába jó két év
tizeddel ezelőtt — hogy csak 
egyetlen példát ragadjunk ki 
szolgálatban gazdag életéből — 
egyik bibliaköri tagja, a neve
tős szemű, szőke copfos Editke. 
Picike volt és gyenge, de jó - 
kedélyű. Bár nevetésre nem  
sok oka volt. Apa nélkül ne
velte édesanyja. De hogyan? 
Közvetlenül a háború utáni el
ső idők járták. Kis lakásukból 
éltek. Bérbe adták a szobákat 
s a család a konyhában húzta  
meg magát. A  kislány Po
zsonyba készült, az iparm űvé
szetire. De nem  vo lt hol tanul
nia. Csak az előszobalámpa 
gyér világa m ellett, állva búj
ta tankönyveit. Hagyhatta ezt 
Béri néni? Már ott is vo lt a 
mamánál, s közölte vele, hogy 
a szobájukban van még egy 
gazdátlan dívány. Magához 
venné Editkét. Meglenne nála 
a készülés m inden lehetősége.

Editke Béri nénihez került.
De a tanulás sok volt S egyik

SZERDA. — „Egészen mess
ki engemet és én álnokságom
ból és az én vétkeimből tisz
títs ki engem.” (Zsolt 51, 4) Az 
ember élete, minden perce te
le van bűmueL Olyan bűnök
kel, melyeket mi magunk is 
beismerünk, olyan bűnökkel, 
melyeket nem is ismerünk és 
olyan bűnökkel, melyeket nem  
akarunk beismerni. Ebből a 
szomorú valóságból, ebből a 
halálos szorításból, egyetlen 
kiút Isten bűnbocsátó, mindent 
újjátevő akarata. Nem te tehe
tünk mást, csak azt, hogy mi 
is állandóan kérjük Istent a 
zsoltáros szavaival: tisztíts meg 
engem!

CSÜTÖRTÖK. — „Én por és
hamu vagyok.” (1 Móz 18, 27) 
Modem és rohanó korunkban

évről a másikra más tanítási
nyelven. Editke kétségeskedett. 
De Béri néni nem  engedte: „Ne 
fé lj!  — biztatta  —, m ajd én 
hiszek helyetted!” S a Béri né
ni hite segített. A  vizsga sike
rült, s Editet hiba nélkül fe l
ve tték  az intézetbe.

Azóta évtizedek te ltek  el. 
Editkének már itt  van a „kis” 
Editkéje, aki nem  is olyan ki
csi, hiszen a pozsonyi konzer
vatóriumba kíván bejutni. De 
itt vannak megint a kétségek. 
Fölveszik-e? Valaki azt taná
csolja, hogy ajándékot kell 
vinni a vizsgáztatónak, ö k  meg 
is teszik, de pórul járnak, m ert 
az ajándékot nem  fogadják el. 
S eljött a nagy nap. Húsztagú 
a vizsgáztató bizottság. A z  el
ső bizonytalan skála után úgy 
já tszik  a kislány, hogy meg
kérdezik tőle a vizsgáztatók, 
hová akar menni, zongora, 
vagy orgona szakra? A  kislány 
azt válaszolja, hogy az orgo
nára. Erre háttal állítják a 
zongorának, s hangokat ü tnek  
le. Látatlanul kell megmonda
nia a leütött hangot. Húsz kö
zül tizenkilencet eltalált. A  
megállapítás: abszolút hallás.

Ezek a száraz tények. De m i 
van mögöttük? Hadd szóljon 
erről az Editke (a mama) le
vele.

„Drága Béri mam ám !” — így 
kezdi a levelet. M ilyen megrá
zó ez a címzés. Béri néni soha 
sem volt a mamája. És mégis. 
A m in t Péter apostol Márkot 
fiának nevezi (IP  5, 13) s  Pál

EVANGÉLIKUS ELET
A  M agyarországi 

E vangél ikus Országos Egyház 
S ajtóosztá lyának  lap ja  

Szerkesz ti: a  szerkesztőbizottság  
Eelelős szerkesztő  és k iadó ;

O. K oren Emil
Szerkesztőség  és k iadóh ivata l: 
B udapest, V III , P u sk in  u. 12.
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R otációs m agasnyom ás 
Felelős vezető :

S opron i B éla igazgató

gpostol T im oteust igaz fiának  
(lT im  1, 2) és szeretett fiának  
(2Tim 1, 2) szólítja, úgy leánya 
Editke is Béri néninek. Ezek a 
lelki gyerm ekek „kiket ism ét 
fájdalom m al szülök, míglen 
kiábrázolódik bennetek Krisz
tus” (Gál 4, 19) — vallja meg 
Pál apostol. Ilyen lelki gyer
m ekkén t és unokaként jelent
kezik Béri néninél a ké t Edit
ke abban a levélben, m elynek  
itt  következő töredéke m in
dennél beszédesebb:

„De jó lenne Berí mamához 
menni, már írni akartam, hogy 
im ádkozzék értünk, de már 
késő  volt. Azután gondolkod
tam, és arra a gondolatra ju 
tottam, hogy itt az ideje a hit
ben saját lábamra állni. He
lyettesítem  a kis Editnek Béri 
mamát, megnyugtatni és úgy 
hinni. A  h itnek példái vannak  
s ezek Isten akaratából éle
tünk bizonyos idején (krízis 
idején) újból élénkbe állnak. 
A z Űr m utatja  meg őket. És 
ez biblikus: »-Abrahám—Izsák— 
Jákob Istene«, m ondhatjuk így 
is: Béri mama—Edit— kis Edit. 
— És ezért hálás vagyok az 
Úrnak és Béri mamának, hogy 
hitt akkor, am ikor magához 
vett és tanított hinni. Micsoda 
nagy hozomány ez az én éle
tem ben! Köszönöm.”

Béri néni közben tálán arra 
gondol, jó  volna bővölködni a 
javakban, hogy többet adhas
sak. Á m  a szeretetforrás jól 
m űködik. A d  és ad és ad. A  
legtöbbet. Hiszen a legtöbbet 
az adja, aki szeretetet ad az 
embereknek, szeretetet ad a v i
lágnak.

Mohr Gedeon

— Szentháromság után a 16. 
vasárnapon az oltárterítő szí
ne: zöld. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: Lk 7,11— 17; 
az igehirdetés alapigéje: Jer 
14, 7—9.

— LELKÉSZAVATÁS. Itt-
zés János végzett teológust 
szeptember 20-án a győr-nádor- 
városi templomban a délelőtti 
istentisztelet keretében avatja 
lelkésszé D. dr. O ttlyk Ernő 
püspök, az Északi Egyházkerü
let püspöke. Ittzés Jánost espe- 
resi segédlelkészként a kőszegi 
gyülekezetbe küldi ki szolgálat
tételre D. dr. O ttlyk Ernő püs
pök.

KÜLÜGYI TITKÁR. Egyhá
zunk elnöksége szeptember 1-i 
hatállyal ifj. Harmati Béla le l
készt, aki most tért vissza csa
ládjával együtt Svájcból, kül
ügyi titkárrá nevezte ki. Fia
tal lelkészünk itthoni hétéves 
gyülekezeti szolgálat után az 
Egyházak Világtanácsa ösztön
díjasaként a Bossey-i főiskolán, 
majd a zürichi egyetemen ta
nult és két évig Géniben, a  
Lutheránus Világszövetség köz
pontjában a Teológiai Osztály 
asszisztenseként dolgozott.

— SZILSÁRKÁNY—SOP- 
RONNÉMETL A gyülekezet 
megújította szilsárkányi
templomát és soprcmnémeti 
templomának tornyát. Ebből 
az alkalomból augusztus 16-án 
nagy örömünnepe volt mind
két gyülekezetnek, ahol D. dr. 
O ttlyk Ernő püspök szolgált 
Szilsárkányban női énekkar 
karénekkel tette még gazdagab
bá az ünnepet. Ezen az alkal
mon emlékeztek meg Feren- 
czy Vilmos lelkész huszonöt 
éves szilsárkányi szolgálatáról, 
akit a hívek és a szomszéd 
lelkészek szeretettel köszön
töttek .

— BAKONYCSERNYE.
Augusztus 9-én áhítatot tar
tott a gyülekezetben az orosz
lányi gyülekezet énekkara. 
Nagy Dániel karnagy vezeté
sével. Igehirdetéssel Milán Já
nos oroszlányi lelkész szolgált.

— FELSÖPETÉNY. Augusz
tus 23-án a Teológiai Akadé
mia küldöttei szolgáltak a 
gyülekezetben. Mátis András 
másodéves hallgató szuppli- 
kációs szolgálatot végzett a 
Teológus Otthon javára. Dr. 
Nagy Gyula  teológiai tanár 
délelőtt előadást tartott a gyü
lekezetnek az eviani világkon
ferenciáról, délután igehirde
téssel szolgált.

— GERENDÁS. Augusztus
9-én a gyülekezet szeretetven- 
dégségén Táborszky László 
kondorosi lelkész szolgált elő
adással, amelyben külföldi él
ményeiről számolt be, s a lip
csei diák ónjai munkát ismer
tette részletesen.

— VÁC-RÁD. Július 5-én 
mindkét gyülekezet istentiszte
letén Marschalkó Gyula  vecsési 
lelkész szolgált, s  gyűjtést tar
tottak a most épülő vecsési 
templom megsegítésére.

— SZARVAS-Ü JTEMPLOM.
Augusztus 23-án aratási gyüle
kezeti napot tartottak. A dél
előtti istentiszteleten igét hir
detett Pásztor Pál miskolci es
peres. Az esti szeretetvendég- 
ségen Koszorús Oszkár oroshá
zi esperes, Aradi A ndrás  segéd
lelkész, Nobik Erzsébet lelkész! 
munkatárs, Pálfi Istvánné, Ga- 
ló Istvánné, V ityaz Mihály, Fe- 
rencsik Erzsébet, M rkva Erzsé
bet, Németig Zsuzsanna és a le
ánykar tagjai szolgáltak.

„Megjelentetett pedig m osta  
mi Megtartónknak Jézus 
Krisztusnak megjelenése által, 
aki eltörölte a halált, világos
ságra hozta pedig az életet és 
halhatatlanságot az evangéli
um által.” (2 Tim 1, 10).

VASÁRNAP. — „Áldom az 
Urat a gyülekezetben”. (Zsolt 
26, 12) A hét vezérigéje hála
adásunk és köszönetünk alap
ját és lényegét tartalmazza. Ezt 
részletezi és teljesíti ki a min
dennapi igék sora. Ma arról 
tesz bizonyságot a zsoltáros, 
hogy a gyülekezet közösségé
ben is hálával tartozik Isten
nek. Erre hív ma minket is. 
Gyülekezeti keretben, istentisz
teleteinken adjunk hálát Isten
nek azokért az ajándékokért, 
melyekben az elmúlt héten is 
részünk volt. Ez a legkevesebb, 
amit meg kell tennünk.

HÉTFŐ. — „Közel van az Űr 
napja, és az Úré lesz a király
ság”. (Abdiás 15, 21) Isten újra 
meg újra figyelmezteti az em
bert arra, hogy közel van hoz
zánk. Ezért küldte prófétáit, 
apostolait és Jézus Krisztust. 
Bennünket is figyelmeztet a 
prófétán keresztül, hogy köze
ledik hozzánk, és kizárólagos 
igénnyel kéri szívünket és 
egész életünket. Ő akar ural
kodni egész életünkön. Az em
ber ez ellen rugódozhat, de Is
ten akkor is igényt tart ránk. 
Nem tehetünk mást, csak azt, 
hogy kitárjuk előtte szívünket 
és várjuk érkezését.

KEDD. — „Szerelmében és
kegyelmében váltotta meg ö  
őket”. (Ézs 63, 9) Hálaadásunk 
alapjáról tesz bizonyságot mai 
igénkben a próféta. Isten aka
dályokat nem tűrő szeretete az, 
aminek köszönhetjük napon
ként azt a kegyelmet, amely 
lehetőséget ad az állandó újra
kezdésre. Éneikül kilátástalan 
és célnélküli lenne életünk. Is
ten a megváltáson keresztül 
adja meg azt az alapot, mely- 
lyel tovább léphetünk.

az ember szeret dicsekedni 
eredményeivel, sikereivel, az 
emberiség nagy felfedezéseivel. 
Könnyen válhat meggyőződé
sünkké az a felfogás, hogy 
mindezt mi, emberek alkottuk. 
Isten azonban nem engedi a 
kevélységet, dicsekvést és sok
szor nagyon erőteljesen is fi
gyelmeztet minket arra, hogy 
csak por és hamu az ember. Jó 
ezt az intést állandóan szem 
előtt tartani, hogy alázatosan 
fogadjunk mindent

PÉNTEK. — „Bízzatok az 
Urban, a ti Istenetekben és 
megerősíttették. Bízzatok pró
fétáiban és szerencsések lesz
tek.” (2 Krón 20, 20) Az előző 
napi igénkben arra figyelmez
tetett Isten, hogy mennyire ki
csi és halandó az ember. Ma 
az ítélet mellé odaállítja ígé
retét és kegyelmét. Magunk 
semmire sem megyünk, csak 
Isten kegyelméből. Egy felada
ta van az embernek; bízni Is
tenben. Bízni benne úgy, mint 
gyermek az édesanyjában. Ha 
ezt megtesszük, mindenre lesz 
erőnk és lehetőségünk.

SZOMBAT. — „Én vagyok 
az Ür, Istened, ki hasznosra 
tanítalak és vezetlek oly úton, 
amelyen járnod kell.” (Ézs 48, 
17) A teljes bizodalom ered
ménye és következménye az, 
hogy Isten vezeti életünket. 
Nem kell a sötétben tapogatóz
nunk, hanem világos oél lebeg 
előttünk. Nem jelenti ez azt, 
hogy nem érheti az embert itt 
csalódás, kísértés. Hanem azt 
jelenti, hogy minden nehéz 
helyzetből te lesz kiütünk. Ha 
elfogadjuk Istennek ezt a ve
zetését, csak akkor járhatunk 
olyan úton, ami Istennek tetsző 
és nekünk üdvösséges lesz.

ifj.Kendeh György

Béri néni
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Ara: 2,— forint

ELKÜLDETTŰNK A VILÁGBA (3)
<— A Lutheránus Világszövetség Ötödik Nagygyűlése Evianban —

A nagygyűlés Jellemzője volt, 
hogy időileg is és tartalmilag 
is szokatlanul sokat foglalko
zott azokkal a társadalmi, po
litikai és gazdasági problé
mákkal, am elyek az emberiség 
nagy családját érintik és fog
lalkoztatják. A „szokatlan” 
kifejezést azért kellett hasz
nálnom, mert az előző nagy
gyűlések ezeket a kérdéseket 
elkerülték, illetőleg nagyon 
szürkén érintették. Mintha az 
előző négy nagygyűlés igazolni 
akarta volna azt a felfogást, 
hogy az evangélikusság a nagy
világban nem mutat érdeklő
dést a társadalmi kérdések 
iránt. Ez volt a helyzet még 
Helsinkiben is 1963-ban. Evi
anban azonban nem így tör
tént. Oly mértékben kerültek 
előtérbe a társadalmi kérdé
sek, hogy egyes delegátusok 
szerint „a nagygyűlés idejé
nek háromnegyed részét azzal 
töltötte, hogy a társadalmi 
problémákkal foglalkozott.” 
Magunk részéről ennek csak 
örülhetünk, hiszen két évtized 
óta állandóan mondjuk, hogy 
az egyházak csak akkor tud
ják betölteni szolgálatukat, ha 
nem akarják megkerülni a 
társadalmi problémákat, ha
nem azok összefüggésében hir
detik az evangéliumot és vég
zik szeretetszolgálatukat.

Alkotó tanítványság
Tödt heidelbergi professzor 

„Alkotó tanítványság a jelen
legi világkrízisben” címen tar
tott rendkívül figyelemremél
tó előadást. Arról szólt, hogy 
az egyháznak ma Krisztus 
szolgálatát kell magára vállal
nia a világban. De nem elég 
idézgetni, hogy nekünk „Krisz
tus követésében kell járnunk”. 
A  teológiai tételekkel és meg
állapításokkal nem  elégedhe
tünk meg, m ert ezekkel nem  
segíthetjük elő a világ prob
lémáinak megoldását A mo
dern világ megköveteli, hogy 
egyfelől új, produktív felelete
ket adjunk  azokra a kérdések
re, amelyekkkel a mai világ 
küszködik, másfelől cseleked
jünk  is a megoldások érdeké
ben. Az egyház nem nézheti 
tétlenül azt a világfolyamatot, 
amely életpusztító katasztró
fához is vezethet és megsem
misítheti a civilizációt A bűn 
nyilvánvaló következményei
nek elhárításáért kell fáradoz
nunk. Felelősséggel kell vállal
nunk ezt a szolgálatot. A  „ke
resztyén kisebbség”-nek a v i
lágban szeretettől megkötözöt- 
ten kell segíteni a humanizá- 
lódást és a béke ügyét. Ez az 
„alkotó tanítványság”.

,,Tartózkodó semlegesség 
és jámbor ékesszólás?”

A  nagygyűlés megállapítot
ta, hogy „mélyen érint mind
nyájunkat a jogtalanság, amely 
az emberiséget fenyegeti és 
reá nehezedik”. A tennivalók 
tekintetében — mondja a 
nagygyűlés által elfogadott 
egyik nyilatkozat — válaszút

előtt állunk. „Vagy olyan álta
lánosságokban kell lényegbe
vágó nyilatkozatainkat kife
jeznünk, hogy azokat jámbor 
ékesszólási gyakorlatnak le
het tekinteni. Vagy az emberi 
méltóság megsértésének na
gyon sok kérdését és példáit 
kell megtárgyalnunk, egyen
ként, gondosan dokum entált 
vizsgálat alapján, amire rit
kán van időnk és vannak tech
nikai segédeszközeink. . .  Az 
V. nagygyűlés azonban nem  
hallgathat ezeknek a nehézsé
geknek ellenére sem. M int az 
evangélikus egyház képviselői
nek, mégis hinnünk kell ab
ban, hogy fel lehet ébreszteni 
a keresztyének lelkiismeretét 
megfelelő és konstruktív cse
lekvésre.”

Igen jelentős a nagygyűlés
nek az a reális megállapítása, 
hogy „hagyományaink alapján 
az evangélikus egyházak ab
ban a veszélyben vannak, hogy 
tartózkodó semlegességet ta
núsítanak a saját országuk 
szociális problémái iránt. Ezért 
bátorítani kell őket arra, hogy 
küldetésüket a világban úgy 
valósítsák meg, hogy egyér
telműen azok pártjára állnak, 
akik igazságtalan struktúrák 
alatt szenvednek.”

A nagygyűlés határozatot 
fogadott el, amelyet megkül
denek minden tagegyháznak. 
Ebben a határozatban azt ja
vasolják a tagegyházaknak, 
hogy gondolják végig szolgá
latukat a szociális problémák 
összefüggésében és hozzanak 
megfelelő határozatokat. Eköz
ben tartsák szem előtt a kö
vetkező szempontokat: „Mivel 
minden keresztyénnek aktív  
módon tanúságot kell tennie 
a társadalomban — aki ezt el
hagyja, az nem  tölti be köte
lességét, illetve elmulasztja  
keresztyéni kiváltságát — és 
m ivel az egyház nem  létezhe
tik  légüres térben, távol a tár
sadalomtól, amelybe pedig ta

núságtételre és szolgálatra 
küldetett, ezért elhatározzuk: 
a Lutheránus Világszövetség 
sürgesse m inden tagegyházát 
olyan irányú munkára, hogy 
ezek a gyülekezeteiket tegyék  
érzékennyé arra, hogy felis
m erjék a kulturális, politikai, 
társadalmi és gazdasági hely

zetet, amelyben élnek és vé
gezzék keresztyén kötelességü
ket ezekben a helyzetekben.”

Az emberi jogok védelme
A nagygyűlés hangsúlyozot

tan foglalkozott az emberi jo 
gok védelmével. Hivatkozott 
az Egyesült Nemzetek idevo
natkozó „Nyilatkozat”-éra. Fel
hívta a tagegyházak figyel
mét, hogy tegyenek meg min
dent saját területükön az em
beri jogok tiszteletben tartása 
érdekében. „Egyetemes krízis
sel van dolgunk, — mondja 
a határozat — amelyet az em
beri jogok növekvő megsérté
se jellemez”. Külön is kiemeli 
a határozat Braziliát, ahol „az 
emberi jogok drámai és nyil
vánvaló megsértése történik.” 
De több más helyén is a világ

nak hasonló a helyzet. Éppen 
ezért a nagygyűlés delegátu
saira vár az a feladat, hogy 
„a saját tagegyházaiban fel
ébresszék annak érzését, m i
lyen kétségbeejtően sürgős a 
segítő-helyreigazító cselekvés, 
a társadalmi igazságosság, az 
emberi jogok és a világbéke 
területén.” „Felmeljük sza
vunkat továbbá az ellen, hogy 
az emberi jogokat megtagad
ják az igazságtalan gazdasági
társadalmi rendszerek kevés
bé erőszakosnak tűnő követ
kezményein keresztül is nem  
egy esetben a nagyszabású 
ipari fejlesztés módszerével, 
am elyet gyakran más orszá
gok lakói ellenőriznek. N yil
vánvaló, hogy az ilyen m ód
szerek áldozataira rázuhan az 
éhség, a nyomor és a rem ény
telenség.” Aki a határozatnak 
ezt a mondatát olvassa, azon
nal rájön arra, hogy a Luthe
ránus Világszövetség lényegé
ben a kapitalizmus kizsákm á
nyolását ítélte el ebben a m on
datban!

A faji megkülönböztetés 
ellen

Igen éles határozatot hozott 
a nagygyűlés a fa ji megkülön
böztetés ellen. E lítélte az anti
szem itizm ust. De ezen túl
menően minden fajta megkü
lönböztetést a fajok között. 
„Fájlaljuk és elítéljük a faji 
gondolkodás és faji megkülön- 
böztetétés minden formáját; 
azt javasoljuk, hogy a Luthe
ránus Világszövetség és tag
egyházai használják fel esz
közeiket és erőiket olyan prog
ramok kialakítására, m elyek  
hozzásegíthetnek a m egkülön
böztetés m inden formájának  
megszüntetéséhez az egyház
ban és a társadalomban.” A 
felszólalásokból kitűnt, hogy 
több afrikai országban — első
sorban Dél-Afrikában — még 
az úrvacsorái közösség sem áll 
fenn egyes evangélikus egyhá
zakban. Ezért ,,az evangélikus 
egyházban minden emberfaj 
tagjainak készeknek kell len
niük arra, hogy minden időben 
együttesen részesüljenek az 
úrvacsorában”. A határozat 
azt is kimondja, hogy támo
gatni kell azokat „a jóakaratú

embereket”, akik a faji meg
különböztetés ellen és minden 
emberfaj iránti igazságos ma
gatartásért küzdenek a társa
dalomban. Végül felhatalmazta 
a nagygyűlés az elnökséget, 
hogy küldjön delegációt azok
hoz a tagegyházakhoz, ame
lyekben a faji kérdés fennáll 
és szólítsa fel őket, hogy „a fa 
jok  iránti gyakorlatukat a le
hető leggyorsabban hozzák 
összhangba a keresztyén test
vériség alapelveivel”.

Béke, európai biztonság
A nagygyűlés kifejezte óha

ját, hogy „az életveszélyes ka
tonai rendszereket világméretű 
biztonsági és jogrendszerek 
váltsák fel.” Fáradozni kell a 
béke megvalósításáért. Állást- 
foglalt a nagygyűlés amellett, 
hogy „minden nem zetet vegye
nek fel az Egyesült N em zetek  
Szövetségébe.” Ez a határozat 
természetesen vonatkozik a 
Német Demokratikus Köztár
saságra is. Éppen a magyar 
egyház delegátusainak javas
latára a nagygyűlés kimondot
ta: „az a javaslat, hogy egy 
európai biztonsági konferen
ciát hozzanak létre, rem ény- 
teljes lehetőségeket ajánl és az 
egyházak ezen a téren m egta
lálhatnák annak útjá t, hogy 
annak céljai megvalósításához 
bátorító és segítő formában já 
ruljanak hozzá.”

A  fenti határozatokhoz a 
következő megjegyzést kell 
fűznünk: 1. Nagy előrelépés 
történt a nagygyűlésen a tár
sadalmi kérdésekkel való fog
lalkozás területén. 2. Meggyő
ződésünk szerint azonban még 
konkrétebbeknek kelle tt volna 
lenniük a határozatoknak. 
Nem vonta le eléggé a nagy
gyűlés annak az egyébként jó 
megállapításának minden kö
vetkezményét, hogy ha a nagy
gyűlés döntéseiben általános
ságokban marad, akkor „azo
kat jám bor ékesszólási gyakor
latoknak lehet tekin teni.” 
Nyilvánvaló ennél sokkal több 
történt a nagygyűlésen, de 
még sem annyi, amennyinek 
a jelenlegi világhelyzetben 
történnie kellett volna.

(Folytatjuk)
D. Káldy Zoltán

F a r k a s r é t

A  Budapest—Kelenföldi gyü
lekezet perifériája fent a hegy
oldalban. Szétágazó nagy terü
leten 336 lélek a kertes házak 
és családi villák világában. 
Szórványként kezdték gondoz
ni a harmincas években s hol 
iskolatermekben, hol családi 
otthonokban tartottak isten
tiszteleteket. Végül a Farkas
réti temető szomszédságában, 
annak főbejáratánál alig né

hány lépésre megvettek az 
egyre intenzívebb gondozást 
igénylő hívek egy régi raktár- 
helyiséget 1964-ben. Dr. Kocsis 
Iván és Kéry Gyula építészek 
tervjavaslatai alapján tataroz
ták, átalakították, s  még az év 
reformáció emlékünnepén fel
avatták.

Az épület is, a lelki munka 
is az illetékes evangélikus és 
református anyagyülekezetek 
közös létesítménye és szerve
zése. A költségekből az evan
gélikus részre 100 000 Ft esett, 
amit 10 000 Ft Gyülekezeti Se
gély összegen túl maga a gyü
lekezet fedezett. 50 ülőhely van 
benne. A templomtérből és 
néhány kisebb helyiségből álló 
épületet az evangélikus hívek 
hetente kétszer használják is
tentisztelet, ilL bibliaóra kere
tében. Szervező és gondozó lel
készük dr. Rezessy Zoltán. Az 
ízléses modem külső, hasonló 
belsőt kíván az ideiglenes be
rendezés után.

K i l e n c v e n s e t  s z á z a i é ! ;
Érdeklődéssel és figyelemmel olvastam társadalmunk és né

pünk iránymutató és vezető testületének, a Magyar Szocialista 
Munkáspártnak a Központi Bizottság által a napilapokban 
nyilvánosságra hozott irányelveit a X. kongresszus előtt. Szem
léletes, tartalmas és terjedelmes tájékoztató mindnyájunk szá
mára: milyen eredményeket értünk el eddig, és milyen célki
tűzéseket valósítunk meg a közeli jövőben.

A számok, kimutatások, adatok tükrében is észrevehető az, 
aminek napról napra részesei vagyunk: hogyan alakult át a me
zőgazdaság, mennyit fejlődött az ipar, hogyan dolgozott a ke
reskedelem, hogyan terjedt a műveltség, a kultúra, milyen mér
tékben gyarapodott az oktatási és egészségügyi intézmények 
hálózata. . .  stb.

Engem a számok tengerében különösen egy adat késztetett 
elgondolkodásra, az ezt magyarázó szövegrész kapcsán: „ . . .  
97% . . . ” „ . . .  Az egészségügyi ellátás számottevően fejlődött. 
A lakosság 97%-a ma már társadalmilag biztosított. A negye
dik ötéves terv időszakában számos új rendelőintézet épül, nö
vekszik az általános és gyermekorvosi körzetek száma, 6500— 
7000 ággyal gyarapodnak a kórházi férőhelyek, javul a fekvő- 
és járóbetegellátás, általában az egészségügyi e l lá t á s .. .”

Tehát lakosságunk 97%-a SZ T K  biztosított! Az egészségügyi 
biztosítottság tekintetében sok fejlett, nyugati országot hagyunk 
magunk mögött!

Visszagondolok: mint gyermek, 28—30 esztendővel ezelőtt 
milyen sok helyen láttam, hogy ló vagy két tehénke által hú
zott kocsi fenekén volt a beteg „hordágya”, úgy vitték a sok
szor 15—20—25 km távolságra levő orvoshoz — ha éppen a lo
vat vagy tehenet el nem adták addig, a talán éppen „magyar 
betegségben” (tbc) szenvedő családtag gyógykezeltetésének fe
dezésére. A néhány hold földdel rendelkező kisparaszt- vagy 
földnélküli zsellér-, napszámoscsaládokat a gyógykezeltetéssel 
járó nagy összegű kiadások nemegyszer juttatták koldusbotra. 
Ez a szomorú és fájdalmas emlék a múlté!

Tessedik Sámuel is látta kora, főleg a parasztság szociális 
helyzetét. Amit ő nem tudott teljesen megoldani, azt népünk, 
kormányzatunk megfontolt vezetésével nagymértékben máris 
megoldotta! Tessedik késői utódai, lelkészi karunk minden tag
ja, híveinkkel együtt szintén SZTK-biztosított! Ami Tessedik 
és Berzsenyi korában még csak terv és jó szándék volt, amit a 
feudális és kapitalista rendszerek nem akartak megvalósítani 
— mert a MABI és az OTI csak a lakosság kicsiny rétegét ré
szesítette valamilyen „biztosításban”—- az napjainkban való
ság, mégpedig úgy, hogy a gyógykezeltetés mellé magas összeg
ben táppénz is kerül! Külön jelentősége van annak a ténynek, 
hogy a mezőgazdaság szocialista nagyüzemi átalakulása foly
tán gyakorlatilag az egész lakosság biztosított!

Nagyszabású, szép terveinkkel nem délibábot kergetünk, 
mert megvalósításukra van biztosíték: vezetőink mélységesen 
humánus, józan, bölcs, felelősségteljes irányítása mellett né
pünk pontos, becsületes, eredményes munkája!

Barcza Béla

MÜNCHEN

AMERIKA
— Az észak-amerikai Egye

sült Államok görög-ortodox 
egyházának liturgiáját lefor
dították angol nyelvre. A z  
öregek szemében ez a lépés for
radalminak számít, viszont a 
fiatalok örömmel üdvözölték, 
hiszen a görög nyelv teljesen 
idegen és érthetetlen számuk
ra.

— Amerikában már a kon

firmáció előtt úrvacsorát ve
hetnek  az evangélikus és re
formátus gyermekek, ha meg 
vannak keresztelve.

— 1958 és 1968 között 21,5 
százalékkal csökkent az ameri
kai református egyházban a 
vasárnapi iskolákat látogatók 
arányszáma. A legtöbb egyéb 
protestáns egyházban is ha
sonló a helyzet.

EGYHÁZ A FEGYVERSZÁLLÍTÁSOK ELLEN

PÜSPÖKÖK ÉRTEKEZLETE ÉSZAKON
A háromévenként tartani 

szokott püspöki konferenciát, 
amelyen, az észak-európai á t

lamok püspökei vesznek részt, 
ez évben Svédországban, a 
malmöi Bastad-ban tartották 
augusztus 24—27 között

OSZTRÁK KÜLDÖTTSÉG 
A KISEBBSÉGI KONFERENCIÁN

A Lutheránus Világszövet
ség európai kisebbségi konfe
renciáját — mint már koráb
ban jelentettük — ezúttal Ro
mániában tartja szeptembei

21-től 26-ig. Az osztrák evan
gélikusokat dr. Hans Fischer 
egyházfőtanácsos és Erich 
Schneider esperes fogják a 
fenti konferencián képviselni.

Dr. Dietzfelbinger püspök 
vezetésével ülést tartott Mün
chenben a Németországi Evan
gélikus Egyház tanácsa. Fog
lalkozott az elnökség az álta
lános egyházi és politikai

helyzettel, Jelentést fogadott el 
a Lutheránus Világszövetség 
eviani nagygyűléséről és fog
lalkozott az NSZK-ban terve
zett új elválási törvényterve
zettel is.

A brit Egyháztanács élesen 
tiltakozott az angol kormány
nál a tervbe vett angol fegyver- 
szállítások ellen Dél-Afrika ré
szére, mert az angol kormány
nak ez a lépése azt a benyo

mást kelthetné Afrika népei 
körében, hogy az angol kor
mány támogatja a faji meg
különböztetés politikáját Afri
kában.

AZ ELSŐ PARÓKUSNÖ SVÉDORSZÁGBAN
Dr. Margit Sahl lelkésznőt 

kinevezték a stockholmi 
Engelbrekt gyülekezet paró- 
kus lelkészévé. A kinevezést

Alva Myrdal egyházügyi mi
niszter jelentette be. Sahl lel
késznő az első parókusnö 
Svédországban.

RLAKF, FŐTITKÁR DÉL-A FR IK Á BA N
tén belül. Kijelentette, hogy a 
dél-afrikai egyházaknak a 
kormányukra vonatkozó kriti
káját a fajüldözés miatt csak 
helyeselni tudja. Blakenek 
Vorster miniszterelnökkel ter
vezett találkozóját a kormány
fő lemondta.

Az Egyházak Világtanácsa 
főtitkára, dr. E. C. Blake au
gusztus utolsó hetében Dél-Af- 
rikában járt. A dél-afrikai egy
házakat fokozottabb együtt- 
munkálkodásra hívta fel az 
Egyházak Világtanácsa kere-

PÄRIZS
társadalmi-gazdasági kérdé
seiről és az egyházak fejlesz
tési törekvéseiről tájékoztassa 
a francia közvéleményt

ökumenikus információs 
központot létesítettek Párizs
ban, amelynek az lesz a fel
adata, hogy a harmadik-világ



Szolgálat a só példája szerint
Lk 14,34—35

A kike t Jézus követésére elhívott, azoktól sohasem előre kér
te, hogy kövessék őt, hanem mindig előbb ő adott nekik. Ta
nítványait úgy hívta el, hogy előbb ő ajándékozta meg őket. 
Csodálatos halfogással, megbékéltető szóval, lelkiism eretük  
nyugalmával vagy éppen barátságával ajándékozta meg őket, 
azután kérte: Kövess engem! Bennünket is így hív követésre. 
Előre adta magát értünk halálra, hogy megváltson, megszaba
dítson bűneinkből, feltámadott, hogy igazzá tegyen A tyja  előtt. 
Szentleikét ígérte és adja is, hogy legyén erőnk őt követni. így  
megajándékozotton várja tőlünk, hogy kövessük őt. Ilyen előz
m ény után szólít meg Jézus bennünket igéjével, adja Szentlei
két, m egbékít Istennel és az em berekkel, megvilágosít, á tfor
mál, alkalmassá tesz és elküld az emberek közé.

Küldve vagyunk! Ezt jelenti Jézus követése. Néhány héttel 
ezelőtt július hónapban a Lutheránus Világszövetség tartotta 
világgyűlését a franciaországi Evianban. A  gyűlés főtémája ez 
volt: „Elküldettünk a világba!" A  világgyűlésen részt vevő egy
házi küldöttek a világ m inden tájáról hozták hozzászólásaikat, 
miben, hogyan látják az egyház küldetését. Ott volt ebben a 
hatalmas anyagban a m i magyar evangélikus egyházunk szava, 
hozzászólása is. A z  „elküldettünk” felöleli egész életünket, k i
nyitja  szem ünket egész környezetünk, világunk megismerésére, 
súlyos elodázhatatlan kérdésekben a megoldás keresésére vagy 
cppen az útkeresés sürgetésére. Azzal az evangéliummal, am e
lyet Jézus ránk hagyott nem  lehet bezárkózni. A z  evangéliu
m ot hirdetni kell és közben össze kell találkozni a világban 
forró, felvetődő és érlelődő kérdésekkel. Jézus evangéliumával 
a szívünkben, a benne való h ittel bent kell állnunk és élnünk  
társadalmunkban, segítenünk kell erőnkhöz m érten emberek  
boldogulását, haladását. H ittel tesszük ezt és ez megőriz ben
nünket m inden olyan tévedéstől, m intha akár Isten előtt, akár 
emberek előtt jutalmat, érdemet próbálnánk szerezni. Megvan 
a jutalom. Jézus halálával és feltámadásával megszerezte 
örök életünket, m i nem jutalom ért teszünk így, hanem hálá
ból, m ert így szolgálunk Jézusunknak, aki elhívott és elkü l
dött bennünket. N em  tehetünk másként. így lesz életem olyan
ná. m in t az ételben a só. Csak akkor jő, csak akkor van helye 
az ételben, ha íze van és ízesít.

G yakran tesszük fel a kérdést magunkban, m elyik  embertől 
m it várunk, m it tud nekünk segíteni, m iben lehet hasznunkra? 
Most Jézus szava nyomán tegyük fe l igy a kérdést magunknak: 
m it érek én az embertársaimnak? Mit tudnak velem  kezdeni? 
Kinek, kiknek vagyok hasznára? Jó, ha azt látják benned, aki 
m.indig kész a szolgálatra. A k i nem  azt nézi, hogy valami jó 
nekem , hanem azt, hogy jó a közösségnek. Jó, ha van vigasz
taló szavad azokhoz az emberekhez, akik  erőn felül hordoznak 
betegséget, terheket. Jó, ha a részvéten túl valódi segítséget, 
áldozatot kaphatnak tőled a halál m iatt megszomorodott em be
rek. És jó, ha egy ilyen egyedül maradt, az élettől sebeket ka
pott embernek legalább beszélgető társa tudsz lenni, ráérsz ar
ra, hogy meghallgasd őt, Már ez is gyógyulás, segítség neki. 
Jó, ha félre tudsz tenni m inden haragot, el tudsz felejteni m in 
den megbántást, meg tudsz bocsátani és nem  kényszeredetten, 
hanem szívből tudsz segiteni, szeretettel tudsz szolgálni annak 
is, aki megbántott, akitől te rosszat kaptál. Tudod tenni, m ert 
Jézusra hallgattál és tőle tudod, ő megbocsátott neked, ö is 
szeret téged.

Nézz körül, hogy m it tehetsz azért, hogy jobb és könnyebb  
legyen a m elletted élők élete. Hogy több legyen gyerm ekeink  
mosolya, hogy nagyobb legyen a megelégedés a kérges tenye
rek m unkája nyomán . Hogy több jusson a nyugdíjukból élő 
megfáradt öregeknek, hogy hamarabb kerüljenek tető alá az 
árvízkárosultak újjáépülő házai. Hogy napvilágra jö jjenek az 
igazságtalanságok, hogy valóban megszűnjön m indenfajta  k i
zsákmányolás a világon, hogy sok millió éhező embere a v i
lágnak ne csak kiáltson kenyérért, de kapjon is, hogy ne kell
jen ártatlan em bereknek tehetetlenül meghalniok esztelen  
bombatámadások, harci cselekm ények során. Légy első a segí
téskor és utolsó a dicséretkor. N em  lehet elválasztani életün
ket, boldogulásunkat a nagy egész boldogulásától. N em  lehet 
elm enekülni ettől: közösségért élni, közösségszerűen gondol
kodni. Nem m i fogjuk megváltani a világot. H itünk szerint Jé
zus elvégezte halálával és feltámadásával. Megváltottaiból pe
dig olyanokat formál, akik m egújulnak és megtérnek önzésük
ből, és önkéntelenül, észrevétlenül adják oda magukat em be
rek segítésére, kicsiny vagy hatalmas ügyek megoldására. V a
gyis arra, hogy m in t a só elvégezzék hivatásukat, ízesítsék, elő
re segítsék, boldoguláshoz juttassák a világ életét.

Tóth-Szőllös M ihálynak a rád ióban  elhangzo tt igehirdetéséből

JERUZSÁLEM

Ú jabb egyházi n em zetközi konferenciák
A Keresztyén 
Békekonferencia

Magyarországon ülésezik a 
Keresztyén Békekonferencia 
nemzetközi titkársága és mun
kabizottsága szept 27—okt. 1. 
között.

A Keresztyén Békekonferen
cia kezdettől fogva képviselte 
a keresztyén lelkiismeret sza
vát a nemzetközi kérdésekben 
is. Állandó célkitűzése, hogy 
élen jár ezekben a tanítások
ban is. Megszólal a pápa is, 
megszólal az Egyházak Világ
tanácsa is az emberiség jö
vőjét érintő alapkérdésekben. 
Ma már közmeggyőződéssé 
vált, hogy az egyházak sem 
hiányozhatnak a béke kérdé
seinek megoldásából, a fegyver 
nélküli világ célkitűzésének 
szolgálásából, a népek békés 
egymás mellett élésének mun- 
kálásából. De valamennyi egy
házi világszervezetnél előbb 
kell járnia az éber keresztyén 
lelkiismeret szavának megszó
laltatásában a Keresztyén Bé
kekonferenciának. Ez a fóru
ma a világ minden részéről

egybesereglett keresztyének
nek, akik azt tekintik felada
tuknak, hogy az egyházak élő 
lelkiismereteként mondjanak 
prófétai szót az emberiség leg
döntőbb kérdéseiben.

Az a feladat áll a Keresz
tyén Békekonferencia hazánk
ban ülésező bizottságai előtt, 
hogy megkeressék a nemzet
közi keresztyén békeszolgálat 
aktuális kérdéseire a választ. 
Széles és átfogó kérdés a béke 
ügye, az emberiség mai aktuá
lis kérdéseit is magába öleli, 
mégis kiemelkedik azok sorá
ból az európai béke és bizton
ság ügye, mint amely a jelen
ben a legdöntőbb kérdés. A bu
dapesti felhívás hazánkból in
dította el az európai béke és 
biztonság érdekében teendő lé
pésekre vonatkozó javaslatot. 
Méltó, hogy a Keresztyén Bé
kekonferencia bizottságainak 
budapesti ülése is érdemben 
foglalkozzék az európai biz
tonsági értekezlet összehívásá
nak ügyével.

A Keresztyén Békekonferen
ciának önmagával is van gond
ja. Az elmúlt években voltak, 
akik nehéz helyzetet teremtet-

SZEPTEMBER
Valami történt az éjjel, 
iszonyú, szörnyű, csúf e se t . . I 
nem tudom, tárggyal, személlyel, 
de leesett, 
leesett.

Nem hallatszott vad kiáltás, 
sem sikoly, fájó nyögés, 
csak kis imádság, sóhaj, 
s pici zörgés, 
kis zörgés.

Az éjjel könnyező voltam, 
ősz! E kis szóba sok belefér. 
Leesett hervadtan, holtan 
egy kis levél, 
kis levél.

Gyarmathy Irén

EGYHÁZ A SZOCIALISTA TÁRSADALOMBAN
és „Gyülekezeti élet Magyar- 
országon” címen Rtsfo Jääs- 
keláinen, az elmúlt évben 
Teológiai Akadémiánkon ta
nult finn lelkész két hosszú

cikkben számolt be a Kotimaa 
hasábjain a finn olvasótábor
nak egyházunk életéről, dönté
seiről, világos áttekintést ad
va egyházunk működéséről.

3600 LÉLEKRE EGY LELKÉSZ
A svédországi Bostadban 

tartották az északi államok 
evangélikus püspökei szokásos 
közös értekezletüket, — amint 
arról már hírt adtunk. Ezen a 
többi között Kansanaho tam- 
perei finn püspök előadást tar
tott „A lelkészek helyzete és 
szerepe Finnországban” cí
men. Ebből az előadásból 
vesszük az alábbi adatokat.

Finnországban kereken 2000 
lelkész szolgál. Ezek közül 220 
nyugdíjas, vagyis a lelkészi 
kar 11%-a. A lelkészeknek kö
zel egyharmada a harmincas 
években lépett szolgálatba. Az 
egyes években felavatott lel
készek száma magas volt a 
harmincas években, a követke
ző két évtizedben majdnem a 
felére csökkent, míg a hatva
nas években ismét emelkedett, 
sőt meghaladta a harmincas 
évekét is. 1968-ban 90 lelkészt 
avattak. Ennél magasabb a 
lelkészi utánpótlás sohasem

volt. Az utóbbi évekből ismert 
lelkészhiány eltűnni látszik, 
hiszen a szükséglet évente 70 
új lelkész, bár tavaly nyáron 
még 29 lelkészi állás betöltet
len volt.

A különböző lelkészi állások 
száma 1252. Ebben 594 a 
parochusi, és 262 a másodlel- 
készi állás. Ma a felavatott 
lelkészek 26n/n-a nem áll egy
házi szolgálatban. Az egyházi 
szolgálatban álló lelkészek 
számát tekintve egy lelkészre 
átlagban 3600 lélek esik. Ez az 
arány a délebbre fekvő gyüle
kezetekben jobb (2400 lélek), 
északabbra, az oului és kuopioi 
kerületekben rosszabb (4300 
lélek). (Magyarországi egyhá
zunkban 1000). Teológiát vég
zett nő ma 600 van Finnor
szágban. Lelkészi felavatásban 
nem részesülnek. Többségük 
egyházi szolgálatban áll, mint
egy a fele hitoktató.

tek a mozgalmon belül, s le
gyengítették annak lendületét. 
Most már megvannak a lehe
tőségei a mozgalom megerősö
désének és újra lendületbe jö- 
vésének. A békéért felelősséget 
érző keresztyének újra re
ménységgel tekintenek a Ke
resztyén Békekonferenciára, 
hogy az eredeti célkitűzések
nek megfelelően végzi felada
tát, valósítja meg a keresztyén 
lelkiismeret igényét.

A Magyarországi Egyházak 
ökumenikus Tanácsa rendezé
sében végbemenő gyűlések 
egyúttal azt is tükrözik, hogy 
a magyar ökumené mennyire 
egybeforrott a közös keresz
tyén békefeladatok végzésében. 
A béke ügye sohasem jelent 
megosztást, hanem mindig ösz- 
szefogást és együttműködést.

Az evangélikus kisebbségi 
egyházak konferenciája

A Lutheránus Világszövetség 
európai kisebbségi egyházai 
kétévenként tartják konferen
ciájukat. A mostanira szep
tember 21—26. között kerül sor 
Romániában. Az előző kisebb
ségi egyházak konferenciáját 
1968-ban hazánkban tartották.

A Lutheránus Világszövetség 
Evianban tartott V. nagygyű
lése óta, amely idén júliusban 
volt, ez lesz az első nagy kon
ferencia. Azok az evangélikus 
egyházak képviseltetik itt ma
gukat, amelyek kisebbségi 
helyzetben élnek, más többségi 
egyházak mellett. Ez a helyzet 
sajátos feladatot és életformát 
jelent. Ez adja meg a kisebb
ségi egyházak közös nevezőjét, 
a sajátos összetartozás alapját.

A kisebbségi egyházak kon
ferenciájának három főfelada
ta lesz.

Először is „A nagykorúvá 
lett világ” című témával fog
nak foglalkozni. Nyugati rész
ről Mönnich, holland profesz- 
szor, keleti részről dr. Pröhle 
Károly professzorunk tart elő
adást. A kisebbségi egyházak 
képviselői tudatosítani akarják 
azt a világértelmezést, amely
ben egyházaik szolgálnak. Szá
múnkra a nagykorúvá lett v i
lág a szocialista társadalmat 
jelenti. Mi ebben a világban 
kerestük és találtuk meg egy
házunk helyét, lényegében 
azokkal az egyházakkal együtt, 
amelyek más országban ugyan, 
de hasonlóan szocialista felté
telek között élnek. Európában 
két társadalmi rendszerben él
nek az egyházak, de mindkét 
rendszernek közös érdeke az 
európai béke és biztonság. 
Ezért lehetnek az európai ki
sebbségi lutheránus egyházak 
egyek abban, hogy támogatják 
az európai kormányok bizton
sági értekezletét, s állást fog
lalnak a budapesti felhívásban 
szereplő javaslatok mellett.

A második főfeladat az 
evangélikus egyházak belső 
problémáival való foglalkozás 
területén mutatkozik. A to
vábbi előadások címei ezek: A 
gyülekezet új arca; A prédi
káció és az istentiszteleti élet 
megújulása; A lelki gondozás 
megújulása. Ezeken a terüle
teken bő alkalom nyílik arra, 
hogy a magyar evangélikus 
teológiai felismeréseinket kép
viseljük. Bizonyságot tehetünk 
arról, hogyan szolgálunk a 
gyülekezetben, hogyan hirdet

jük Isten igéjét, végezzük a 
pásztori szolgálatot, annak a 
Jézusnak nevében, akinek az 
emberszeretete megjelenik úgy 
is, mint emberről emberre me
nő segítő szolgálat, de úgy is, 
mint a nagy emberi kollekti- 
vumokért érzett felelősség.

Harmadik főfeladat a Luthe
ránus Világszövetség V. nagy
gyűlésének kiértékelése terüle
tén mutatkozik. A kisebbségi 
egyházak sajátos hangot és 
magatartást képviselnek az 
ökumenikus kérdésben, az 
egyházak egymás közti viszo
nyában. Több időre van szük
ség ahhoz, hogy eltűnjenek a 
régi „uralkodó egyház” maga
tartásából származó nehéz em
lékek. Gyülekezeteink evan
gélikus hithűségéért hosszú 
időn át kellett küzdeni, s hí
veink az evangélikus egyház 
kincseit féltő szeretettel veszik 
körül. Ebből az alapállásból 
más egy kisebbségi egyháznak 
a magatartása, mint azt az evi- 
ani nagygyűlés szervezői gon
dolták.

A konferencia után gyüleke
zeti igehirdetések szolgálatával 
is ápolni fogjuk az evangélikus 
egyházak közötti testvériséget.

Az Európai Egyházak 
Konferenciája

Szeptember 28—október 
1-ig Bukarestben fog ülésezni 
az Európai Egyházak Konfe
renciája elnöksége, hogy elő
készítse Nyborg Vl-ot, az 
Európai Egyházak Konferen
ciája következő nagygyűlését, 
amely a dániai Nyborgban lesz 
1971. április 26—május 3-ig. Ez 
a konferencia nagyobb és jelen
tősebb lesz az eddigieknél. Ez 
tűnik ki a tartalmi feladatok
ból is, a résztvevők nagyobb 
számából is, és a hosszabb idő
tartamból is.

Az Európai Egyházak Kon
ferenciája eddigi gyűlései is 
foglalkoztak már az Európát 
érintő aktuális kérdésekkel, de 
a konferencia legalkalmasabb 
politikai diakóniája most az 
lenne, ha szerveiben, az egyhá
zakban és a hívekben az euró
pai biztonsági konferencia lét
rehozásának fontosságát tuda
tosítanák.

Az Európai Egyházak Kon
ferenciájától azt várjuk re
ménységgel, hogy olyan dekla
ráció születik ülésein, amelyet 
nemcsak a tagegyházaknak, ha
nem az európai országok veze
tőinek is megküldhetünk, egy
házi hozzájárulásként az euró
pai biztonsági konferenciához. 
Meggyőződésünk, hogy a béké
ért viselt felelősség hozzátar
tozik egyházi szolgálatunkhoz, 
amint ez az Európai Egyházak 
Konferenciájának 1971-re ter
vezett nagygyűlésének közpon
ti témájában is tükröződik: 
Szolgálat Ijtennek, szolgálat 
embernek.

Ez az év gazdag volt külön
böző ökumenikus nagygyűlé
sekben, az őszi évad újabb 
egyházi nemzetközi konferen
ciái is abba az összefüggésbe 
tartoznak, hogy az egyházakra 
váró megsokasodott nemzetkö
zi feladatok a munkának és a 
szolgálatnak a megsokasodását 
is igénylik. Ebben jut kifeje
zésre a keresztyén Xelkiismeret 
fokozódó felelősségérzése a 
társadalom és világ dolgai 
iránt.

D. dr. Ottlyk Ernő

T alálkozás Hé vízgy örkön
Nem természetes, ha hitük és szívük saerint 

összetartozó emberek együtt lehetnek. Több
nyire akkor döbbennek rá erre, amikor sor
sunk útjai messzeágaznak egymástól és az 
együttlét ritka, röppenő alkalommá zsugoro
dik. Milyen naggyá nőinek ilyenkor értékük
ben a találkozás morzsái is ! Ez történt augusz
tus 30-án a hévízgyörki gyülekezetben, amikor 
hosszú évek után templomában köszönthette 
újra a 80 éves Brezovszky Józsefet, aki 36 évig 
volt az akkor még Aszódhoz tartotó filia kán
tora és igazgató-tanítója.

A találkozás ajándék!
Ezt éreztük mindnyájan, amikor Isten idős 

szolgája a lekésszel összekarolva lassú, öreges 
léptekkel végigment a régi padsorok között s 
a felálló gyülekezet zúgó „Erős vár a mi Iste
nünk!” köszöntése közepette helyet foglalt az 
oltártérben, a keresztelő közelében.

Evek óta készültünk erre a találkozásra, de 
hol rossz időjárás, hol testi gyengeség, beteg
ség akadályozta. Már-már arra gondoltunk, le 
kell mondanunk az együttlétről. S ime most 
mégis ott láthattuk őt a gyülekezet vezetői kö
zött, feleségével az oldalán, régi őrhelyén, ahol 
évtizedeken át gyermekeket keresztelt, halot
takat búcsúztatott, igét hirdetett. Isten aján
dékozó Isten valóban!

A találkozás az emlékezés és hála alkalma.
A gyülekezet már az előző hetekben értékes 

ajándékokkal fejezte ki emlékező háláját a

Váchartyánban magánosán élő idős házaspár 
iránt. Most is ez a hála szólalt meg a köszön
tésekben. A 10 éves Tor da Lajos a mai gyer
mekek nevében szólt: , , . . .  Köszönjük, hogy 
oly sokat dolgozott, fáradozott az egykori hé
vízgyörki gyermekek között, hogy tanította, 
nevelte szüleinket és nagyszüleinket. Rajtuk 
keresztül mi is részesedünk abban, amit ők 
Igazgató bácsitól kaptak. . . ” A 8 éves Sápi 
Margitka a gyermeki hála jeléül virágcsokrot 
adott át az ünnepelt hitvesének. M rkva István  
presbiter az egykori tanítványok háláját fejez
te k i: „ . . .  Nagy öröm számunkra, hogy ma
gunk között láthatjuk azt, aki felnőtté nevelt 
bennünket. Köszönjük, hogy életének legszebb 
éveit reánk áldozta. Fiatalemberként jött Hé- 
vízgyörkre s közöttünk öregedett meg, miköz
ben oktatta, nevelte ennek a falunak a népét. 
Nem tudjuk és nem is akarjuk elfelejteni 
m indezt. . . ” A lelkész a szorgalmas, pontos és 
lelkiismeretes gyülekezeti munkáért mondott 
köszönetét, amelyre a mai szolgálat támaszko
dik és továbbépít. „Az elmúlt másfél évszá
zadban három nagy kántortanítója volt a hé
vízgyörki gyülekezetnek: Horváth Mátyás 
(1820—1852), Micsinay Imre (1852—1881) és 
Brezovszky József (1912—1948). Nagy öröm 
számomra, hogy az ő barázdájukba járva szór
hatom tovább a magot. Örülök, hogy ismerhe

tem Brezovszky Józsefet, foghatom öreg kezét, 
mint a múlt biztató üzenetét s beletekinthetek 
nyílt, meleg szemébe. . .  Isten áldja meg őt 
hitvesével együtt a hűséges szolgák örömével!” 
A találkozás emlékéül a lelkész a közös szol
gálat 140 éves hajlékának fényképét adta át. 
Az ünnepelt válaszában bölcs, tiszta monda
tokban emlékezett hosszú szolgálatára és meg
kapó aktualitással. Filippi 4,10—20, valamint 
2 Korintus 13, 11—13 felolvasásával köszönte 
meg a gyülekezet ragaszkodó szeretetét. A 
zsúfolásig megtelt templomban csillogó szem
mel figyelt mindenki a régi kedves hangra: 
..Bizonyára a találkozás öröme ad ennyi erőt 
nekem, hogy el tudtam jönni közétek, kedves 
templomomba és szólni tudok a gyülekezethez. 
Isten kegyelme maradjon velünk!” A gyüle
kezet énekkel felelt az áldást kérő szóra: „Ál
lítsd Uram, egykor jobbodra E szolgádat s 
minket v e l e . . . ” (Dt. ék. 488, 7).

A találkozás öröm.
Valóban az, ha testvérek találkoznak. Olyan 

nagy öröm. hogy könnyeinket is előhívja. Az 
öröm könnyeit. Azt már nem lehetett megren
dülés nélkül figyelni, ahogyan az idős testvér 
megölelte, megcsókolta zokogó, egykori tanít
ványait, akik ma 60—70 éves nagyapák, déd

apák, és így búcsúzott tőlük: „Isten áldjon 
benneteket, édes fiaim!” Majd a sírva éneklő 
gyülekezet felé integetve, lassú léptekkel in
dult kifelé a  templomból.

Presbiter autója hozta, vitte. Hazaindulás 
előtt még körüljárták a falut. Örömmel álla
pította meg, hogy itt is mekkorát változott a 
falu képe. így is van rendjén. Az életnek vál
toznia, növekednie kell! S azok a múlt igaz 
értékei, akik a jövendőnek készítettek utat! 
Csak egynek nem szabad megváltoznia: a há
lás szeretetnek azok iránt, akik előttünk jár
tak és közöttünk szolgáltak! Erre figyelmeztet 
bennünket, hévízgyörkieket, de minden gyüle
kezetei is az ige, amelynek fényében találko
zásunk történt: „Emlékezzetek meg elöljárói
tokról, akik Isten igéjét hirdették nektek . . .  
Jézus Krisztus tegnap és ma mindörökké 
ugyanaz!” (Zsid 13, 7—8).

A találkozás órái úgy elröppentek, mintha 
percek lettek volna csupán. A délutáni isten
tiszteleten már újra magunk voltunk. Az az
napi evangélium volt a textus a tíz bélpokloo- 
ról (Lukács 17, 11—19), akik közül csak egy 
idegen, samáriai volt hálás Jézusnak a gyó
gyulásért. Hála nélkül még a gyógyulást hozó 
hit is beteg! Az imádságban Istent magasz
taltuk a találkozás ajándékáért s így könyö
rögtünk: „Ne engedd elfelejtenem, Mily sokba 
került Néked Megváltott életem!” (Dt. ék. 784, 
5).

Dóka Zoltán

A VII. századból származó 
híres „Kereszt-kolostort” át
építik. A hagyomány szerint 
egy itt növő fából faragták

Krisztus keresztjét. A görög 
patriarchátus és a kormány, a 
kolostor gazdái most teológus 
szemináriumot akarnak kiala
kítani a régi épületben.



ÚTON -  ÚTFÉLEN
Száguldó kerék

Suttyó gyerekkoromban lá t
tam  egy feledhetetlen benyo
mást! film et: a  Száguldó kerék, 
Abel Gance-nak, a nagy fran 
cia filmművésznek a  rendezé
se v o lt A vasút rom antikáját 
hozta vászonra, a száguldó 
tűzparipáét — abban az idő
ben, a  húszas évek elején szá
mos hasonló filmalkotás szüle
tett, s  a ra to tt sikert, egyiknek 
éppen ez volt a  címe: Tűzpari- 
pa, az am erikai Pacific-vasút 
építéséről szó lt Nem véletle
nül. A kkoriban állt tetőpont
ján, vagy inkább é r t végéhez 
a  vasút diadalm as története. A 
földgolyót behálózó acélfona- 
lak, a  sínpárok s a  ra jtuk  szá
guldó expresszek diadalútja 
közel háromnegyed évszázadig 
tartott. Azután átvette szerepét 
s ma hovatovább kiszorítja az 
országúti gépjármű, a  gépko
csi. Visszatért az országutak s 
a  postakocsik, a  gyorsparasz
tok és furmányos szekerek ko
ra, a  vasút előtti kor, persze 
m érhetetlenül megváltozott 
módon. Megvan a  rom antiká
ja, — s persze a  nagy gazda
sági, társadalm i jelentősége is 
— az autópályák betonszalag- 
janak is.

Őrisöje vagyok
Az új korszak felvetette er

kölcsi kérdések, azonban csak 
napjainkban kezdenek — vi
lágszerte — a  körm ünkre égni. 
A közlekedés városban és o r
szágúton egyre bonyolultabbá 
válik; világszerte egyre te líte t
tebbek az utak és a  várakozó
helyek, s egyre több áldozatot 
követel a  közúti közlekedés. 
Egy-egy országban, évente tíz
ezrekre, világviszonylatban 
m illiókra nőtt a halálos áldoza
tok és sérültek száma. Mindez 
nem pusztán technikai, közigaz
gatási és rendőri kérdés, hanem  
mélyen erkölcsi is. A világke- 
resztyénségben sokfelé felfi
gyeltek az egyházak s prédiká- 
ciós tém a lett az emberséges 
közlekedés. Útközben lett ége
tő  a kérdés: „örizője vagyok 
az én felebarátom nak?” Miről 
is van voltaképpen szó? P ró
báljuk meg a  kérdést módsze- 
szeresen megközelíteni.

Újkori pallosjog?
A technika fejlődése hallat

lan lehetőségeket adott az em

ber kezére, a velük való élés 
olyan felelősségtudatot kíván, 
am ire az elm últ századokban 
— legalábbis ebben a  vonat
kozásban — egészen egyszerű
en nem  volt szükség. A közle
kedés országúti változatában 
ez kiváltképpen érvényes. 
Gyorstüzelőágyú, lézersugár, 
röntgengép vagy — uram  bo- 
csá’ — atomfegyver szerencsére 
nem  akadhat a közönséges föl
di halandó háztartásában. 
G épjárm űje, m otorja, autója 
vagy akár kerékpárja azonban 
elvileg m ajdnem  m indenkinek 
le h e t A használatukhoz szük
séges engedélyhez aránylag 
könnyen —- ta lán  túlságosan 
is könnyen — hozzáférhet. S 
ezzel egy többmázsa, esetleg — 
tonna súlyú szerszámot kap a 
kezébe, am ivel száz, vagy 
több kilom éteres sebességgel 
vehet részt a  közlekedésben. S 
ezzel szinte élet-halál úrává 
lesz. A középkorban csak né
hány fejedelemnek, kiváltsá
gos főúm ak volt pallosjoga. 
Ma annak is van, aki akárcsak 
egy kism otor nyergében ÜL Ez 
nagy felelősséget jelent s en 
nek nem  mindenki van tuda tá
ban. Sokan visszaélnek a  tech
n ika nyú jto tta  lehetőségekkel, 
méghozzá tudatosan. Persze itt 
meg kell jegyezni: aki gyalo
gosan „közlekedik”, annak is 
felelősséggel kell ezt tennie. 
Ma m ár az iskolásokat is ok
ta tják  a közlekedés tudom á
nyára. M ert ha megbomlik az 
összhang, a  fegyelmezett, egy
m ásra is tekintő — tehát kö
rültekintő — eljárás a közle
kedésben, könnyen bekövetke
zik a  katasztrófa.

Garázdák
Lélektan és társadalom tudo

mány ku ta tja  m ár évek óta a  
balesetek okait. S persze a  
gépjárm űipar is fáradozik a  
járm űvek minél biztonságo
sabbá tételén. A balesetek kö
zött a  legritkábban — egyre 
ritkábban  — szerepel a géphi
ba. Legtöbbször az emberben 
van balesetet k iváltó  ok, s ez 
is sokféle lehet. Egyszerű fi
gyelmetlenség, fáradtság, ki
merültség, betegség m ellett 
egyre több figyelmet szentel
nek újabban az időjárásválto
zás befolyásának. Mindezek 
m ellett azonban van egy je 
lenség, amivel most közelebb
ről is foglalkozni szeretnénk. S 
ez a közlekedésben résztvevők 
m agatartásának az a  vonása,

am it így lehet megjelölni, ag
resszió, agresszivitás.

A kifejezés a  nemzetközi po
litikai szóhasználatból ismerős. 
I tt  szoktak agresszorról, ag 
resszív politikáról beszélni. A 
jelenség azonban az egyéni 
életben sem ismeretlen, sajnos. 
Támadó, kötekedő, garázda, 
civakodó, ellenkező kedv és 
szándék, m agatartás és csele
kedet — így lehetne m agyarán 
visszaadni az idegen kifejezés 
értelmét. Néha tudatosan jele
n ik  meg falurosszák, hírhedt 
verekedők személyében, néha 
azonban az illető maga sem 
tud róla — vagy legalábbis 
nem vallja be —, hogy miféle 
lélek lakozik benne. Kisebb a 
veszély, ha csak egy bugyli
bicska akad a  garázda kezébe,
— tömegszerencsétlenséget 
okozhat, ha többtonnás, száz
lóerős gépszömyeteg. Mi van 
az agresszivitás mögött?

Lóerővel?
A lélektan ezt is kiderítette. 

Legtöbbször elégedetlenség. Az 
ilyen magatartási! em ber elé
gedetlen — tudva-tudatlanul
— önmagával, előmenetelével, 
élete sorával, környezetével: 
családjával, m unkatársaival, 
m unkájával. Elnyomottnak, gá
toltnak, sikertelennek érzi m a
gát, pontosabban ott szorong 
mindez a  tudata alatt, hom á
lyosan, ki nem  fejezetten. 
Esetleg csak az bántja, hogy a 
term ete nem  m agasabb másfél 
m éternél; talán papucshös 
odahaza, vagy zsarnokoskodó, 
basáskodó főnök keseríti az 
é le té t A válasz m inderre: az 
agresszió, az ingerültség, a tá 
madókedv. S ha az ilyen em 
ber járm űre ül — kész a  ve
szedelem. Testi, vagy lelki e re
jé t; nagyságát, illetőleg m ind
ezek hiányát, elszenvedett, vélt, 
vagy valódi sérelmeit, veresé
geit lóerőkkel akarja pótolni. 
M indannyian találkoztunk m ár 
vele, úton-útfélén — s örülhe
tünk, ha ép bőrrel úsztuk meg 
a találkozást, ö k  az u tak  ré
mei, akikről újságcikkek pa
naszolnak, a mindenáron, 
m indenkit megelőzni akarók, a  
kím életlenek és erőszakosok. 
Figyeljük meg sokszor m in
dent eláruló arckifejezésüket 
a szélvédő mögött! Sajnos 
megtalálhatók a  közlekedésben

résztvevők minden rétegében; 
a  kism otorost m intha az gyö
törné, m iért nem  versenygépen 
ül — és ezért „m egm utatja”! 
Az újdonsült autóst szétfeszíti 
az újság lehetősége, — némely

teherkocsivezető elszántan 
gyűlöli a személyautókat, —- 

«miért nincs neki is?, — a gya
logos az összes járm uveseket,
— s így tovább. így válik csa
ta térré  az országút, az utca, 
ahol mindenki harcol m inden
ki ellen.

Szabad az út
Szerencsére ez nincsen egé

szen igy. M indnyájunknak 
vannak, naponta szinte, fel
emelő, üdítő tapasztalatai az 
ellenkezőjéről. Arról, hogy 
nem  „jogot” érvényesítenek 
autósok és gyalogosok, hanem 
a józan ész, a  belátás és — az 
em berség — érvényesül. Egy 
barátságos kézintés, — tessék, 
mehet, átengedem, szabad az 
üt, egy mosoly, egy íőbólintás: 
köszönöm, megértettem , — 
szívesen m áskor is. Lehet így 
is — m iért ne lehetne, — m iért 
nem lehet mindig így?! Van, 
m ert lehet kölcsönös segítség, 
szívesség, m ondjuk ki a  nagy 
szót: lovagiasság, m indeneset
re értelm es em berség az utcán 
is.

Mi köze m indennek « ke- 
resztyénséghez? Csupán annyi, 
hogy keresztyén ember, — ha 
nem csak nevében az — nem 
lehet agresszív. Azon egyszerű 
okból, m ert szabad. Isten meg
váltott szeretett gyermeke. Az 
élet terhei, kellemetlenségei 
ugyan őt is nyom ják, bosszant
ják, de ezeket sem kénytelen 
viszonozni úgy, hogy visszaüt
— a felebarátnak. Nem kény
telen mindegyre meggyőzni 
önm agát és környezetét erejé
ről — lóerővel —, teljesítm é
nyeiről, képességeiről, hiszen 
ettől a  szörnyű kényszertől 
megváltotta a Szabadító. És 
felszabadította a szeretetre. Az 
együttélésre a felebaráttal. A r
ra, hogy az Em berfia nyom á
ban és erejéből Ember legyen.

Tessék. Szabad az út. Igazán 
szabad. Értettem . Köszönöm. 
Hiszen annyi köszönnivalóm 
van. M enjünk együtt, hiszen 
úf'-H-rbpn vagyunk. Űtitársak, 
em bertársak. Az utcán is, 
úton-útfélén. Dr. Groó Gyula

ŐSZI LEVEL

Asszonyi Tamás érmei
Elfér tenyerünkön. Mégis 

egy egész világot ta rtunk  
m arkunkban, am ikor kézbe 
vesszük. Ez az érem. Rég le
tűn t időkről nem m arad t fenn 
sokszor más néhány érménél. 
Mennyi m indent mond el 
mégis koráról egy-egy előke
rü lt váltópénz vagy tallér. Az 
érem által a jelen üzen a 
jövőnek. — Ilyesm iket hallot
tunk az érem  művészi és tö r
ténelmi jelentőségéről augusz
tus 27-én a TV Galéria című 
pompás adás keretében. A köz
vetítés a Fővárosi Képcsarnok 
Derkovits term ébe vitte el a 
nézőket, Asszonyi Tam ás szob
rászművész kiállítására.

Nemcsak érm eit és néhány 
kisplasztikáját láttuk. M űter
me is megjelent a képernyőn 
és az öntöde. Láttuk, am in t a  
művész u jja i a latt form álódik 
a gyurma. Láttuk, m in t ömlik 
az izzó fém  az elkészült for
mába s az öntvény cizellálását. 
Friss, közvetlen beszélgetésbe 
kapcsolódhattunk technikai és 
művészi kérdésekről. D. Fehér 
Zsuzsa dr. művészettörténész 
jó bevezetéssel szolgált. Elmé
lyült tudása és biztonsága m e
derbe tarto tta  a riporter és a  
közönség kérdéseit. A fiatal 
művész kedvesen, póz nélkül 
válaszolgatott, néha vitatkozott 
is.

Tavaly még itt lakott köze
lünkben Asszonyi Tamás a 
Dózsa György úton. Tető alá, 
padlástérbe épített egykori 
fényképészműteremből alakí
totta ki lakását és a maga m ű
term ét.

Egy éve elköltöztek. A szent
endrei művésztelepen kaptak 
egészen új, modern m űterm et, 
és lakást. Felesége, Jávor 
Piroska, fest és zom ánctáblá
kat készít. Különben Jávor 
Pál ceglédi lelkészünk leánya.

ö t  éve végezte Asszonyi Ta
más a Képzőművészeti Aka
démiát. Évről évre közelről fi
gyelhettem tehetségének ki
bontakozását. A tévé képer

nyője most felnagyította a k i
állításon bem utatott érmeket. 
Ismerőseim. Közelről mégis 
mások. Kivált, ha kézbe vehet
jük, forgathatjuk. Érzékeljük 
súlyát, felületéin a  fény já té 
kát. Mennyi téma! Mi minden 
fér el egy 5—10 centim éter á t
m érőjű bronzkorong felületén. 
Felületén? Ez a  felület elválik 
a korong síkjától. Néha szelí
den hullámzik, m ajd szeszé
lyesen gyúródik, megtörik és 
egyszerre több te re t érzékeltet. 
Á ttöri a  korong s ík já t és az 
érem m ásik oldalán lép ki. Va
lami mással találkozunk, m int 
am it a  „plakett” fogalma rög
zített tudatunkban. Találé
konyság, ötletgazdagság m ind
egyik érme, de nem  öncélúan. 
Élményeket, gondolatokat, élet
érzést, a valóság mélyen átélt 
gazdagságát, a felületi látszat 
mögé lá tást tükrözi valameny- 
nyi.

Az élményt sok minden in 
dítja  el. Szentendre sajátos vá
rosképe, történelm i hangulata. 
Kórházi emlékek. Az antik  vi
lág. Lenin alakja. Picasso ké
pei. Fonott falusi szék. V itor
lás a Balatonon. Templomto
rony. Évfordulók és ajándéko
zás alkalm ával adott megren
delések. Hiábavaló az érmek 
címeit felsorolni, ha nem  lá t
juk  őket. Egyet evangélikus 
vonatkozása m iatt megemlí
tek. „Pro charitate” a címe. 
Áldásra felemelt kezű férfi 
stilizált alakja. Egyházunk 
rendelte a művésztől. A ki
sebbségi evangélikus egyházak 
budapesti konferenciájának 
rendezői kapták ajándékul.

A kiállítás megnyitásán jelen 
voltam. A jó barátság jegyé
ben egy érm et is kaptam . Ré
gimódi, asztalra állítható bil
lenős ovális tükör az egyik ol
dalán. A másikon felirat: 
„Nosce te  ipsum — ismerd 
meg m agadat”. Többek között 
ezt is szolgálja Asszonyi Ta
más érmészete — m ert művé
szet a javából. Benczúr László

„M egterem tette  a  v ilágét, 
az tán  öngyilkos le tt az Isten , 
a z é rt szü le ttü n k  á rv aság ra , 
a z é rt n incs, és n incs, és n incs”

Súlyos cseppek vallatták  végig 
a falu sötét ú tja it 
azon az estén, Zoltán testvérem, 
még a jegenyék a latt is esett, 
kukoricatöréstől — szürettől cserzetten, 
de ők ültek és vártak  az imateremben, 
csapzottan, ázott gúnyában gőzölögve.
Ézsaiás próféta körül.
A meddő Jeruzsálem ről szólt az Ige — 
hogy’ álmélkodott seregnyi gyermekén:
H át ezeket ki adta, s ki ta rtja  el?
„Lásd: a két tenyerem be véstelek be téged!”

A meszelt falra kip iru lt arcok festettek rózsát, 
ínségükből előragyogtak 
s a terem  megtelt bővölködéssel.
Az ö  átszegzett kezén pihentünk midnyájan, 
azén, aki szeretetből halt meg 
és feltám adott

szeretetből.
Anna-M aija Raittila u tán: B o d ro g  Miklós

AMERIKAI METODISTÁK 
AZ NDK ELISMERÉSÉÉRT

Az am erikai m etodisták egy 
csoportja úgy nyilatkozott, 
hogy az USA-nak el kellene is
mernie a Német Demokrati
kus Köztársaságot a nem zet
közi jognak megfelelően, tá 
mogatnia kellene m indkét né

met állam fölvételét az Egye
sült Nemzetek Szervezetébe és 
úgy nyilatkoztak, hogy az 
NDK-ban nagyobb szabadság 
van, m int azt az átlag am eri
kai elképzeli.

SVÉD EGYHÁZI NAPOK
A svéd ökumenikus bizott

ság elhatározta, hogy 1972. 
augusztusában egyházi napo
kat rendeznek Göteborgban az 
összes keresztyén egyházak és

csoportosulások részvételével. 
A konferencia tém ája : „A hol
nap ma születik”. Igen nagy 
számban hívnak meg 25 éven 
aluli fiatalokat a konferenciá
ra.

NYUGAT-BERLIN
Nyugat-Berlin volt vezető 

polgárm estere le tt az egyik 
evangélikus gyülekezet lel
késze. H. Albertz feladata 
nem egyszerű a gyülekezetben. 
A gyülekezett idősebb embe
rekből álló vezetősége kitilto t
ta az ifjúságot a gyülekezeti

teremből, m ert azzal vádolja, 
hogy kom m unista propaganda 
célokra használta föl összejö
veteleit. A lbertz volt polgár
mesternek kell most összemé- 
kítenie a két nem zedéket a 
gyülekezetben.

Lelkészek em lékeznek

Az utolsó felszabadult város
M int város, Sopron szaba

dult fel utolsóként. És m int 
város, Sopron egyike a legtöb
bet szenvedett városoknak. A 
m ár em lített decem ber 6-i lé
gitámadás borzalmas pusztítást 
végzett. Műemlékek és lakóhá
zak, iskolák és középületek 
egyaránt estek áldozatul. De ez 
csak a kezdet volt. E városon 
keresztül m enekült nyugatra 
nem csak a polgári lakosság, 
hanem a  megvert ném et had
sereg is. Ezért vasútvonalai és 
útjai szüntelen támadások cél
pontjai voltak. Az első nagy 
légitám adást am erikai gépek 
végezték. Később azonban az 
üldöző szovjet hadsereg légi
ereje nyomult előre. Nagyszer
dán kapta a város az első orosz 
légitámadást. A közeli állom á
son katonai szerelvények és 
m enekült vonatok vesztegel
tek. Azok voltak a  tám adás fő 
célpontjai, — ír ja  Mitykó Zol
tán, emlékezéseiben. — Amit 
eddig nem tapasztaltunk még, 
az elsötétített város nappali 
fényben úszott a  Sztálin-gyer- 
tyáktól. Nagycsütörtökön egész 
nap kisebb-nagyobb megszakí
tásokkal, aknák és bombák 
hulltak a városra. Lótetemek 
és emberi hullák tem etettenül 
hevertek az utcákon.”

Ilyen egy ostrom lott város! 
De milyen azoknak a lelke, 
akik mindezt lá tják  és átélik? 
Bizony, derm edt a  félelemtől és 
az idegrendszer felmondott 
szolgálata következtében csak 
sírni és jajveszékelni tudnak. 
Kevés biztatás kell csak ah 
hoz, hogy a  háborúnak e So- 
domájából menekülésre szánja 
magát az ember. És bizony, 
erős lélekre volt szükség, hogy 
kiállják a megpróbáltatásokat. 
„Közben az a  h ír terjed t el, 
hogy ajánlatos az egyetem épü
letéből kiköltözni, — írja  
ugyancsak Mitykó Zoltán ak 
kori teológus —, m ert akiket 
benn találnak, azokat ki fog
ják  szómi az utcára. De sok 
fölösleges izgalomtól menekü
lünk meg, ha akkor tudjuk, 
hogy a  szovjet csapatok első 
dolga az épület és lakói védet
té nyilvánítása. De hát ml h it
tünk a  rém híreknek, s vagy 
tizenhatan vettük cókmókjain- 
kat s elindultunk aknák és 
bombák robbanása közben, be
behúzódva egy-egy kapualjba, 
új biztonságosabbnak látszó 
szállást keresni m agunknak.” 

De lesz-e biztonságos hely e 
néhány árva Ifjúnak, aki m a
radni akart hazájában, m arad
ni ak art a  teológián ? Éhezés, 
kiszolgáltatottság és egyedüllét 
érzése vette körül őket. „Az 
ágyúdörgés egyre fokozódott, s 
rajtunk, leendő papokon nyil
ván a nyilas propaganda be
érett gyümölcseként valami 
ködös és szomorú halálravárás 
lett ú rrá  . . .  Rövidesen aztán 
oroszokkal is találkoztunk. De 
hát arról a  jósolgatott vérfür
dőről szó sem volt. Fiatalok 
voltak, m int mi, vidámak, mo
solyogtak. Kézzel-lábbal m a
gyarázták, hogy a pincéből 
m enjünk ki, nem kell m ár fél
ni, lehet em berhez méltó életet 
élni, m ert a m i szám unkra a 
háborúnak vége van. Húsvét 
vasárnapja volt. A harangok 
ném án és riad tan  hallgattak 
még. De a város apraja-nagyja 
kinn tolongott az utcán, fuva

roztak és cipekedtek. Jóm a
gunk is vissza a  fakultásra, s 
ez a  nagy vidám nyüzsgés a  
meleg áprilisi napfényben
mégiscsak a feltám adás boldog 
fényét, a  Feltám adott örök ha
ta lm át h irdette harangzúgás 
nélkül is.”

Húsvét vasárnapja április 
elsejére esett. Alig néhány nap 
választotta el Sopron felsza
badulását az egész ország fel- 
szabadulásától. Ezen a  vasár
napon, akik kijöttek az áprili
si napfénybe, romokat, hajlék
talanokat, holttesteket, állati 
tetem eket láttak. A szivek ösz- 
szefacsarodtak ennek láttán. 
Az életben m aradottak első 
nagy, boldog érzése az volt, 
hogy szám ukra vége a háború
nak. De környezetük lá ttán  
mégiscsak felfakadt szívükből 
a  kérdés: lesz-e ebből új élet 
és feltám adás? Ez volt a  buda
pesti em bereknek a  kérdése is, 
am ikor m int összegubancoló
dott dróthalm azt szemlélték 
híd jaikat és nézték összero
gyott házaikat. A szörnyű vi
har elsodort nem csak egy kor
szakot, de mindazt, am i szép, 
ami kulturális érték, am i meg
menteni való.

„A teológus ifjúság az első 
időkben a város m egm aradt 
lakosságával együtt fogott hoz
zá a romeltakarításhoz. A köz
m unkákban éppen úgy vett 
részt, m intha tősgyökeres sop
roni bennszülött lett volna. 
Két és fél évtized kevésnek bi
zonyult ahhoz, hogy m indazt 
helyreállítsák, am it elpusztí
to tt a háború. De ma ez az 
idegenforgalmi nevezetesség, 
vagyis Sopron, am ikor tu ristá
kat fogad, am ikor hem utatja a  
m ár helyreállított város szép
ségeit, hallgatólagosan is meg
emlékezik arról, hogy sok teo
lógus m unkája, törődése is 
benne van szépségében.

Tartozunk még egy kérdésre 
válasszal. Nevezetesen arra , 
hogy mi lett azokkal, akik el
menekültek? Akik m egretten
tek a nehézségektől? Nos, ezek 
is visszajöttek. Kissé szégyen- 
p írra l az arcukon, bűnbánaf- 
ta l a szívükben, de előbb- 
utóbb ők is beilleszkedtek ab 
ba az országot és társadalm at 
építő munkába, amelyben ve
rejtékeztek mindazok, akik  
itthon m aradtak. Az új haza 
és az új társadalom  magához 
ölelte őket és fehér lappal in
d íthatta mindenki ú jra  életét. 
Sopronban megszakítás nélkül 
folyhatott továbbra is a  teoló
giai m unka és Isten kegyelmé
ből sok fiatal lelkész állhatott 
szolgálatba.

A háború még dúlt. Igaz, 
most m ár ném et földön. De itt, 
hazánk nyugati határszélein 
m ár megszűnt a  fegyverropo- 
gás, az ágyúdörej. A parasztok 
ú jra  a mezőre mentek, hogy a 
mindennapi kenyérről gondos
kodjanak. A munkások ott sü- 
rögtek a gyárakban, hogy be
indítsák berozsdásodott gépei
ket. Az értelmiség ú jra  felke
reste hivatalát és letörölte a  
port íróasztaláról. A templo
mok kinyithatták kapuikat, a  
harangok ú jra  szólíthatták a 
nyájat Isten igéje elé. Megin
dult az élet és erőssé lett az 
Ige: „A földön békesség és az 
emberekhez jóakarat.”

R . P .

• •

Önzetlen szeretetszolgálat
Muncz Frigyes diakóniai lel

készünk jelentéséből közöljük 
az alábbi részletet.

O tthonainkat nyár idején 
sok vendég keresi fel. Leg
többjük látogatása rövid időre 
szól. Akadnak azonban olya
nok, akik nem csak bekukkan
tanak, hanem  hosszabb időt 
töltenek nálunk. Ilyen volt két 
fiatalem ber, távoli gyülekezet
ből. Ök nemcsak szemlélődtek, 
hanem  munkához is láttak. Az 
Otthon bejáratának két olda
lán sziklakertet építettek. Föl
det hordtak, köveket mozgat
tak meg, megváltoztatták a  ré
gi képet. Szebbé, csinosabbá

tették. Más gyülekezetből egy 
kislány jött, hogy segítsen a 
beteg gyermekeket gondozni. 
Játszott velük, a  tehetetleneket 
megetette, a szükségesekkel 
ellátta  a rászorulókat. Kedves 
vendégek! Sokat kaptunk tő
lük. A legnagyobbat adták: 

magukat, m unkaerejüket. 
Mindezt nem pénzért, nem 
m unkabérért. Mégis, úgy h i
szem, nem  távoztak üres kéz
zel. E lvihették magukkal a ta 
pasztalatot: érdem es szol
gálni és szeretni az embert. 
K ívánjuk, hogy őrizzék is meg 
ezt életük végéig.

EVANGÉLIKUS ÉS ORTODOX PÁRBESZÉD
Jó lehetőségeink vannak az 

ortodoxokkal folytatott párbe
szédre — jelentette ki dr. Her
mann Pitters nagyszebeni 
evangélikus docens, aki most 
fejezte be a strasbourgi Öku
m enikus Intézetben hosszabb 
tanulm ányútját. Az erdélyi 
evangélikusok szám ára ugya
nis az a helyzet jellemző, hogy

ortodox keresztyének közvet
len közelében élhetnek. A két 
egyház nagyszebeni teológiai 
főiskolái között m ár eddig is 
jó volt a  viszony és még szoro
sabb együttműködésre lehet 
számítani a  szeptemberre te r
vezett evangélikus-ortodox 
teológusok találkozója követ
kezm ényeként



Egy akarattal szolgálni
Zof 3,9

Ki ne ism erné a m uzsikát kedvelők közül M ozart halotti m i
séjét, a Requiemet. Az üstdobok tom pa puffanásától kísérve a 
kar éneke kiáltássá szélesedik: Dies irae, dies i l l a . . .  Ama nap 
a  harag n a p ja . . .  — Aki hallja  nyomasztó, borzongató hatása 
a lá  kerüL

Ennek a  félelmetes napnak, az Ü r napjának izzó szavú h ir
detője Zofóniás. Mindössze három  fejezetből áll beszédeinek 
gyűjteménye, de szenvedélyes hangja erőteljes és harsogó.

A  kis északi állam  Izrael m ár asszír fogságban van, de a déli 
Ju d a  nem  okul a  történtekből. Ezért ,k inyú jtom  kezemet Juda 
ellen és Jeruzsálem  minden lakosa ellen” — jelenti be Zofó
niás Isten elhatározását. A  sok törvényszegésnek, jogtalanság
nak, visszaélésnek vége lesz. Az Ű r napja megítéli a hűtlen né
pet. „Szedjétek össze magatokat, térjetek  észhez érzéketlen 
nép, mielőtt megszületik a  végzés. — Keressétek az Urat, mind 
ti alázatosak —  Keressétek az igazságot, keressétek az aláza
to t: ta lán  rejtve lesztek az Űr haragjának napján!” — Fogott 
ra jtu k  a kérő szó? Tudjuk, nem. Isten ítélete végigdübörgött a 
zsidóságon. Ügy látszott ez a  nép egyszer és m indenkorra eltű
n ik  a  történelem  süllyesztőjében.

Az igehirdetés alapjául rendelt ige, az első felcsillanó ígéret, 
b iztatás ebben a  komor próféciában. Készülő új fordításunk 
így ad ja  vissza: „Akkor m ajd tiszta a jkat adok a népnek, hogy 
m indnyájan az Úr nevét hirdessék és őt szolgálják egy ak a ra t
tal.”

Nem önkényes ez a választás? A súlyos és drám ai mondatok 
sorából kiválasztjuk azt, ami megnyugtat bennünket, am it jó l
esik hallanunk, olvasnunk. így akarunk  kibújni az elm araszta
lás, az ítélet meghallása alól? Nem. Tudjuk, Isten nem tréfál, 
am ikor ítéletét, m egtorlását bejelenti. Zofóniás próféciája sem 
m arad t puszta ijesztgetés. Mi azonban úgy halljuk, olvassuk 
ezeket a  sorokat, m int akik  m ár tudunk Jézusról. Róla, aki 
m in t egy villám hárító, elháríto tta Isten haragját. V állalta he
lyettünk a b ün te tést S tud juk  az t is, hogy szeretete visszatartja 
még Isten végső ítéletét. Most a kegyelem idejét éljük. Azt je
lenti ez a  sokak által ta lán  m ár alig érthető bibliai fogalom, 
hogy Isten lehetőséget ad  nekünk. Időt és segítséget kapunk 
tőle, hogy akaratához igazodjon az életünk.

Ezen a  vasárnapon szószékeinken valam iképpen arról szól
nak  az igehirdetések, hogy egyek vagyunk Krisztusban. A rra 
kapunk  tehát ma bíztatást az igéből, hogy az egységre lehető
ségünk van. Az Isten gyermekeinek egysége nem  utópia. Isten 
maga m unkálja ezt az egységet. Ez derül ki a prófétai ígéretből. 
En „adok a n ép n ek . . . ” Jézus is imádkozott az egységért.

Az elm últ évszázadok szomorú bizonyságai annak, hogy mi 
keresztyén egyházak m ennyi m indenről beszéltünk, tan íto t
tunk. Bizony sokszor mellébeszéltünk. V alójában nem ö  volt a 
tém ánk. Dogmává m erevítettük kijelentéseit, rendszerré ride- 
g ítettük  akaratá t. S fú jtuk  a magunkét. Széthúzó önzéssel já r
tu k  külön utainkat. Felekezetek seregévé forgácsolódva h ir 
dettük, erő ltettük  világmegváltó elképzeléseinket.

A  vasárnap igéje ebben a  k é t vonatkozásban most lehetősé
get ad  nekünk a  m egtérésre, az újulásra.

Lehet az ő  neve a tém ánk. Lehet a lényeget, ö t  m agát ke
resnünk. S egymástól messzire kerü lt keresztyének ebben a fá
radozásban közel kerülhetnek egymáshoz. A ökumené csak 
akkor valósul, ha mind tisztábban akarjuk  megragadni és to
vábbadni kijelentését, üzenetét.

És lehet „egyakarattal” szolgálni ö t.  Nem „egyformán”, 
ahogy sokan gondolkodnak a  keresztyén egységről. Az egyet
len előbbre vivő ú t az, ha a  keresztyénség felism eri: szolgálat
ra  h ivatott! Nem vezetnie kell az Űr nevében, hanem  szolgál
nia az U rat azokban az „igaz istentiszteletekben” am elyek az 
irgalmasság és az em berszeretet cselekedetei.

Dies irae, dies i l l a . . .  Igen, számolunk ezzel a  rettenetes nap
pal. De nem h at ránk  nyomasztóan és borzongatóan. Csak sür
get, hogy boldogan ism erjük fel Urunktól kapott lehetőségein
ket.

Te, aki olvasod ezeket a  sorokat, imádkozz a keresztyének 
K risztusban »aló egységéért és lehetőségeid között m unkáljad 
azt. . P intér Károly

á S s o --------------------- — ---------------------

Istentiszteleti rend
B u d a p e s te n , 1970.

—i R O Z SA K ! C so d á la to s  sz ín v á l
to z a tb a n , le g jo b b  m in ő sé g b en , c sa k  
n á lu n k . K é ré sé re  á r je g y z é k e t k ü ld  
PA L K Ó  k e r té sz .  B u d a p e s t, XV.* 
C s il lag fü rt u .  8.

HARANGOK villan ym egh ajtá 

s á n a k  b e sz e re lé sé t  jó l  b e v á l t  m ó d 
s z e re k k e l, ju tá n y o s  á ro n , g a ra n c iá 
v a l v á lla lo m . H ív á s ra  a  h e ly sz ín re  
u ta z o m  és ré s z le te s  tá jé k o z ta tá s s a l  
szo lg á lo k . K ra sz k ó  J e n ő  v il la n y 
sze re lő  m e s te r .  B ék é s c s a b a , G y u la i 
ú t  22.

D eák  té r  de . 9 (ú rv .) d r . K ék én  
A n d rá s , d e . 11 (ú rv .) d r .  H a fe n sc h e r  
K á ro ly , d u . 6 T r a j t le r  G áb o r. F a so r  
de. 11 D. K o re n  E m il, d u . 6 S z irm a i 
Z o ltán . D ó zsa  G y ö rg y  ú t  de. fé l 10 
D. K o re n  E m il. Ü llő i ú t  24. de . fé l 11. 
K a rá c s o n y  S á n d o r u . de . 9. R ákócz i 
ú t  57/1». de . 10 (szlovák) A ra d i A n d 
rá s , de. 12 (m a g y a r) . T h a ly  K á lm á n  
u . 28. de . 10 F ra n c is c i G u id o , de . 11 
d r. R éd e y  P á l, d u . 6 F ra n c is c i G u i
do. K ő b á n y a  de. 10 P á s z to r  P á l, du . 
5 s z e re te tv e n d é g s é g : P á s z to r  P á l. 
U tász  u . de . 9 P á s z to r  P á l. V a jd a  
P é te r  u .  de . fé l 12 P á s z to r  P á l. 
Z ug ló  de. 11 (ú rv .) B o ro s  K á ro ly . 
R ák o s fa lv a  de. 8 (ú rv .) B oros  K á 
ro ly . G y a rm a t u . de. fé l 10 B oros  
K á ro ly . F ó ti ú t  de. 11 B a ra n y a i  T a 
m ás. V áci ú t  de. 8 B e n c z ú r L ászló . 
F ra n g e p á n  u . de. fé l 10 B en c z ú r 
L ászló . Ü jp e s t  de. 10 B lázy  L ajos. 
P e s te rz s é b e t de . 10 V irá g h  G y u la . 
S o ro k sá r  Ú jte le p  de. fé l 9 V irág h  
G y u la . P e s tlő r in c  de. 11 M atuz 
L ászló . K isp es t de. 10. K isp es t W e- 
k e r le te le p  de. 8. P e s tú jh e ly  de. 10 
S c h re in e r  V ilm os. R á k o s p a lo ta  M ÁV 
te le p  de. 8. R ák o s p a lo ta  N ag y -

— Szentháromság után a  17. 
vasárnapon az o ltárterítő  szí
ne: zöld. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: Lk 14, 1—11; 
az igehirdetés alapigéje: Zof 
3 9.

a  BORSOD-HEVESI
EGYHÁZMEGYE lelkészi 

munkaközössége szeptember 
14—15-én Hem ádbüdön ta rto t
ta  ülését. Á hítatot Rezessy 
Miklós és Túrmezei Sándor, 
előadást Veczán Pál, Pásztor 
Pál esperes, Tarjáni Gyula, 
Újhelyi Aladár, Péter Jenő és 
Abaffy Gyula tartott. Pásztor 
Pál esperes az új munkaév 
kezdetén tájékoztatót ta rto tt 
és úrvacsorát osztott. Im ádsá
got Nikodémusz János és Sze- 
bik Imre mondott.

— MISKOLC. Augusztus 
utolsó vasárnapján  Gyüleke
zeti Segély vasárnapot ta rto t
tak, amelyen Pásztor Pál espe
res h irdetett igét.

— HATVAN. Pásztor Pál es
peres hivatalos látogatást te tt 
a gyülekezetben, s szolgált 
Gyöngyösön is. Az istentiszte
letek u tán  m indkét helyen is
m ertette  az egyházmegye idő
szerű kérdéseit.

— LELKÉSZEK AZ ÁRVÍZ
KÁROSULTAKÉRT. Egy-egy 
hetes önkéntes m unkával vet
tek  részt egy szabolcsi sok- 
gyermekes család otthonának 
újjáépítésében B.árdossy Tibor 
kisvárdai, Lábossá László köl
esei, Zászkaliczky Pál m agyar- 
bólyi és Zászkaliczky Péter

s z e p te m b e r  20-án
te m p lo m  d e . 10. R á k o s p a lo ta  K is- 
te m p lo m  du . 3. R ák o s s ze n tm ih á ly
de. fé l 11 K a rn e r  Á g o sto n . S ash a lo m  
de. 9 if j .  G ö rö g  T ib o r. M áty ásfö ld  
da. fé l 11. C in k o ta  de. fé l 11, du . fé l 
3. K is ta rc s a  de. 9. R ák o s c sa b a  de. 9 
B ék és  Jó zse f. R ák o sh e g y  de. 9. R á 
k o s lig e t de. 10. R á k o s k e re s z tú r  de. 
fé l 11, d u . 3.

B é c s ik a p u  t é r  de. 9 (ú rv .) V á ra d y  
L a jo s , de. fé l 11 (n ém et, ú rv .) ,  de . 11 
(ú rv .) M ad o csa i M ik lós, du . 6 S z ita  
Is tv á n n á . T o ro ck ó  té r  de . fé l 9 M a
d o csa i M ik lós. Ó b u d a  de. 9 F ü lö p  
D ezső, de . 10 (ú rv .) F ü lö p  D ezső. 
X II. T a r ts a y  V ilm os u . de . 9 C sen - 
gőd y  L ászló , de . 11 C sen g ő d y  L ászló , 
du . fé l 7 T a k á c s  Józöef. P e s th id e g -  
k ú t  de . fé l 11 R u ttk a y  E lem ér. K e 
le n fö ld  de. 8 B en cze  Im re , de . 11 
(ú rv .) B encze  Im re , du . 6 d r. R e
zessy  Z o ltán . N é m etv ö lg y i ú t  de . 9 
d r. R ezessy  Z o ltán . A lb e rtfa lv a  de. 
7 V iso n ta i R ó b ert. N a g y té té n y  de. 
fé l 9. K e len v ö lg y  de. 9 V iso n ta i R ó 
b e r t .  B u d a fo k  de. 11 V iso n ta i R ó 
b e r t .  C sillag h eg y  d e . fé l 10. C sepel 
de . fé l 11.

csabdi lelkész gyülekezeti ta 
gokkal együtt.

— SIÓFOK. A gyülekezet 
szokásos évi „Szórványnapján” 
Fónyad Pál nagykanizsai le l
kész délelőtt igehirdetéssel, 
délután „Keresztyén egység” 
címen előadással szolgált.

— VECSÉS. Augusztus 30-án 
a  gyülekezet szeretetvendégsé- 
gén Bohus Imre fóti lelkész 
„Mi lesz ebből a tem plom ból?” 
címen előadást tarto tt. Köztu
dott, hogy a  vecsési gyülekezet 
templomot épít. Az építésre 
való buzdítást szolgálta a  sze
retetvendégség és az előadás is.
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„M egjelentette neked, óh 
ember, mi legyen a jó, és m it 
kíván az C r te tőled. Csak azt, 
hogy igazságot cselekedjél, 
szeresd az irgalmasságot, és 
hogy alázatosan já rj a  te  Iste
neddel.” (Mik 6, 8).

VASÁRNAP. — „íme, az én
szolgám, ak it gyámolítok, az 
én választottam, akit szívem 
kedvel”. (Ézs 42, 1) A hét igéje 
azt a megnyugtató és egyúttal 
te tre  serkentő h íradást közli 
velünk ismét, hogy m it vár Is
ten a mai embertől. Azt, hogy 
Istent követve, igéjéhez m ind
végig hűnek m aradva nem  fe
ledkezhetünk meg arró l sem, 
hogy sajátos és örök küldeté
sünk van a  világban. Ehhez a  
szolgálathoz ad biztatást mai 
igénk is oly módon, hogy Isten 
ígéretét közli velünk, hogy Ö 
velünk • lesz segítségével és 
erejével hétköznapjainkban is.

HÉTFŐ. — „M ondta Jákob 
népének: H ányjátok el a z  ide
gen isteneket”. (I. Móz 35, 2) A 
a  szolgálatot, melyet Isten ki
jelölt szám unkra, itt hazánk
ban, egyházunkban, m indenna
pi életünkben csak úgy tud juk  
jól elvégezni, ha feltétel nélkül 
elfogadjuk Isten vezetését. Ez 
azt jelenti, hogy nem  állítha
tunk Isten elé magunk által 
terem tett „isteneket”, pénz, 
hírnév, és egyéb célokat, ha
nem egyedül és kizárólag Is
tenre tekintünk. Erre in t és fi
gyelmeztet ma bennünket J á 
kob.

KEDD. — „örvendeznek 
benned, akik  szeretik a  te ne
vedet”. (Zsolt 5, 12) Akik egye
dül csak Isten vezetésére ha
gyatkoznak, csak Tőle várnak 
segítséget és útm utatást, azok
nak örvendező és szép lesz az 
a  szolgálat, melyet Isten jelöl 
ki az em ber szám ára még a k 
kor is, ha az em ber értetlenül 
áll vele szembe. Aki így tekint 
Istenre és egész életére, az 
nem pesszimizmussal, nem  ke
seregve él és nézi egyháza és 
sa já t m aga jövendőjét, hanem 
örömmel és bizakodva, hisz Is
ten követése öröm az em ber 
számára.

SZERDA. — „Fizessen meg 
az Űr a  te  cselekedetedért és 
legyen teljes a te  oltalm ad”, 
(Ruth 2, 12) Kettős kérés hang
zik el mai igénkben. Egyfelől 
Isten igazságos ítéletét, másfe
lől oltalmazó szeretetét kérjük. 
A kettő azonban összetartozik, 
m ert senki se m ondhatja el 
magáról, hogy m indent mindig 
úgy tett, a  szolgálat, az élet 
területén, hogy annak eredm é
nye Isten ju talm a és kegyelme 
lenne. Sokkal inkább arró l van 
szó, hogy Isten naponkénti 
szeretete és oltalm a ad lehető
séget arra , hogy ú jra  kezdjük 
életünket. Ha elfogadjuk ezt az 
oltalmat, akkor cselekedhetünk 
Istennek tetsző módon.

CSÜTÖRTÖK. — „Kicsoda 
állhat meg az Űr előtt, a  szent 
Isten elő tt”. (1 Sám 6, 20) Mai 
igénk halandó és gyarló vol
tunkra figyelmeztet minket. 
Hiába igyekszünk úgy élni, 
hogy az az em berek tiszteletét 
és csodálatát váltsa ki. Hiába 
m ondjuk m agunknak, hogy 
m indent megtettem, am it v á r
nak tőlem. Hiába igyekszem 
szolgálatomat úgy betölteni, 
hogy dicséretet kap jak  érte. 
Isten elé állva mindez kevés, 
hisz kontrasztként itt  vannak 
bűneim. Isten előtt nincs és 
nem  is lehet dicsekedni sem
mivel, hisz minden csak na
gyon halvány próbálkozás Is
ten hatalm a mellett.

PÉNTEK. — „M ondjatok 
éneket az Űm ak, m ert nagy 
dolgot cselekedett Adjátok 
tud tára  ezt az egész földnek”. 
(Ézs 12, 5) Isten hatalm át és 
kegyelmét állítja elénk a  pró
féta. Olyan dolgokat cseleke
dett, am ikre az em ber soha 
nem  volt képes. Jézus Krisz
tuson keresztül ad  nekünk is 
lehetőséget arra , hogy az ál
landóan elrontott életünket ú j
ra  kezdjük. Ö ad lehetőséget 
arra, hogy fátylat borítsunk a  
m últra, bűnbocsánatán keresz
tül. M indezért csak egyet tehe
tünk: dicsérjük Is ten t Szava
inkkal és cselekedeteinkkel di
csérjük!

SZOMBAT. — „Napkelettől 
napnyugatig dicsértessék az Űr 
neve”. (Zsolt 113, 3) Ha igyek
szünk Isten gyermekeihez 
méltóan élni és szolgálni em
bertársaink közt, akkor nem
csak az t érjük  el vele, hogy 
ránk néznek tisztelettel, hanem  
azt is — és ez a nagyobb — 
hogy Isten nevét dicséri a kör
nyezetünk is, az egész terem 
te tt világ. Ezzel a  dicsérettel 
tartozunk is Istennek, hisz em
beri próbálkozásokon keresztül 
is ö  az, ak i meg tud ja védeni 
egyéni életünket a  súlyos meg
próbáltatások közt is. <5 az, aki 
meg tud ja és meg is akarja  
védeni az egész em beriséget a  
súlyos és nehéz helyzetekben 
is. „Dicsértessék az Űr neve” 
mindezért!

ifj. Kendeh György

— HÁZASSÁGKÖTÉS, lttzés 
János segédlelkész és Balázsi 
Réka szeptember 16-án ta rto t
ták  esküvőjüket a  Bécsikapu 
té ri templomban.

— HALÁLOZÁS, Hoffmann 
Ernő pusztavámi lelkész életé
nek 71. évében szeptember 8-án 
Budapesten elhunyt. Temetése 
szeptember 15-én volt a rákos- 
keresztúri temetőben.

I M Á D K O Z Z U N K
Űr Isten, m ennyei Atyánk! Áldunk és magasztalunk téged ke
gyelmedért, amellyel naponként lehajolsz hozzánk. Áldunk 
azért, hogy nem büntetsz m inket, m int azt megérdemelnénk, 
hanem szolgálatodba állítasz bennünket. Add nekünk Szentlel- 
kedet, hogy tudjuk hirdetni a te  nevedet, hogy tudjunk bi
zonyságot tenni rólad, s tudjunk szolgálni em bertársainknak. 
Adj nekünk erőt szolgálatunk hűséges elvégzéséhez, s légy hoz
zánk kegyelmes a végső napon egyszülött Fiadért, U runkért, 
Jézus Krisztusunkért, ámen.

Az egyházfiról terjesztett temérdek anekdo
ta közül a legkedveltebb, hogy létrát támasz
tott a templomcsillárnak, mely akkor lendült 
ki alóla, amikor felért az üvegdíszekig. — Ha 
valóban így volt, sem butaságból tette — ha
nem biztonságtudatból, melyet csak itt érzett 
hiánytalanul — a nesztelen lakozó Isten sztea- 
rinillatú, ónüvegeken át derengő félhomályá
ban.

Fél évszázada ügyelt az Ür hajlékának rend
jére — a földet, mely örökségként reászállt, 
átengedte mohó testvéreinek és asszonyt sem 
hozott haza, hogy semmi se zavarja megszál
lott buzgalmában. Együgyűnek tartották, mint 
mindenkit, aki boldog — nem hitték el, hogy 
ennyi is elég lehet neki. Az emberek úgy vé
lik, hogy a boldogsághoz sok minden kell, pe
dig mindig egy valamin múlik — ami csak bir
toklóinak olyan értékes.

A pap, aki hosszan és orrhangon beszél, és 
hívei, akik évtizedek óta ugyanazokból a pa
dokból hallgatják — észre sem veszik például 
a szószéket díszítő evangélistákat — ő, aki 
tisztán tartja őket, mindent tud róluk, mert él, 
hangot ad — nyűgös vagy elégedett itt min
den. Az evangélisták közül János a leglompo- 
sabb, őt naponta sem elég megtisztogatni — 
Lukácsot viszont elkerüli a por, tisztán húzza 
vissza az ujját köntöse redői közül egy hét 
múlva is — hányszor kipróbálta már! És ott 
a csillár tucatnyi üvegdísze! A legapróbb hu
zattól is forogni kezd a temérdek prizma, csil
logó üvegfüggő —, de ki figyel fel egyikükre, 
mely meg sem rezdül soha, csak ha Vodalik 
presbiter úr hatalmas kopasz feje elhalad 
alatta. Az elmúlt tavaszon meghalt Vodalik, és 
a kis dísz megbénult azóta —  az egyházfi ke
gyeletből levette, és elrejtette a sekrestye fali
szekrényébe, senkitől sem látott furcsaságok 
közé.

•  ♦-*

Spp hogy ősz volt már, a hullás mérge még 
alig érintette a templomudvar tenyeres pia-

Bojtár és
tánlevelett — az egyházfi azonban már a ka
rácsonyra gondolt és előkereste a zseblámpa
elemmel működő bibliai Józsefet, mely buzgón 
fűrészelt a templom előcsarnokában ádvent 
hideg vasárnapjain. A lelkész ki nem állhatta 
a jámbor szerkezetet, mely valamelyik elődjé
től maradt itt — többször eldugta, elrontotta, 
az egyházfi azonban a legképtelenebb rejtek
helyen is megtalálta és megjavította. A pap 
végül is feladta az egyenlőtlen küzdelmet, és 
az agg templomszolga kedvére mozgásba hoz
hatta az egész Szent Családot. A hajszálvé
kony huzalok révén Mária idegesen rázta a 
bölcsöt, de reszkettek a háromkirályok, a 
pásztorok és a bárányok is.

Az egyházfi kontárnak tartotta a papot, dü
hösen méregette viseletes Luther-kabátját, szá
mon tartotta leszakadt gombjait — haragudott, 
amiért túl gyorsan ment ki az oltárhoz, és 
mert nem tartott szünetet, miután elhallgatott 
az orgona. Olyasmit érzett vele szemben, mint 
a vén zupás őrmester a kis hadnagyok láttán 
— ő rég tudta mindazt, amit a másik csak ta
nult. Jogtalan előnyök birtokosának tartotta 
főnökét, és bizonyos volt benne, hogy mindent 
különbül csinálna, ha a helyében lenne. Tű
nődve állt a láncokon nyíló templomablakok 
szeptemberi fényjátékában, szomorúan nézte 
a megfakult szerecsen királyt és Józsefet, aki
nek sarkát kikezdték az egerek a hosszú há
nyódásban — amikor váratlanul egy lányt pil
lantott meg az oltár flott. Fejét a párkányra 
hajtva térdelt, olcsó, lakk kézitáskája a tér
deplőn hevert mellette, szőke kazal hajában 
csigavonalban járt az óarany verőfény. Csak 
a nagy bánatok hordozói szöknek be így a nyi
tott ajtajú Istenhez, hogy egyedül legyenek 
Véle, emberszabta fogadóóráin túl is — ami
kor kifigyelhetetlenül lehet sírni, neveket, vét
keket kimondani, hiszen csak ű  van ott —

bárányka
érezhetőbben, mint mindenütt-valóságának 
bármely helyén. Az egyházfi megrökönyödött 
— ha öregasszonyt látott volna, még fel is 
hívja a figyelmet magára — de ettől a kis
lánytól tanácstalanná vált, nem mert mozdul
ni sem. Szikkadt vénségétől merőben idegen 
szomorúságokat sejtett a fohászkodóban, érez
te, hogy semmit sem tudna mondani neki, ha 
hozzálépne, pedig sajnálja, tehetetlenül és na
gyon sajnálja. A lány most felnézett, tekintete, 
mely az oltárkép székely ámbituson üldögélő 
Jézusa felé fordult, őt is útba ejtette, de nem 
riadt meg — arca könnyes és nyugodt volt, 
mint azoké, akik túl vannak félemeiken. Az 
egyházfi kedve ellenére odament, úgy ahogy 
tüzekhez, balesetekhez megyünk — nemcsak 
kíváncsiságból, nem hogy mindenképpen se
gítsünk, hanem tanúként, élő kereteként má
sok bajának.

— Ne bánkódjék, mondta ügyetlenül — el
múlik, minden elmúlik ezen a világon. A lány 
ránézett, a szeme talányos volt, mint a szülő 
asszonyoké, akik szenvednek, és örülnek egy
szerre. Az egyházfi valahogy illetlennek talál
ta ezt, és félrenézett — az aranyozások, a té
rítők csipkéi megnyugtatták, erőt adtak neki 
szokatlan helyzetében. Aztán rájött, hogy az 
imádkozó lány — nem magyar. A saját fajtá
juk közt is idegenek, a lesajnáltak furcsa ké
pességével sejtette meg ezt az idegenséget és 
megijedt. Hirtelen tűrhetetlen szükségét érez
te a papnak, aki művelt, tud más nyelveken, 
és eligazodik a váratlan helyzetekben. Egy
szerre megalázóan tudatára ébredt tanülatlan- 
ságának, templomos jártassága ijesztően cser
benhagyta, és szeretett volna a kopaszodó, ál
mos hangú pap mögött állni, mint mindig, ha 
el kellett intézni valamit. A vigasztalni akarás 
kínja rég elfelejtett mondatokat hozott elő be
lőle — német vezényszdvakat a Monarchia

idejéből — melyekre sorakozni, puskát szegez
ni, elindulni vagy megállni kellett a mundér
ba varrt parasztnak egykor. Együgyű, erejét 
visszaálmodó boldogsággal kurjantotta el őket 
ennek a gyönge, szomorú teremtésnek — mert 
szerinte a külföldi csak német lehet, és ez volt 
minden, amit ezen a nyelven tudott. Akarta, 
hogy szavak hangozzanak el az anyanyelvén 
egy idegen országban, ahol így elszomorodott, 
és hitte, hogy ettől megkönnyebbül és boldog 
lesz majd.

A lány felnézett rá, elmosolyodott — nevet
ni kezdett, aztán kacagni, végül hahotázni, el
fúlón, kezével csapkodva a térdeplő korlátját. 
A templom komoran jajgatássá torzította a 
nevetését, a zugokban örvényes morajjá sűrű
södött a hang — az orgona sípjai halkan fel- 
jajdultak a magasban.

Az egyházfi megdermedt, iszonyat fogta el 
— a rosszul bemutatott áldozat ősi félelme, 
melyre csak villámcsapás vagy a megnyíló 
föld felelhet. Rohant a papért, az egyetlen em
berért, aki még segíthet — akit nem szeretett, 
de akinek titkos hatalmát sóvárogta. A pap 
épp zölddiót tisztított, elfeketült kézzel gör
nyedt egy lavor fölé, és semmit sem értett az 
egészből. De azért nyögve feltápászkodott, és 
elindult a feldúlt, kifulladt, vénember után. A 
templom üres, sötétedő és hideg volt, csak az 
oltár aranyozása csillant fel még a magába- 
gyűjtött délutáni ragyogástól. A pap mogor
ván méregette az egyházfit, aki gyöngén, rá
szedve meredt a félhomályba és nem magya
rázkodott. A pap sem szólt — a méltatlanok
tól csúffá tett komolyak felsőbbségével meg
fordult és kiment a zölddióval teli lyukas la
vórhoz a parókia hervadó kertjébe.

Az egyházfi még sokáig állt ott értetlenül, 
de belül — olyan belül, amilyenről eddig nem 
is tudott, rádöbbent, hogy ö csak bojtár, aki 
egyszer — egyetlen egyszer majdnem pásztor 
lett, mert egy bárányka egyenesen hozzásze
gődött — de ö bután elriasztotta és ezt már 
sosem tudja jóvátenni.

Turchányi Sándor
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Elküldettünk a világba (4.)
—  A Lutheránus Világszövetség Ötödik Nagygyűlése Evianban —

A Szentlélek azonban nem
csak a lelkészt ajándékozza 
meg ajándékaival, hanem a 
gyülekezeteket és a laikuso
kat is. Ezért az igazi evangé
likus gyülekezetnek antikleri- 
kálisnak kell lennie a szó ne
mes értelmében. És tudatosí
tani kell a gyülekezet tagjai
ban, hogy a reformátort taní
tás értelmében minden hívő
nek papi szolgálatot kell vé
geznie a gyülekezetben, még 
ha a lelkésznek különösen is 
feladata és kötelessége a ka
pott elhívás és gyülekezeti 
megbízatás alapján az evan
gélium hirdetése és a hívek 
pásztorolása.

Az egyház
és a gyülekezetek
szervezete

Az ilyen jellegű közösségi 
munkának a kialakítása érde
kében újjá kell teremteni ter
mészetesen az egyházak és a 
gyülekezetek egész berende
zettségét is.

De új típusú lelkészekre is 
szükség van, hogy az újra fo
galmazott feladatokat el tud
ják látni. A különböző egyhá
zak és nemzetek kultúráját és 
hagyományát meg kell jól is
mernie, de elsősorban a kör
nyező világot. Ezért nagy sze
repet kell játszania á  lelkész
képzésben a különböző'segéd- 
tudományoknak, társadalom- 
tudománynak és társadalom- 
lélektannak egyaránt.

Az egyházak 
és a társadalmi 
felelősség

Megítélésem szerint abban 
lépett nagyot előre Evian 
Helsinkihez képest teológiai 
gondolkodásában, hogy nem 
rekedt meg az evangélium to
vábbadásának értelmezésénél, 
hanem azt szorosan kapcsolta 
a diakóniához, méghozzá a 
társadalmi, illetve politikai 
szolgálathoz. Ezért javasolja 
például, hogy tisztázza az 
jvangélikus teológia, az ún. 
„politikai igehirdetés” problé
máját, az egyház és állam  
egymáshoz való viszonyát stb.

Minden egyes keresztyén 
embernek és egyháznak aktí
van kell részt vennie a társa
dalom életében, mert az egy
ház nem légüres térben mozog 
távol a társadalom problé
máitól. Ezért mondja ki a 
munkacsoport jelentése, hogy 
a Lutheránus Világszövetség
nek sürgősen figyelmeztetnie 
kell tagegyházait arra a fela
datukra, hogy a gyülekezete
ket tegyék érzékenyebbé a 
kulturális, politikai, társadal
mi és gazdasági kérdések 
iránt. Az egyázak vizsgálják 
meg a maguk területén a tár
sadalmi igazságtalanságok és 
jgyenetlenségek gyökereit és 
hassanak oda, hogy megvaló
suljon a társadalomban az 
igazság és egyenlőség elve. 
Rendkívül figyelemre méltó 
azonban az a figyelmeztetése 
is ennél a pontnál a jelentés
nek, hogy miközben az egy
házak aktivizálódnak a társa
dalmi és politikai felelősség 
terén, ne erőszakolják rá aka
ratukat mint egyházak a vi
lági berendezettségekre.

& jövő egyéb feladatai
Nemcsak a nagy világgyű

lések korszaka avult el, ahol 
az idő rövidsége miatt lehe
tetlen alapos munkát végezni, 
de az állandó bizottságok 
ideje is lejárt, ahol egy és 
ugyanazon témán évekig vi

Elküldve 
az evangéliummal

Régi gyakorlat már a vi
lággyűléseken, hogy a főtémát 
több altémára bontják és a 
résztvevőket — előzetes kí
vánságaiknak megfelelően — 
munkacsoportokba osztják, 
hogy így alaposabb, részletek
be menőbb munkát tudjanak 
végezni. Ez történt Evianban 
is. Az első munkacsoport volt 
a kimondottan teológiai esz- 
mélkedésre kijelöltek közössé
ge, melynek ezzel a témával 
kellett foglalkoznia: Elküldve 
az evangéliummal. Ebben a 
csoportban vettem részt s így 
ennek eredményeit és problé
máit igyekszem röviden össze
foglalni olvasóink részére.

Már az 1963-as helsinki vi
lággyűlés bebizonyította, hogy 
az ilyen világgyűléseken lé
nyegbe vágó tanulmányi mun
kát végezni nem lehet. Nem
csak a résztvevők nagy szá
ma miatt, hanem elsősorban a 
teológiai álláspontok és véle
mények sokfélesége miatt. Ki
mondottan polarizálódott az 
evangélikusság a világon. Ma 
már nincs olyan teológiai vé
lemény, am elynek nem zetközi 
tekintélye volna. A világ min
den tájáról érkező emberek 
hozzák magukkal saját kérdé
seiket, amiket meghatároz az 
á társadalmi helyzet, amely
ben az evengéliumot hifdetik. 
Csak egy dologban közös a 
helyzgt, amelyben éíünk és 
ahol az Isten igéjét az embe
rek adott helyzetére vonatkoz
tatva kell hirdetnünk és meg
élnünk: az elvilágiasodás és az 
embereknek az az igénye, 
hogy az evangéliumhirdetés 
konkrét legyen.

Az evangélium 
a misszióban

A harmadik világ keresz
tyénéi igen nagy számban 
voltak ott Evianban és ez a 
tény eleve meghatározta nem
csak a viták jellegét, de a tar
talmát is. Ma már nemcsak a 
nyugati hagyományos formák 
átvétele okoz problémát a 
harmadik világ egyházaiban 
és azok missziói munkájában, 
hanem maga a tartalom is, 
ahogyan azt a keresztyének 
megélik. Nem az evangélium  
és nem Krisztus jelent prob
lémát a harmadik világban az 
embereknek, hanem az egy
ház. Mert a misszionáriusok
tól nemcsak az evangéliumot 
kapták, hanem egy darab 
nyugati kultúrát is és sokszor 
nem lehet a kettőt megkülön
böztetni egymástól, ahogyan 
egy indiai résztvevő kijelen
tette. Arra szólította fel a vi
lággyűlést, hogy a tősgyökeres 
teológiai megfogalmazás és 
istentiszteleti formák keresé
sében segítsék az anyaegyhá
zak Afrika, Ázsia és Dél-Ame
rika egyházait

Az evangélium ereje ma
Ezért jelenti ki a munka- 

csoport jelentésében, hogy az 
evangélium ereje akkor lesz 
nyilvánvalóvá, ha az egyes 
keresztyén ember és az egy
ház konfrontálja magát: a 
bűnnel, amit nem lehet embe
ri erővel jóvá tenni, a halál
lal, amit nem tudunk kikerül
ni és az emberiség gondjai
val, bajaival, amik mellett 
nem szabad elmennünk.

Ha ezekkel konfrontáljuk 
magunkat és egyházunkat, 
akkor a Szentlélek ma is meg
ajándékoz bennünket az evan
gélium erejével, hogy élhes
sünk, szolgálhassunk és di
csérhessük Isten iü l

tatkoznak. Az aktuális kérdé
sekre idejében kell választ 
adni, különben csak kullogni 
fog az „egyházak gondolkodá
sa” a világ tettei „után”. így 
pl. rendkívül aktuális volna 
ma választ kapni az emberi 
méltóság és a modern orvos- 
tudomány viszonyának a kér
désére, de az emberi jogok 
teológiai alapjainak a világos 
kifejtésére is.

Megítélésem szerint a Lut
heránus Világszövetség elin
dult ezen az útón és ami jó és 
előremutató Evianban elhang
zott vagy megtörtént, azt már 
nem tudja senki visszacsinál
ni. Harcok még lesznek a 
konzervatív irányzatúakkal, 
de ezek kimenetele nem kér
déses. Dr. Pálfy Miklós

(Folytatjuk)

ß
Észt és lett vendégek egyházunkban

Szeptember 15-én egyházunk meghívására hazánkba érke
zett Alfred Tooming észt és Janis M atulis lett érsek kísérői
vel. A magas rangú észt és lett vendégeink részt vettek a Teoló
giai Akadémia tanévnyitó ünnepségén, előadást tartottak a 
Veszprémi Egyházmegye lelkészi munkaközösségi ülésén Gye- 
nesdiáson, meglátogatták egyházunk intézményeit, tárgyaláso
kat folytattak egyházunk vezetőivel, ezenkívül látogatást tet
tek a Magyarországi Egyházak ökumenikus Tanácsa elnökségé
nél is. Szeptember 20-án, vasárnap igehirdetéssel szolgáltak a 
kelenföldi és a zuglói templomban.

Wcsterprd Madsen püspököt 
díszdoktori címmel tünteti ki 

Teológiai Akadémiánk
Westergárd Madsen püspök jól ismert északi egyházi vezető 

a világ evan géli kusságá ban: hosszú időn át az egyházi szere- 
tetmunka irányítója volt a dán népegyházban, mielőtt egyháza 
a- legmagasabb tisztségbe hívta el. Magyarországon is járt és 
közismert arról, hogy mennyit fáradozott az egyházaink és né
peink közti baráti kapcsolatok elmélyítésén.

ökumenikus és egyházvezetői munkásságának, az egyházunk 
és a dán evangélikus egyház, de általában az északi evangélikus 
egyházak közötti jó kapcsolatok érdekében végzett fáradhatat
lan és jelentős szolgálatának elismeréséül Teológiai Akadémi
ánk tanári kara ezért őt szeptember 10-én tartott ülésen egy
hangú határozattal tiszteletbeli teológiai doktorrá választotta.

A díszdoktorrá avatás és az oklevél átadása 1970. szeptember 
25-én, pénteken délelőtt 10 órakor nyilvános ünnepi ülés kereté
ben történik meg az országos egyházi ima teremben.

mátus teológiai dékánokat, D. 
dr. Pákozdy László budapesti 
református professzorral egy- 
gyütt; dr. Pfeiffer Jánost, a 
budapesti Római Katolikus 
Hittudományi Aakadémia pro- 
dékánjáit; Gerő Sándor baptis
ta teológiai szemináriumi dé
kánt, Hecker Ádám  metodista 
szuperintendenst, dr. Berki 
Feriz ortodox esperes-admi
nisztrátort, Oláh Károlyt és 
Szigeti Jenőt, az Adventista 
Egyház és a Szabadegyházak 
Tanácsa képviselőit, és számos 
más vendégeket, országos egy
házi intézményeink, egyházme
gyék és gyülekezetek képvise
lőit. Ezt követően megtartotta 
dékáni székfoglaló előadását 
ezen a címen: „Az egyház és a 
gazdasági-társadalmi struktú
rák”.

Ezután következett az akadé
miai tanévnyitók mindig meg
ragadó, kedves eseménye: az 
új hallgatók felvétele. A  dékán 
elsőnek A nja Paalanen végzett 
finn teológiai hallgatónőt, egy
házunk ez évi finn ösztöndíja
sát, szólította az emelvényre. 
Ö sorrendben a negyedik finn 

; ösztöndíjasunk, aki egy éven 
át folytatja majd tanulmánya
it Akadémiánkon. Helyette 
ez évben Magyar László lelkész 
utazott Helsinkibe, a finn egy
ház ösztöndíjasaként. Az Aka
démia első évfolyamára — 
amint erről lapunk már hírt 
adott — ez évben nyolc első
éves hallgatót vett fel a tanári 
kar, mégpedig öt ifjút és há
rom leányt. Így ebben a tanév
ben meghaladja a harmincat az 
Akadémián tanuló teológusa
ink száma.

Az új elsőéves hallgatók kéz
fogással történt felvétele és 
köszöntése után léptek a te
rembe — közvetlenül Buda
pestre érkezésük után — egy
házunk szeretettel várt vendé
gei, A lfred  Tooming  tallini észt 
evangélikus érsek és Janis Ma
tulis rigai lett evangélikus ér
sek, a szovjetunióbeli két test
véregyház vezetői, két munka
társukkal. A dékán üdvözlő 
szavaira meleg, közvetlen sza
vakkal válaszoltak, átadva az 
észt és lett evangélikus egyhá
zak testvéri köszöntését és ki
fejezve jókívánságaikat a ma
gyar nép és evangélikus egyház 
számára. A teremben együttle
vő vendégsereg hálás tapssal, 
melegen ünnepelte a kedves 
vendégeket.

Dr. Nagy Gyula dékán nagy 
figyelemmel hallgatott tanév
nyitó beszédéből alább közlünk 
néhány részletet.

Ez az esztendő jelentős év
fordulók és események éve né
pünk, és benne egyházunk né
pe életében. Ezek az évfordu
lók és esem ények m ind egy 
irányba m utatnak, egy közös 
igazságra figyelm eztetnek. A z  
egyház és a keresztyének nem  
valami plátoni „égfölötti he
lyen”. nem  a felhők birodalmá
ban élnek, hanem a mai társa

dalomban és a mai világban. 
Személyes Krisztus-hitünket, 
keresztyén humanitásunkat, 
teológiai gondolkodásunkat és 
gyülekezeti-egyházi aktivitá
sunkat ebben a társadalomban, 
szocialista társadalmunkban, és 
ebben a világban, az atomener
gia, az űrrakéták és a gazdasá
gi, társadalmi, nem zetközi fe 
szültségek és veszélyek világá
ban kell élnünk. Ha személyes 
Krisztus-hit, a naponkénti 
megtérés és a belső erkölcsi 
megújulás követelm énye és 
ajándéka nélkül akarnánk ak
tívak lenni a társadalomban, 
a világban, akkor nem volnánk  
keresztyének. De ha a Krisz
tus-hitet, hivő humanitásun
kat, le akarnánk szűkíteni va
lamiféle „belső körre” és visz- 
sza akarnánk húzódni a gazda
sági, társadalmi és nem zetközi 
emberi problémák elől, nem  
akarván „belekeveredni a v i
lág életébe”, akkor sem vol
nánk keresztyének, Jézus tanít
ványai.

*
A  legutóbbi évtizedekben, de 

főleg a legutóbbi néhány év
ben, egyre gyorsuló ütem ben  
ébredtek rá sokan az egyhá
zakban a szeretet szélesebb ér
telmére: erkölcsi felelőssé
günkre az ember és földi vilá
ga jövőjét döntően meghatáro
zó gazdasági, társadalmi és po
litikai struktúrák iránt,

A  keresztyénség szociális és 
nem zetközi diakóniájában ma 
négy fő feladat áll előtérben: 
a békés világrend megszerve
zésében való aktiv részvétel; 

■ a gazdasági-társadalmi igazsá
gosság világproblémái; a faji  
gondolkodás és faji önzés gya
korlata elleni küzdelem; végül 
a modern tudományos-techni
kai fejlődéssel együttjáró ve
szélyek távoltartása az emberi
ségtől.

*

Sem  a magyar evangélikus 
teológiai m unkánk, sem egyhá
zunk diakóniai teológiai iránya 
nem  engedheti elfelejtenünk, 
hogy nekünk  — a személyes, 
embertől emberig ható szeretet 
naponkénti ezer, meg ezer fe 
ladatával együtt — a jobb és 
teljesebb életformákért, közös
ségi életrendért végzett segítő 
szolgálatot elsősorban hazánk 
és társadalmunk életében kell 
végeznünk, segítve népünk to
vábbi gazdasági, társadalmi, 
szellemi és erkölcsi felem elke
dését. Mi, hivő keresztyének, 
nemcsak sikert kívánunk a né
pünk jobb és szebb jövőjét épí
tő terveknek, erőfeszítéseknek; 
hanem a hétköznapok hivatás
hűségével m agunk is ki akar
ju k  venni részünket a követke
ző, hetvenes évek gazdasági és 
társadalmi építő munkájában. 
Ez azonban nem  m ent föl ben
nünket a szélesebb körben, a 
mai világproblémákban, ránk 
háruló diakóniai feladatok alól.

Társadalmi diakóniánk 
„aranyfedezete” a mögötte álló, 
személyes keresztyén élet. Öku
m enikus-nem zetközi egyházi 
szolgálatunk ereje viszont i t t
honi, hűséggel végzett m inden
napi diakóniánk társadalmun
kért. És mindhárom végső for
rása: az élő, szeretetben m un
kálkodó hit Jézus Krisztusban.

Három jelölt közül a har
madikat, dr. Bertil Gärtner 
dómprépostot nevezték ki a 
svéd göteborgi evangélikus 
egyházkerület püspökévé. A 
Bo Gierzt nyugalombavonulá- 
sa óta üres püspöki szék betöl
tésének eljárását már kora ta

vasszal megindították, s az el
húzódás egyik oka a finn saj
tó szerint a jelölteknek a lel
késznők felavatása és alkal
mazása kérdésében elfoglalt 
negatív álláspontja vo lt Az 
áj püspök 44 éves.

Tanévnyitás T e o l ó g i a i  Akadémiánkon

R á c a l m á s

Dunaföldvár filiája. 36 evan
gélikus és 48 református össze
fogásából alakult áldozatos, 
családias szeretetben élő
közösség. Templom utáni
vágyuk 1949-ben érett való

sággá. Megépülését a hivek 
egyéni áldozata eredményezte. 
Nagy Sándor református, és 
felesége, Szeitz Vilma evangé
likus hívek indították meg az 
egyéni áldozatok sorát, amikor 
telket és építőanyagot adomá
nyoztak a templom céljaira. 
A felbuzdult hívek anyagi és 
munkaáldozata hónapok alatt 
tető alá hozta a hajlékot. Az 
említett év június 12-én hatá
rozták el az építést, s még az 
év december 4-én fel is szen
telték. Tornya csúcsán a 
kereszt és a csillag egybe- 
dolgozása a két kis gyülekezet 
testvériségét jelképezi.

A templomot Szabó Ernő 
építőmester tervezte. Mintegy 
40 000 Ft-ba került. 60 ülő
helyes. Az építéskor a két 
lelkész Mihácsi Lajos és Vida 
András volt. Ma a havonta 
két református istentiszteletet 
Kassai Sándor, a havi egy 
evangélikus istentiszteletet 
pedig Mihácsi Lajos látja eL

A tanévnyitó akadémiai ülést 
dr. Groó Gyula prodékán 
igeolvasása és imádsága után 
dr. Nagy Gyula dékán nyi
totta meg. Köszöntötte egy
házunk vezetőit, D. Káldy 
Zoltán és D. dr. O ttlyk Er
nő püspököket; az Állami 
Egyházügyi Hivatal képviselő
it, Straub István  főosztályveze
tő-helyettest és dr. Pozsonyi 
László főelőadót; dr. Bakos La
jos református püspököt, dr. 
Bajusz Ferenc budapesti és dr. 
Kocsis Elemér debreceni refor-

Minden szeptember visszatérő, ünnepi alkalma egyházunk 
életében a Teológiai Akadémia tanévnyitó ünnepe. Ebben az év
ben, szeptember 15-én, külön is alkalom volt a hálaadásra, ami
kor az Üllői úti székház szemet gyönyörködtetően megújult kül
sejű imaterme megtelt a teológus ifjúsággal, lelkészekkel, hoz
zátartozókkal és hivatalos vendégekkel.

A tanévnyitó istentisztelet szolgálatát D. Káldy Zoltán püs
pök, az Akadémia ez évben felügyeletet ellátó püspöke végezte. 
Igehirdetéséből lapunk más helyen közöl részleteket.

GÖTEBORG ÚJ PÜSPÖKE
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Egyházának és hazájának szolgált
— Száz éve halt meg Máday Károly —

Egyházunk történetébe
arany betűkkel írta  be nevét 
Máday Károly, a volt tiszai 
egyházkerület egykori püspö
ke.

Késmárkon született 1821. 
m ájus 30-án. A pja gombkötő 
m ester volt. M ár korán felfi
gyeltek a gyermek szorgalmá
ra  és fejlett értelm i képessé
geire, de a  szegény szülők 
csak nagy anyagi áldozatok 
árán tud ták  fiúkat iskoláztat
ni. Szülővárosában, majd 
Eperjesen tanult. I tt  társait 
tanította, hogy ő is tanulhas
son. M ajd nevelő volt Berze- 
viczy Gergely unokái mellett.

A berlini, greifswaldi, m ajd 
a jénai egyetem hallgatója 
lett. Beutazta Németországot, 
Dániát, Svédországot, Svájcot 
és Itáliát. Amikor hazajött, 
elfogadta a  miskolci algim ná
zium igazgató-tanári állását. 
M int tanár, a lelkész távollé
tében gyülekezeti szolgálato
ka t is végzett. 1847-ben a gyü
lekezet lelkipásztora lett.

Elérkezett 1848 tavasza. Má
day Károly sem vonta ki m a
gát a  m árciusi események 
sodrából: a  városháza udvarán 
hazafias beszédet mondott, és 
növendékeivel együtt beállt 
nemzetőrnek.

A szabadságharc leverése 
után csak Berzeviczy Titusz 
közbenjárására m enekült meg 
a súlyos ítélettől, és azzal, 
hogy elfogadta a szepesbélai 
gyülekezet meghívását.

1859. szeptem ber 1-én je
len t meg a pátens, am ely a 
bécsi udvar durva beavatko
zása volt a  hazai protestáns 
egyházak életébe.

A pátens szinte egyöntetű 
felháborodást válto tt ki. T á
m adták a sajtóban és gyűlése
ken egyaránt. A tiszai egy
házkerület 1859. szeptember 
27-én Késm árkon pátens elle
ni tiltakozó gyűlést tartott. 
M ásnap Zsedényi Ede kerületi 
felügyelő javaslatára tiltakozó 
felirato t intéztek a  bécsi ud
varhoz. A feliratot Máday K á
roly állíto tta össze. A megtor
ló válasz nem késett: m ind
kettőjük ellen eljárást indítot
tak, a gyűlés résztvevőit pedig 
lázadással vádolták. Zsedényi 
Ede visszautasította a  vádat, 
Máday Károly pedig kem é
nyen megcáfolta. Nemsokára

Szepesbélán lefoglalták a gyű
lés jegyzőkönyvének példá
nyait és M ádayt felfüggesz
tették. Gyülekezeti lelkészi 
szolgálatait a  szomszéd lelké
szek lá tták  el, hívei pedig egy- 
egységesen szeretett lelkipász
toruk mellé álltak.

Zsedényit és M ádayt a kassai 
törvényszék elé idézték. Má
day december 28-án, méteres 
hóban utazott Kassára. Az ott 
elmondott beszédét így fejezte 
be: „ . . .  G ott helfe mir! .Ich 
bin zwar kein Luther, aber 
ich bin Lutheraner!”

1860. m árcius 7-én — a kö
zelben elhelyezett egy század 
katona fedezete m ellett — öt 
katona letartóztatta parókiá
ján. A börtönben találkozott 
Zsedényivel. Fogsága idején 
szlovákul tanult. Amikor Thun 
miniszter* megbukott, m ájus 
15-én kiszabadultak. Visszaté
résük d iadalát volt.

Amikor a tiszai kerület püs
pöki tisztségére választást ren 
deltek el, 117 szavazatból 74- 
gyel Mádayt választották püs
pökké, Zsedényit pedig kerü
leti felügyelővé. Miskolcon, 
augusztus 1-én Székács végez
te a beiktatást.

1861 tavaszán ú jra  a miskol
ci gyülekezet lelkipásztora 
lett. Itteni működése a latt fej
lődött az algimnázium és a 
templomhoz torony épült. 
1863-tól m ár dobsinai le lk i- 
pásztor.

Gyülekezeti m unkája m ellett 
lelkiismeretesen kormányozta 
nagy egyházkerületét: 8 alka
lommal ta rto tt nagyobb ca
nonica visitatiót. Figyelemmel 
kísérte a felügyelete alá ta r
tozó eperjesi kollégium mun
kájá t is. 1867. szeptember I l 
lő  között tarto tták  a kollé
gium fennállása 300. évfordu
lójának em lékünnepélyét, ahol 
nagy hatású beszédet mondott,

Áldásos, m unkás életét ko
rán, 1870. szeptember 28-án fe
jezte be.

Életműve és szolgálata m úl
tunk értékes része.

Elnöktársa, Zsedényi Ede 
így em lékezett meg róla:

v- épp oly .hű papja volt 
egyházának, m int hű fia ha
zájának .

Barcza Béla

Az EVT európai titkára Magyarországon
Dr. Heinrich Puffert, az 

Egyházak V ilágtanácsa Egy
házközi Segély Osztályának 
európai titkára  felesége kísé
retében útban Rom ániába á t
utazott Magyarországon, és rö
vid ideig Budapesten tartóz
kodott. Dr. H. Puffert látoga
tást te tt Dr. B artha Tibor re

form átus püspöknél, az ö k u 
menikus Tanács elnökénél, és 
megbeszélést folytatott Dr. 
Tóth Károllyal, a  Református 
Zsinati Iroda Külügyi és S aj
tó Főosztályának vezetőjével, 
valam int Dr. Pálfy Miklóssal, 
az ökum enikus Tanács fő tit
kárával.

Amire kríszíushitiink íelszólít bennünket
— Mikko Juva elnöki székfoglalója Evianban —

Ez a nagygyűlés fontos ha
tárkő a LVSZ történetében. 
Válság és súlyos v ita  tám adt 
a nagygyűlés helye körül; 
gyakran ju tta tták  kifejezésre a 
kudarcot mind a  nagygyűlés 
lefolyására, m ind annak ered
ményeire vonatkozólag; volt 
azután egy sereg kritikai meg
jegyzés és néhány beható vita 
is a  teljes üléseken. Ha vala
mikor, hát most ugyancsak 
m egtapasztalhattuk, hogy „a 
világba küldettünk” ; hogy a 
világ maga kényszerítette m a
gát reánk, és tanácskozásaink 
alatt egyetlen percre sem volt 
lehetséges, hogy a világ reali
tásairól megfeledkezzünk.

Krisztus az evangéliummal 
„küldött el m inket a világba”. 
Ez a kijelentés nem új, már 
őseink is ismerték. Ugyanígy 
ism erték atyáink és anyáink. 
Ennek a Lutheránus Világszö
vetségnek az alapítói kezdet
től fogva tudták, és aszerint 
cselekedtek. Életre hívták a 
közös segítségnyújtást a  szen
vedőknek és rászorulóknak, az 
együttm űködést a  misszióban, 
az egyházközi segélyt és a  teo
lógiai tanulm ányi m unkát, — 
mindazt, am i a  sa já t progra
m unknak fontos része marad. 
Elkezdték az egyházak együtt
működését a  tömegkommuni
káció terén, melynek segítsé
gével Jézus Krisztusnak, a  mi 
Ű runknak, örömüzenetét m in
dennap és ebben az órában is 
szétsugározzák á világ négy 
égtája felé. Elkezdték a  szük
séges párbeszédet más feleke
zetű testvéregyházainkkal, és 
annak az egységnek a keresé
sére indították, amely minden 
Krisztusban hívőt magába fog
lal; de olyasvalamire is utal, 
ami több az egyházak egysé
génél; m inden em ber egységé
re, akiket Isten m egterem tett 
és K risztus megváltott.

Illendő, hogy ebben az órá
ban lerójuk tiszteletadásunkat

a LVSZ megalapítói iránt, akik 
most fiatalabb kezekbe adják 
a Szövetség vezetését, melyet 
oly sokáig hozzáértéssel irá 
nyítottak, A négy elnök — An
ders Nygren, Hanns Lilje, 
Franklin Clark Fry és Fredrik 
Schiotz — mind az alapítók 
nemzedékéhez tartoznak. Há
lásak vagyunk bátorságukért, 
bölcsességükért és előrelátásu
kért, mellyel az evangélikus 
egyházakat valam ennyi világ
részben kivezették elszigetelt
ségükből és elvezették a  m á
sokkal való együttműködésre, 
a közös szolgálatra a  világban 
és a nyilvánvaló ökumenikus 
kötelességekre, melyek vala
m ennyiünk előtt világosak. Ez 
az alkalom  külön is a rra  indít, 
hogy a „négy nagy em ber” kö
zül a  sorban legutolsót, F red
rik  Schiotz elnököt, méltassam, 
aki ebben a Szövetségben kez
dettől m unkálkodott: először 
hosszú éveken á t a Világmisz- 
sziói Bizottság elnökeként, s az 
utolsó hét évben m int elnö
künk. Feladatává lett, hogy a 
m últ hagyományait, kihívásait 
és teljesítm ényeit közvetítse a 
jelen számára, mely nyitott a 
sokféle lehetőség előtt és ígé
retteljes jelen, ö  ezt olyan alá
zattal, bölcsességgel és rá te r
mettséggel végezte, hpgy ezért 
m indannyian őszintén hálásak 
vagyunk.

Most mindegyikünk a  jövő
be tekint. Ha ez a  nagygyűlés 
elért valamit, a rra  a  tényre 
m indenesetre ú jra  figyelmessé 
te tt minket, hogy a  világ nem 
olyan, am ilyennek lennie kel
lene, és hogy keresztyéni h iva
tásunk, hogy tegyünk valamit. 
A LVSZ-nek az egyik feladata 
az, hogy segítse tagegyházait 
abban, hogy jobban felkészül
tek legyenek bizonyságtételük

ŐSZI CSILLAGOK
Lehull a lomb, a szél harap, 
felhők mögött nyugszik a nap.
Ősz lesz s mi is megőszülünk, 
ezer gondba elmerülünk.
Ilyenkor csak ül az ember, 
lenyűgözi a szeptember.
K önnyünk apad s nevetésünk, 
elvégezzük számvetésünk.
Ezt megtettük, azt nem tettük.
Szerettük őt? Nem szerettük?
Sok fontosat elfeledtünk, 
könnyet nyeltünk, gondot ettünk.
Olykor hideg volt az ágyunk, 
de szép volt az ifjúságunk.
M ájusfákon színes szalag, 
ó az élet hogy elszaladt!
Gondra, búra m ért gondolunk?
Derűs lehet öregkorunk!
Csak vigyázzunk, el ne essünk, 
s m indig legyen, kit szeressünk: 
a fiatalt, az aggokat, 
és az őszi csillagokat.

Gyarm athy Irén

és szolgálatuk végzésére. Igen 
nagy jelentősége van a  LVSZ 
egesz jövendő m unkája számá
ra annak, hogy itt  az egyházak 
hangját hallottuk: nemcsak 
egyházi vezetőkét, hanem  a 
lelkészekét, laikusokét és az if
júságét is. A párbeszéd és az 
ellentétes álláspontok v itá ja  e 
nagygyűlés vonásai közé ta rto 
zik. Hogyan ism erhette volna 
meg az új Végrehajtó Bizott
ság azok gondjait és várakozá
sait, akik a legelső vonalban 
állnak, o tt ahol az egyház a  vi
lággal találkozik, ha Önök nem 
lettek  volna jele*n, hogy hall
hassuk hangjukat?

A Lutheránus Világszövet
ségnek, tisztségviselőinek, bi
zottságainak és vezetőségének 
sohasem lenne szabad elfelej
teni ők, hogy nem  az a  legfon
tosabb, ami a  Szövetségben, az 
egyházi hivatalokban vagy a 
gyűléseken történik; hanem 
az, ami az evangélium frontvo
nalában történik, ahol Isten, 
igéje és a szentség által, talál
kozik az emberrel, s ahol az 
ember Krisztus jelenlétében 
találkozik az embertársaival. 
Ha itt csődbe jutunk, akkor 
mindenütt csőd vár ránk. Ha 
az egyház küldetése nem az 
evangéliumtól áthatott külde
tés, mely személyes el kötele
zettségekre és közös felelősség
re szólít fel minket, akkor el
áruljuk azt a feladatot, melyet 
Urunk adott: hogy elmenjünk 
a világba az evangéliummal.

A Lutheránus Világszövet
ségnek ú jra  meg ú jra  gondol
nia kell a rra , hogy az igazán 
fontos dolgok az em beri és he
lyi szinten történnek; ott, ahol 
élet és cselekvés van. Mi a  
Szövetségben, a  Nagygyűlésen, 
a  Végrehajtó Bizottságban és 
a  vezetőségben m ásfajta szol
gálatra vagyunk elkötelezve. 
De ez a  szolgálat nemkevésbé 
fontos: valam ennyiünk javát, a 

„keresztyén egyházak javá t 
szolgálja. Újra meg újra fi
gyelmeztettek bennünket — 
különösen az ifjúság — arra, 
hogy világunk beteg, a szenve
dés, az éhség és elnyomás 
uralkodik benne. Az is világos 
valamennyiünk előtt — vagy 
legalábbis világosnak kellene 
lennie — hogy az igazságtalan
ságnak ebben a szövedékében 
a legsúlyosabb kérdés a kivált
ságosak és félretaszítottak, a 
gazdagok és szegények, az ipa
ri és a fejlődő országok közti 
szakadék. Tudunk a fejlődő 
országok bajairól és a törekvé
sekről, hogy segítséget nyújtsa
nak fejlődésükhöz. De azt is 
tudjuk — s ez az egész dolog 
keresztje —, hogy az igazi 
probléma nem a szegénység és 
nyomor, mely alatt a világ két
harmada gyötrődik; hanem az 
a kapcsolat, amelyben ez a vi
lág áll a másik harmaddal, a 
bőség világával, amelyben kö
zülünk a legtöbben élnek. 
Vagyis az emberiség közössé
gének rémitöen igazságtalan 
struktúrája. Az igazi probléma 
nem a szegények szenvedése, 
hanem a gazdagok magatartá
sa. Az a tény, hogy a keresz
tyének és az evangélikusok 
túlnyomó többsége a gazdag 
országok polgára, minket, az

evangélikusok Világszövetsé
gét, szembesít azzal a külön 
felelősséggel, hogy tagegyhá
zainkat felhívjuk arra, szeré
nyen, a valóságnak megfelelő
en és bátran vizsgálják meg, 
mit kell és mit lehet tennünk 
együttesen.

M indenki tudja, könnyű eze
ket a nézeteket Evian bizton
ságában kimondanunk. Nem 
gondolom, hogy valami ú ja t és 
eredetit mondtam. De ezeket a 
dolgokat az evangélikus egy
házakban és ezeknek mindig 
ú jra  ki kell m ondanunk; m ert 
— legalábbis tagegyházaink 
nagy részére ez érvényes — 
még mindig nem vagyunk tu
datában, milyen sürgős szük
ség van arra, hogy az ipari or
szágokban élő keresztyének 
megváltoztassák gondolkodá
sukat, felébredjenek és levon
ják a gyakorlati következmé
nyeit annak, amire Krisztus
hitünk ebben a helyzetben fel
szólít minket.

Ezzel kapcsolatban szeret
nénk utalni egy különösen 
fontos szolgálatra, m elyet a  
LVSZ tagegyházainknak és ne
künk személyesen tehet. A köl
csönös és szabad inform álás 
szolgálatáról beszélek. I tt  Evi
anban tapasztaltuk, milyen ne
héz valamilyen különleges 
helyzettel kapcsolatban ny ilat
koznunk, ha legalább a  leglé
nyegesebb tényekkel nem  ren
delkezünk és valamennyi ér
dekéit fél szem pontjait meg 
nem hallgattuk. Tudjuk ter
mészetesen, hogy sok inform á
ció, mely sokféle csatornán e l
ér bennünket, különféle for
m ákban és célokból á t van 
alakítva. Igazi szolgálat lenné 
egyházaink és döntő testületé- 
ik  szám ára, ha a LVSZ n a
gyobb m értékben, m int ez ed
dig lehetséges volt, és rendsze
resen ellátna m inket objektív 
és pontos információkkal. Az 
Ilyen tájékoztatások nyugod
tan lehetnének egymással vi- 
tázók Is, és nemcsak az egyhá
zak belső kérdéseivel kellene 
foglalkozniuk. Hogy megfelelő-, 
ek lehessenek, ezeknek a tá jé 
koztatásoknak időszerű anya-1 
got kellene közölniük azokról 
a súlyos problém ákról is, am e
lyekkel korunk emberisége a  
történelem ben szembenéz és 
am elyekre az egyházaknak is 
kell, hogy gondja legyen. Ez 
lényeges, ha el ak arju k  érni, 
hogy világosan megértsük a 
világhelyzetet, a  szemünk 
előtt álló, alapvető problém á
kat és hatalm i struk tú rájuk  
hatásait.

Csak ilyen tájékoztatások 
alapján  lehet helyesen értékel
ni és felelősen dönteni.

A tájékoztatások, szabad te r
jesztéséért dolgozva az egyház 
m ár a béke és igazság szolgá
latában áll. És ez is hasonló
képpen egy része küldetésünk
nek, mely szerint a  világba 
küldettünk el.

Miközben tovább haladunk 
előre a  közös erőfeszítés ú tján 
az egyházaknak ebben a  lutheri 
közösségében, az Önök együtt
működését és tám ogatását ke
resem, annak az Ü m ak a szol
gálatában, aki valam ennyiün
ket egyesít.

Állok a parton és nézem a vizet. Fodrozódó 
tükre olyan, m int egy hatalm as redőny. Igen, 
az ősz, a nagy betakarító, m egfújta a takaró
dét s lehúzta a redőnyt. Víg napok, hónapok! 
Hol vagytok? Nyár, vendégsereg, vakító, csil
lámló víztükör, száguldó vitorlások, mind a 
múlté. A part kihalt, kopár. Velem együtt 
sóhajtod: be kár!

Merengek a parton csendben, egyedül. Fe
jem felett vadludak éke repül. Récék, halak 
csobbanását hallom. Susog a nád, fácán hang
ja  szól.. .  Loccsan a víz a parton, a sziklán, 
darabokra hull, m ajd lassan ú jra  elsimul. A 
víz pajkos já tékát nézem s közben a nyár 
m orzsáit szedegetem.

Elhagyott tárgyak: kilyukadt úszóövek a 
nádban, magános csónak a parton, hazafelé 
vonuló halászhajók, eldobott horgászbotok 
szóljatok! Beszéljetek velem, hangotokat fi
gyelem !

ŰSZÓÖVEK. . .  Formák, színek ta rka  sere
ge. Egyszerű autó belsőgumitól a  felfújható 
agyig minden van itt. Egyik csak úszni segít, 
a  másik m ár kényelm et ad.

Vannak bátor, jó úszók, akik öv nélkül sze
lik a vizet. Halakkal versenyeznek. Lem erül
nek, pillanatokra láthatatlanok; messze bent 
úsznak, alig láthatók. Ha parto t érnek, mell
kasuk úgy jár, m int egy fújtató. Ők a nagyok, 
a bátrak, a hősök! Nem könnyű e győzelem. 
Nagy a súrlódási felület, az ellenállás. Leküz
deni mindezt, erő kell s hősi helytállás. Tel
jesítm ényét nem kíséri taps! Sokszor gyanak
vó, szeretetlen bírálat, am it kap! önm agán ta 
pasztalja Nitsche aforizm ájának igazát: „A 
közönség azt, aki a zavarosban halászik, köny-

nyen összetéveszti azzal, aki a mélyből merít.” 
Van, aki túlm éretezi erejét és ráfizet. A nyári 
Balaton sokakat e ltem et. . .  Mégis ők azok, 
akik előbbre viszik az é le te t. . .  a bátrak  és 
merészek . . .  kik vizen, szárazon, levegőégben 
keresik a boldog holnapot.

Van, ki szerény övvel úszik, óvatosan. Nem 
visel nagyot, csak akkorát, mivel fönt ta rth a t
ja  magát. Nem vállalja a messze távolok koc
kázatát. Vállal terheket is, de mértékkel. Á l
dozatot is hoz ha kell. Csak biztosra megy. 
Egy lapra nem teszi fel életét; m agának ala
csonyra állítja a  mércét. Másokkal kapartatja 
ki a gesztenyét. Középszerű ember, józan, 
becsületes, óvatos. „Jobb ma egy veréb, m int 
holnap egy tú z o k ..” vallja. Szürke is marad, 
m int a veréb, m ert m indig kicsiket lép. Ara
szolva já rja  a  világot, m int a hernyó, a pillan
gó röptét nem éli meg.

M int sok színes kis játékcsónak, úgy ringa- 
nak a felfú jt ágyak. Sokakat veszedelmes 
álomba ringatnak. Van, kinek nem a víz kell, 
csak a napsugár, de abból töménytelen s úszik 
úgy a víz színén, hogy teste vizet sem ér. Az 
élet vizén is vannak ilyen ügyesek. Kerül 
m inden súrlódást, m inden nehezet. Élni csak 
fent szeret, lent sohasem. Mélytől, sártól, baj
tól irtózik. Mindig fenn a habokkal úszik. 
Könnyen és jól élni: ez a jelszó. Könnyűt ne
hézzel nem cseréli el. Agyát mindig kemé
nyebbre fújja, m ár alig éri a vizet, szinte le
beg .. míg egyszer csak füstbe megy. Igen, 
m ert üres v o l t . . .  A legtöbb áldozat itt szüle

tik, szárazon is, vizen is. Ne irigyeld őket. a 
kérkedőket. Üres kalász, polyva az egész. 
Olyan, m int egy tiszai kérész. Ma irigyelten, 
magasan fenn ül, holnap üresen örökre elme
r ü l . . .

CSÓNAKOK. , .  ’’Hullámzó Balaton tete
j é n . . . ” Nemcsak a nóta, csónak is kell! Min
denki álma, csónakba szállni, evezni, el a 
parttól messzire. Mikor a köldökzsinór elsza
kad s a ringó csónak szelni kezdi a habokat, 
minden szív megremeg s félni kezd. Fél, de 
ugyanakkor bátor hajósok mersze űzi, hajtja  
beljebb, csak beljebb, mindig messzebb. Mint 
réten a lepkét, úgy kergeti a hullám okat, a 
nap tüzét, mely millió csillagként csillog a tó 
tükrén. Bolondos gyerekként játszani a ve
széllyel, igen: ez m indenkinek kell. E nélkül 
a gyenesi nyár nem m úlhat él!

Csónakom m inden reggel eloldom. Csak azt 
tudom, hogy elindulok. P arto t érek-e? Kérdés. 
Az elinduláshoz bátorság kell. A m egm ara
dáshoz bölcsesség. A visszaérkezésMtegyelem. 
Minden reggel indulok s néha messzire is el
jutok. Minden este ú jra és ú jra  tapasztalom: 
kikötni fáradt, hányatott csónakom, Istenem! 
. . . e z  kegyelem! A h it próbája és bizonysága 
ez, Mindenki m egtapasztalja, ki napról napra 
ú jra  evez. Élni m erni kell! Hinni és élni oly 
összetartozó, m int csónak és evező. Vízi em 
berek m ondják: „bontsd vitorlád, ha Isten 
nagy szelet ód.” Evezz a mélyre, amig lehet! 

'Az idő sürget, az élet siet.

HAJÚK . . .  Hatalm as test, százakat elnyel, 
m indenkit megigéz a „tenger”. Úszó ház a  vi
zen . . .  az egyház ősi képe ez. Sok-sok ember, 
m ind egy cél felé megy. Kelet bölcsét kérdez
ték a tanítványai: „Mi az erő?” — így vála
szolt: „Az erő, az am ikor 12 ember ugyanab
ban a pillanatban egy csillagra néz.” Sok em
ber, azonos cél — hatalm as erő! Ki Keszthe
lyen hajóba száll s Badacsonyba tart, a  közös
ség áldásából hatalm as élményt kap. Hirdesd 
életeddel, hogy élni szép, élni j ó . . .

HO RG ÁSZO K... Sokan így érkeznek: hor
gászfelszereléssel, m ert szám ukra nincs na
gyabb élvezet, m int a gyenesi hajnali csend
ben kiülni a nádas szélibe. . .  bedobni a hor
got s várni, lesni a szerencsét türelmesen. 
Csendes vadászok ők, puskájuk nem csinál 
zajt. Nem verik fel a h a jn a lt . . .  ő k  a türelem 
élő szobrai a parton s nem öli meg őket az 
unalom. Ügyes csalétekkel horogra csalják ál
dozatukat. Be is etetik a helyet, hová kiülnek 
minden n a p . . .  A kísértő is így tesz velünk. 
Olyan csendes, észre sem veszed, csak m ikor 
csalétkét lenyelted. Van, am ikor sikerül m in
den erődet összeszedve elszakítani a fonalat, 
mellyel m agánál fogva tart. M áskor hiába 
minden. Elbuktál, foglya lettél s elvesztél. Vi
gyázz ügyes csalétkek úsznak a vízben, lenn a 
mélyben! Légy éber! Messzire kerüld el!

Hideg van, fúj a szél. Remeg a víz tükre, 
fázik, libabőrös, m int az én karom. Végigfut 
a hideg rajtam , fázom. Susog a nád, jön a tél. 
Nyári emlékek, Isten veletek!

Hernád Tibor

SZÁZ ÉVES AZ ÓKATOLIKUS EGYHÁZ
dók az első vatikáni zsinaton 
k ih irdetett pápai csalatkozha- 
tatlanság elfogadására. Az 
Ökatolikus Egyháznak jelenleg 
10 önálló egyházrészében 19 
püspöksége, 625 gyülekezete és 
kereken 570 ezer híve van.

Több m int 600 hivatalos 
képviselőt vártak  a  szeptem
ber 3—6 között Bonnban meg
rendezett Ókatolikus Nemzet
közi Kongresszusra. Az Ókato
likus Egyház 1870-ben szerve
ződött azokból a katolikusok
ból, akik  nem voltak hajlan-

G y e n e s i  m o r z s á k

BARCZA BÉLA CIKKE HÚSZRÓL
) A Berlinben megjelenő „Die 
3 Zeichen der Zeit” című teoló

giai folyóirat ez évi 6. száma

Barcsa Béla tési lelkészünk 
tollából tizennégy hasábos ta 
nulm ányt közöl Húsz Jánosról.



Készen a feleletre és szolgálatra
— D. Káldy Zoltán püspök igehirdetése a Teológiai Akadémia tanévnyitó istentiszteletén —

1 Péter 3, 15—16
Isten iránti hálával vagyunk 

együtt ezen a tanévnyitó ün
nepen, hogy megkezdjük a 
Teológiai Akadém ia 1970/71 
tanévét. Ha a rra  gondolunk, 
hogy az első évfolyamra 8 fia
ta lt vehettünk fel, 1 hallga
tónk katonai szolgálatából tért 
vissza és "1 finn hallgatónő 
ösztöndíjasként Helsinkiből 
érkezett hozzánk, tehá t 10 új 
hallgatóval növekedett a lé t
szám és így összesen több m int 
30 hallgató tanul A kadém ián
kon — akiket 6 professzor és 
a Teológus Otthon igazgatója 
tan ít és nevel — akkor jogo
san adhatunk hálá t Istennek, 
ö  ad professzorokat és 0  gon
doskodik új pásztorokról, hogy 
az igehirdetés folyamatos le
gyen itt a magyar földön is.

Ezekben a napokban sok 
egyházban nyitják meg a teo
lógiai főiskolák kapuit. Ügy 
szoktuk m ondani: a teológiá
kon is megkezdődik a  tanítás. 
A tanítás szót azonban szeret
ném kicserélni egy másik k i
fejezéssel. Ha jól lá tja  el az 
egyház a feladatát, akkor a 
munkaév kezdetén M agyaror
szágon és máshol is nem any- 
nyira a  tanítás, m int inkább a 
felelés kezdődik meg, profesz- 
sZOrok és a hallgatók részéről 
egyaránt. A tanévnyitó a pro
fesszorokat és a hallgatókat 
egyaránt padba ülteti. A  k a
tedra a  tanítás szimbóluma, a 
pad a felelésé. Ha az egyház 
jól érti a  helyzetét, akkor rá 
kell jönnie: szám ára nem a 
katedra az igazi fórum, hanem 
a pad, amelybe beülve felelnie 
kell. Ha az egyház jól lá tja  a 
helyzetét, felism eri: végérvé
nyesen vége annak a  közép
kori szituációnak, am ikor úgy
szólván az egyház volt „m in
den mindenekben”, ő tan íto tt 
és oktatott, gazdasági és tudo
mányos kérdésekben, csillagá
szatban és így tovább. Padba 
kerültünk: a megkérdézettség 
állapotába kerültünk. Felel
nünk kell. De nem azért, m int
ha az egyház elvesztette volna 
küldetéstudatát és kisebbren
dűségi érzése lenne, a „sarok
ban” érezné magát. Ezzel Jé 
zus Krisztus művét, az egyház 
küldetését kicsinyítenénk le, 
árulnánk el. Hanem  a  világ 
változott meg körülöttünk. 
Nem igényli azt, hogy — m int 
a  középkorban vagy később 
egy ideig — az egyház m in t
egy a „bölcs N áthán” szere
pét töltse be, &  csak m indent 
ő tudjon, m indenre egyedül 
ism erje a  helyes választ. Nem, 
minket, egyházát, m aga Isten 
ültet a padba. Azért, hogy fe
leljünk a nekünk feltett k é r
désekre, nemcsak M agyaror
szágon, hanem az egész v ilá
gon,

Nézzük meg az igehely ere
deti szituációját. Ha nem téve
dünk, Krisztus után 64 körül

íródhatott. Szeretném hangsú
lyozni, hogy itt a  helyzet nem 
az, m intha az állam  üldözné 
az egyházat, és a fiatal keresz
tyének, akik tovább akarják  
folytatni az Igehirdetést, a meg- 
tám adottság állapotában len
nének; s erre Péter azt mon
daná: R íjatok ki, álljatok el
len, feleljetek és harcoljatok. 
I tt  nem  erről van szó: csak a 
környezetük változott meg, s 
akik keresztyénekké lettek, 
akkor egy pogány világban 
éltek. S ez a  világ észrevette, 
hogy a  keresztyének m áskép
pen élnek. Ezért megkérdezték 
a keresztyéneket: mi a ti h ite
tek, mi »a ti hitetek alapja, mi 
a reménységetek? Ez itt a 
döntő, a reménység kérdése. 
Ez akkor elevenbe vágó kér
dés volt, m ert a pogányoknak 
nem volt reménységük. Mi 
szenvedünk az élet terhe a la tt 
— m ondhatták — ti pedig jó- 
kedvűek, reménykedők vagy
tok; azt m ondjátok, nincsen 
halál, de van feltámadás. Mi 
az ap ja  ennek a reménysége
teknek? Péter erre ezt vála
szolja: ha megkérdeznek tite
ket, feleljétek: a mi funda
mentumunk Jézus Krisztus, 
akitől kaptuk az örök életet.

Ma is a megkérdezettségnek 
ebben a helyzetében van az 
egyház, m int volt az első ke
resztyének idején. Valaki erre 
azt m ondhatná: de hiszen nem 
kérdeznek m inket semmi fe
lől. Testvéreim , lehet, hogy 
nem a reménységünk a fő k é r
dés m a; de ha a hozzánk in
tézett kérdésekben követjük a 
fő vonalat, egészen az alapo
kig, akkor bizonyosan felve
tődik a reménység problém ája 
is. A padban ülünk, és felel
nünk kell, bár lehet, hogy né
ha kényelm etlen szám unkra a 
kérdés formája. Nem a forma 
a lényeges: hanem  az, hogy 
megkérdeznek bennünket, és 
felelnünk kell. Mit mond eb
ben a helyzetben számunkra 
Isten igéje? ~L , '

Először is azt, hogy készen 
kell lennünk a felelettel. Nem 
elég csupán készségesnek len
ni, hanem  készen kell len
nünk. Az egyháznak először 
tisztában kell lennie önmagá
val, hogy m iért van itt, mi a 
reménysége, m iért beszél sze
rétéiről. Ügy nem lehet a szere- 
tetről beszélnünk, hogy nem 
gyakoroljuk is a  szeretetett 
Ügy nem lehet a  segítőkész
ségről szólni, hogy az egyház 
közben nem gyakorolja a se
gítőkészséget. Készenlét — ez 
azt jelenti, hogy az egyház á l
landóan tisztázza önmaga előtt 
is, m it hisz és m it nem. Ké
szenlét — ez azt jelenti, hogy 
ism ernie kell a világot, ahol 
szolgálni akar: a  béke és a há
ború, a humanizmus, a faji 
kérdés, a kis és nagy népek 
problém áját. Ha azt mondaná

Az Ökumenikus Tanács elnökségének ülése
A Magyarországi Egyházak 

ökum enikus Tanácsának el
nöksége 1970. szeptember 11- 
én dr. Bartha Tibor reform á
tus püspök, az ökum enikus 
Tanács elnöke vezetésével k i
bővített ülést tarto tt, m elyre 
meghívást nyertek az egyházi 
sajtó  képviselői is.

A megbeszélések középpont
jában küszöbön álló ökume
nikus események álltak.

Az elnökség határozatot ho
zott arról, hogy Magyarország 
felszabadulásának 25. évfor
dulója, az 1970. jubiláris év 
alkalm ából az ökum enikus 
Tanács 1970. szeptem ber 27- 
én, vasárnap du. 6 órai kez
dettel a  Deák téri evangélikus 
templomban ünnepi ökumeni
kus nagygyűlést tart, am elyen 
a tagegyházák ökumenikus 
közösségben emlékeznek meg 
az elm últ huszonöt év a la tt e l
nyert áldásokról az egyházak 
és a m agyar nép életében, k i
fejezésre ju tta tják  Isten irán 
ti hálájukat, és számot adnak 
a  szolgálatra való elhivatásuk- 
ra  vonatkozó felismerésükről. 
A jubileumi nagygyűlésre az 
ökum enikus Tanács számos 
hazai és külföldi vendéget is 
meghívott.

A Magyarországi Egyházak 
ökum enikus Tanácsának meg
hívására 1970. szeptember 28. 
és okt. 2. között a Keresztyén 
Békekonferencia három  testü
leté: a  Nemzetközi Titkárság 
(Szept. 28—29,), a  M unkabi

zottság (szept. 29—okt. 1.) és 
a  S truk tú ra Bizottság (okt. 2.) 
Magyarországon ta rtja  üléseit.

Az ökum enikus Tanács el
nökségének legutóbbi ülésén a 
tagegyházak jelölése alapján 
a  vendéglátás és a  bizottsá
gok üléseinek megszervezésé
re  operatív bizottságot hoztak 
létre. Ennek munikajaroi es a 
szervezés feladatairól az el
nökség beszámolót hallgatott 
meg, s ezzel egyidejűleg meg
v ita tta  és jóváhagyta a továb
bi teendőket.

Az elnökség úgy határozott, 
hogy a közeli jövőben kibőví
te tt ülést tart, amelyen a tag
egyhazak vezetői kölcsönösen 
tájékoztatják  egym ást és az 
elnökséget az 1970 nyara fo
lyam án ta rto tt felekezeti vi
lágszövetségi nagygyűlésekről, 
amelyeken az egyes tagegyhá
zakat küldöttségek képviselték 
(mint ismeretes ez év nyarán 
ta rto tta  nagygyűlését a Refor
mátus, Lutheránus, Baptista és 
Adventista világszövetség).

Az elnökség m eghallgatta a 
főtitkár tájékoztatását az 
ökum enikus Iroda m űködésé
ről és m unkájáról.

Ezt követően az elnökség 
tagjai bensőséges módon kö
szöntötték Dr. Bartha Tibor 
reform átus püspököt, az ö k u 
m enikus Tanács elnökét ab
ból az alkalomból, hogy a Re
formátus Világszövetség Vég
rehajtó  Bizottságának tagjává 
választották.

az egyház, hogy nem ért ezek
hez a kérdésekhez, hogy ez 
„nem az én asztalom ”, akkor 
eltéveszti a feladatát és nem 
tud felelni.

Az egyház padban ül és fe
lelnie kell. Ha felelni akarunk, 
minden szakterületen a rra  van 
szükség, hogy felkészültek le
gyünk, és tudjunk a kérdések
kel szembenézni. A készenlét 
az állandó tanulást, az állandó 
készülést jelenti. Egy közgaz
dasági egyetemi hallgató vizs
gázni ment, de reggel még el
kérte az aznapi Népszabadsá
got. Megkérdeztem tőle, hogy 
m iért? Azt felelte: m ert le
het benne olyan gazdasági vo
natkozású cikk, amelyről ma 
a vizsgán megkérdeznek. Igen, 
a készenlét azt jelenti, hogy a 
legutolsó napig nem mulasz
tunk el sem m it: tanuljuk, 
am it Krisztus ad szám unkra 
feleletképpen.

Amikor Evianban egy tá r 
sadalmi problém áról folyt a 
vita, egy indonéz küldött fel
állt és azt m ondta: ezeket a 
kérdéseket úgy kell m egolda
ni, hogy „bemegyünk a csen
des szobába a Bibliánkkal és 
ott imádkozunk”. Vajon ez-e a 
készenlét: ha sok gazdasági és 
társadalm i problém a van a 
mai világban. Visszahúzódni a 
csendes szobába? Valóban be 
kell m ennünk a csendes szo

bánkba: de ez csak erőforrás, 
erőgyűjtés, hogy aztán felelni 
tudjunk! S a felelet legyen sze
líd és tisztelettudó és „jó lel
kiism erettel” Adott felelet! 
Mondjátok, nem túlságosan 
„foltos” az egyház lelkiism ere
te? Evianban egy néger dele
gátus elmondta, hogy fehér 
hittestvérei nem  hajlandók 
vele együtt úrvacsorát venni. 
Nem foltos ilyenkor az egyház 
lelkiism erete? Lehet-e ilyen 
lelkiism erettel proklam álni 
például a faji kérdésben, a 
vietnam i háború kérdésében, 
am ellyel kapcsolatban ugyan
csak foltok vannak az egyhá
zak lelkiismeretén, és más, po
litikai kérdésekben? Meg kell 
vizsgálnunk a lelkiism eretün
ket!

Csak vázlatosan szólhattam, 
de egyet talán sikerült mégis 
világossá tennem :. legyen a 
Teológiai Akadémia ezévi 
m unkája felelet a  naponkénti, 
égető emberi kérdésekre, né
pünk kérdéseire és a világ 
kérdéseire! Ezzel lesz diakó- 
niai szolgálattá: segítséggé és 
szeretetté azoknak, akiknek 
felelni akar.

Legyen a Teológiai Akadé
mia m unkája felelet a ma 
égető problém áira: s ha ézt 
tesszük, akkor jó tanévünk 
lesz.

Ökumenikus jubileumi ülés
A  Magyarországi Egyházak ökum enikus Tanácsa 1970. szep

tem ber 27-én vasárnap délután 6 órakor a  Deák-téri evangé
likus templomban ünnepi ülést tart, am elyre a gyülekezetek 
tagjait szeretettel hívja és várja  az ökum enikus Tanács elnök
sége.

Képek a Teológiai Akadémia 
tanévnyitójáról

Dr. Nagy Gyula dékán székfoglalót ta rt

\  tanévnyitó hallgatósága

Evangélikus kisebbségi egyházak konferenciája
A Lutheránus Világszövetség szeptem ber 21—26-ig rendezi 

meg az európai evangélikus kisebbségi egyházak konferenciá
já t a romániai Brassóban. A magyar delegáció tagjai: D. dr. Ott- 
lyk Ernő püspök vezetésével, Dr. Pröhle Károly professzor, 
Görög Tibor és Mekis Adám esperesek, egyházunk sajtó já t pe
dig D. Koren Emil esperes, az Evangélikus Élet szerkesztője 
képviseli. A konferencián Dr. Pröhle Károly professzor elő
adást tart „A nagykorúvá lett világ” címen. Görög Tibor es
peres pedig az egyik munkabizottság vezetője lesz.

Az Európai Egyházak Konferenciája
Szeptember 28-tól október 1-ig Bukarestben ta rtja  elnökségi 

ülését az Európai Egyházak konferenciája, amelyen az 1971 
tavaszán tartandó  nagygyűlést, Nyborg V l-ot készítik elő. Az 

;elnökség ülésén D. dr. Ottlyk Ernő püspök vesz részt, m int az 
Európai Egyházak Konferenciája egyik elnöke.

Lelkészek emlékeznek

Epilógus
Egy szerdai napon, április 

4-én eldördültek az utolsó 
fegyverek Magyarország te rü 
letén és ez időtől fogva szabad 
volt az ország a ném et meg
szálló csapatoktól, valam int a 
ném etek szolgálatába szegő
dött Szálas! nyilas uralm ától. 
Gigászi küzdelem és harc 
egyik nagy szakasza zárult le. 
Hogy némi fogalm unk legyen 
arról, mi zajlott le hazánkban, 
a rra  nézve némely szánladatot 
idézünk. A fasiszta Német
ország fegyveres erői még 1944 
nyarán, tehát am ikor M agyar- 
ország területén húzódott a 
front, 324 hadosztállyal és 5 
dandárra l rendelkezett. Szám
szerűleg ez mintegy 4 millió 
katonát, 49 000 löveget, vala
m int aknavetőt, 5250 harcko
csit és rohamlöveget és 2800 
harci repülőgépet jelentett. 
Vele szembeh a harcoló szov
je t haderő állománya 6,1 millió 
katona, 92 800 löveg és akna
vető, 7700 harckocsi, valam int 
13 400 repülőgép volt.

10 millió em ber állt állig 
fegyverben, egymással szem
ben a Balti-tengertől a Fekete- 
tengerig. Egy országnyi fegy
veres erő! S am int em lítettük, 
ennék csupán egy része vólt az, 
amelyik átvonult hazánkon. 
Ebben a küzdelemben a 2. és
3. Ukrán Hadsereg csapatai, 
Malinovszki és Tolbuchin m ar
saitok vezetésével, folyótól 
folyóig. várostól városig, háztól 
házig folytatta véres küzdel
m ét a ném et megszállókkal 
szemben. Hogy m ekkorák vol
tak a veszteségek, a rra  nézve 
csak hozzávetőleges számokat, 
becslések alapján tudnánk 
mondani. De hogy sok és nagy 
volt, azt m indannyian tudjuk. 
Zsukov írja  „Emlékezések, 
gondolatok” című könyvében: 
„A 2. és 3. Ukrán Front 
csapatai 1945. januárjában, 
februárjában  és m árciusának 
első felében védelmi harcokat 
vívtak és elháríto tták  a ném et 
fasiszta csapatok csapásait. 
A ném etek vissza akarták  őket 
szorítani a Duna mögé, fel 
akarták  m enteni a Budapesten 
bekerített csapataikat, s ezzel 
megszilárdítani az arcvonal 
magyarországi'szakaszát. A két 
front csapatai két ütközetben 
súlyos vereséget m értek a 
támadó ellenséges csapatokra, 
m eghiúsították m inden olyan 
kísérletüket, hogy elérjék a 
Dunát. Március közepén pedig 
m egterem tették m ár a felté
teleket a bécsi irányban való 
támadáshoz. M árcius 16-tól 
április 15-ig folytatták le a bé
csi tám adó hadm űveleteket, 
amelyekben a „Dél” hadsereg
csoport több, m int harm inc 
hadosztályát zúzták szét. Á p
rilis közepére csapataink telje
sen m egtisztították a német 
fasiszta csapatoktól Magyar- 
országot, Csehszlovákia nagy 
részét,. Ausztria területére 
léptek, felszabadították Bécset 
és m egnyitották az u ta t Cseh
szlovákia központi részei felé. 
Németország véglegesen el
veszítette a magyar és osztrák 
olaj lelőhelyeket, továbbá sok 
olyan üzemet am ely fegyvert 
és harci eszközöket gyártott 
számára.”

Ez a szűkszavú idézet fedi a 
szeptembertől áprilisig tartó  
hosszú, véres harcok útját. 
Zsukov alig foglalkozik többet

a magyar front eseményei
vel, m ert hiszen magyar te rü 
leten a ném et menekülő had
erőnek csupán tíz százaléka 
volt bevetve. De nekünk m a
gyaroknak, akiknek a .folyói 
mellett, városaiban és házai 
között dúlt a véres küzdelem, 
em berfeletti m egpróbáltatást 
jelentett.

Néhány sorban megpróbál
tunk visszaemlékezni e vérzi
vataros időkre. Istennek le
gyen hála, hogy a legnehezebb 
időkben m uta tta  meg legin
kább irgalmas széretetét. 
Azok a sorok, amelyek olvasó
ink elé kerültek, lényegében 
erről az irgalm as szeretétről 
tettek bizonyságot. Nem vélet
len, hogy minden lelkészünk
ben egyaránt emlékezetes az 
az időpont, am ikor megszűnt a 
rejtőzködés, bujkálás, mene
külés és félelem, s felsóhajtott: 
„vége a háborúnak.”

De Isten m egm utatta azt is, 
hogy nem ok nélkül suhogtat
ta fölöttünk ítéletének ostorát. 
Az ország vezetői ebbe a  há
borúba ok nélkül és felelőt
lenül belesodortak bennünket 
is. Százezrekre rúg azok
nak a száma, akiket elvesztet
tünk a Don-kanyarban, vagy 
az ukrán hómezőkön. Polgári 
életekben is sok tízezer volt a 
vérveszteségünk. Közösen kel
lét m indezért a felelősséget 
vállalnunk.

Mit tehetett az egyház népe 
ezekben az időkben? A m últ 
bűneiért és vétkeiért bűnbá
natot tartani. Az első igehir
detések a megemlékezések sze
rin t bűnbánatban fogantak. 
Az őszinte bűnbánatot Isten 
meg is áldotta. Az egyházépí
tésnek új korszaka kezdődött. 
Át kellett állnunk egészen 
más és új vágányokra. Az év
századok során kitaposott ú t 
valahol 1945 tájékán semmibe 
veszett. Űj csapásokat, új uta
kat kellett nyitni. A visszaem
lékezésekből ez is elevenen 
tükröződött. Lelkészek boldog 
felismerései között szerepelt, 
hogy Isten nem sújto tta övéit 
erejükön felül. Megpróbált 
nép lett Isten népe, de az 
életnek új kapuit nyitotta meg 
számára. sas

Felszabadult az ország és 
felszabadult az egyház is. Nem 
célunk most elvileg taglalni, 
m it jelent az egyház számára 
a felszabadulás, de az a 25 
éves szakasz, amely mögöt
tünk áll, nagyban és egészben 
kiábrázolja szám unkra ezt. 
Sok-sok problém át kellett 
megoldanunk, sok-sok nyo
masztó kérdésre kellett vá
laszt adnunk, sok-sok váratlan 
fordulatra kellett figyelmet 
szentelni, de mindannyiszor 
megtapasztaltuk. Isten m int a 
tűzben m egpróbált arannyal 
bánik velünk. A kegyelem gaz
dog 25 esztendeje áll mögöt
tünk. Egyházunk népe Csak 
hálaadással gondolhat Urára, 
aki m egm entette a pusztulás
tól és elindította új életére. S 
most, am ikor egy csokorba 
próbáltuk szedni a megemlé
kezés virágait, okuljunk a 
múltból és hűségesen teljesít
sük jelen és jövőbeli feladata
inkat. És Az, aki áldásával kí
sérte eddigi életünket, a jövő
ben is kegyelmével gazdagít, 
ha teljesítjük parancsolatait.

Dr. Rédey Pál

„Dühöng
címen ta rto tt előadást az an
gyalföldi gyülekezet szeptem
beri szeretetvendégségén ifi. 
Harmati Béla. Több országban 
közvetlenül szerzett tapasztala
tai alapján beszélt, de szélső
séges jelenségek leírása helyett 
inkább az ifjúság elégedet
lenségének okait kereste. A 
célok nem  m indig világosok, 
de az okok többnyire indokol
hatók. A világ szűk lett. Mégis 
együtt kell élni. Lehet, hogy a  
m ásik másképpen gondolkozik, 
de az is ember. A mi ellenté
tekben szegénynek nem  mond
ható világunk gyakorlatilag 
m áris egy elméletben sokszor 
kifogásolt evangéliumi tan ítás 
alapján él: szeressétek ellensé
geiteket.

Beszámolót adtak és ízelítőt 
tanulm ányukból a  nyári kán
torképző tanfolyamon részt 
vett fiatalok. Bartók Béla ha
lálának 25. évfordulójára em
lékezve a „Szarvassá változott

o írjusag
fiúk” balladájá t olvasta fel 
egyik presbiter. Megszólalt le
mezről Bartók Béla hangja és 
a Cantata Profana néhány tak
tusa. A régi rom án népballadát 
feldolgozó kórusmü szarvasok
ká vált fiúi sok mindenben 
hasonlítanak a  mai lázadó If
júságunkhoz kemény lábdob
ban tásaikkal, kérlelő szónak 
sem engedő felkiáltásaikkal — 
mondotta valaki. Mégsem a 
dühöngő ifjúság típusa jelenik 
meg bennük. Ha nem is té r
nek vissza otthonukba (a 
múltban), apjukat továbbra is 
„kedves édesapám nak” szólít
ják. A pohártól, idejét m últ 
formáktól, azért iszonyodnak, 
m ert forrásra találtak.

A szeretetvendégség befejező 
igehirdetése is az előadás té 
májához közeledett. Baranyai 
Tamás rám utatott, hogy nem 
elég lázadni, vállalni is kell.
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Kedves keresztyén élet

Mk 2, 23—3,6

Kontár kézben sok minden elromolhat. Nemcsak tárgyak, 
hanem eszmék is. Hozzá nem értők járatják le a család becsü
letét. Éretlen fiatalok kudarcra ítélt kísérleteiből születik a tév
hit, hogy nincs boldog házasság. Emberek kezén megy tönkre 
„Isten felséges adománya”, a vallás is. Nagy a felelősség raj
tunk, milyennek mutatjuk meg ennek a világnak Istent, s a hi
vő életed. Sok elmarasztaló kritikának vagyunk mi az okai, kon
tár keresztyének.

Jézus idejére a zsidó papok és írástudók kezén „tönkrement” 
a szombat. Eredetileg Isten kivételes ajándéka volt ez az ünnep 
népe számára. Évszázadokkal előbbre mutató privilégium. Ál
dott lehetőség a kikapcsolódásra, testi lelki felfrissülésre, meg
újulásra. De jött a rabbinista tör vény tudomány. Rendeletek, 
szabályok szövevénye úgy behálózta a napnak minden óráját, 
hogy végül fárasztóbb lett a legkeményebb munkanapnál. 
Gondoljuk át, mülyen Istent tükröz az ilyen vallásgyakorlat? —

Ha csak az ünnep romlott volna meg! Nagyobb baj történt. 
Nem véletlen, hogy Jézus nagy és döntő összecsapásai a zsidók
kal éppen a szombat körül estek. Jézus azért jött, hogy megmu
tassa Isten igazi arcát — a papok előírásai pedig Isten vonásait 
torzították el. Az ő törvényeik alapján Isten szigorú, akadékos
kodó, szőrszálhasogató, könyörtelen Ür.

Valami egészen más árad Jézus szombatnapi viselkedéséből. 
Az élet felszabadult igenlése; az öröm minden jóért, amit Isten 
ad. Nem szentségtörés, ha a kalásztépő Jézus alakjában ott érez
zük a füvet rágcsáló gondtalan gyermek derűs képét is. S nagy
szerűen egészíti ki ezt a magatartást a száradt kezű meggyógyí- 
tása. Jézus az ember boldogulását akarja.

Jézus és a zsidók közti különbséget így lehet röviden megfo
galmazni: a zsidók nem ismerték a „humánus” Istent.

A tragikus az, hogy ebbe a hibába a keresztyénség is mind
untalan visszaesik. Az a keresztyénség, amelyik Krisztus ke
resztje után is Isten szeretetéről prédikál. Mintha nem látnánk 
az erdőtől a fákat. Nem vesszük észre, hogy Isten szeretetébe 
beletartozik az ember földi boldogsága, fejlődése, jóléte is.

Müller György — a múlt század nagyszerű keresztyén szemé
lyisége mondta: „A hivő emberek nem tudják eléggé, hogy Is
ten — kedves.” A kedvesség, a szeretet aprópénzre váltva. Isten 
nemcsak a „nagy árat” adta oda érettünk, hanem naponta itt a 
földön elaprózza köztünk a szeretetét. Ugyanerről vall Pál is: 
„Aki az Ő fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért 
odaadta, mimódon ne ajándékozna Vele együtt mindent miné- 
künk.”

Nagy baj, ha a keresztyénség nem tud a humánus és kedves 
Istenről. Akkor maga sem tud. humánus, kedves és vonzó len
ni. így volt ez az inkvizíciók korában, a keresztesháborúk ide
jén. De hányszor ejtett foltot a legszebb keresztyén mozgalma
kon is az emberi értékek megvetése, az ember ember-voltának 
semmibe vevése. Hányszor vádoltak a kívülállók jogosan szűk
látókörűséggel, korlátolt gondolkodásmóddal. A vallás izzadt
ságszagát érezték, Krisztus éltető illata helyett.

Pál apostol azt írja: „Minden érettetek van”. . .  „minden a 
tiétek.” — Isten adakozó, bőkezű, kedves. Miért ne lehetnénk mi 
az Isten felszabadult, vidám, kedves gyermekei? Miért ne lehet
nénk mi is adakozóak és bőkezűek ebben a világban az embe
rek között? Ez volna az igazi keresztyén élet.

Pintér Károlyné

I M Á D K O Z Z U N K
Ür Isten, mennyei Atyánk! Áldunk és magasztalunk Téged 

azért, hogy a m unkás napok után  adsz ünnepnapot, am ikor tes
tileg és lelkileg megpihenhetünk. Te tedd igazán ünneppé szá
m unkra az ünnepeket, hogy tudjunk elcsendesedni, hogy tud
junk találkozni veled, s nyitott füllel és k itá rt szívvel fogadjuk 
igédet. Te add nekünk Szentlelkedet, hogy m egszabaduljunk 
m inden megkötözöttségtől és életünk kedves élet legyen előt
ted. Add, hogy tud juk  továbbadni szeretetedet és jóságodat em
bertársainknak, add, hogy szolgáljuk őket mindenkor, ahogy te 
szolgálsz nekünk egyszülött Fiadban, U runkban, Jézus K risztu
sunkban, ámen.

Istentiszteleti rend
B u d a p e s te n , 1970. s z e p te m b e r 27-én

— ELADÓ v ilá g m á rk á s  b écsi zo n 
g o ra , p á n cé ltő k é s , 162 cm . h o sszú , 
C o n tin e n tá l tá sk a író g é p , p a d ló k e 
fé lő g ép , n ő i k e ré k p á r .  L á n g  T ib o r, 
B u d a p e s t, X IL , P in ty  u . 4/a. T e le 
fo n :  166—305.

— R O Z SA K ! C so d á la to s  s z ó v á l 
to z a tb a n , le g jo b b  m in ő sé g b en  c sa k  
n á lu n k . K é ré s re  á r je g y z é k e t  k ü ld  
P A L K Ó  k e r té sz . B u d a p e s t, X V ., 
C s il la g fü r t  u .  8.

— H A RA N G O K  v illa n y m e g h a jtá -  
s á n a k  b e sz e re lé sé t jó l  b e v á l t  m ó d 
s z e re k k e l,  ju tá n y o s  á ro n , g a ra n 
c iá v a l v á lla lo m . H ív á s ra  a  h e ly 
s z ín re  u ta z o m  és ré sz le te s  tá jé k o z 
ta tá s s a l  szo lg á lo k . K ra sz k ó  J e n ő  
v illa n y s z e re lő  m e s te r . B ék é sc sa b a , 
G y u la i ú t  22.

D e ák  t é r  de . 9. (ú rv ) d r . H a íen -  
s c h e r  K á ro ly , de. 11. (ú rv .) D. 
K á ld y  Z o ltán , d u . 6. Ö k u m e n ik u s  
ju b i le u m i e s t. F a s o r  de. 11. S z ir
m a i Z o ltán , d u . 6. S z irm a i Z o ltán . 
D ózsa  G y ö rg y  ú t  d e . fé l 10. S z ir
m a i Z o ltán . Ü llő i ú t  24. de. fé l 11. 
K a rá c s o n y  S á n d o r  u . de. 9. R á 
k ó cz i ú t  57/b. de . 10. (sz lovák ) 
A ra d i A n d rá s , de. 12. (m a g y a r) , 
du . 5. s z e re te tv e n d é g s é g . T h a ly  
K á lm á n  u . 28. de. 10. F ra n c is c i  
G u ido , de . 11. d r . R éd e y  P á l, du . 
6. F ra n c is c i  G uido . K ő b á n y a  de. 
10. S ü lé  K á ro ly . U tá sz  u . de . 9. 
V eö reö s  Im re . V a jd a  P é te r  u . de. 
fé l 12. S ü lé  K á ro ly . Z ug ló  de. 11. 
(ú rv .) B iz ik  L ászló . R ák o s fa lv a  
de. 8. B iz ik  L ászló . G y a rm a t  u . 
de. fé l  10. B iz ik  L ászló . F ó ti ú t  
de. 11. B e n c z ú r  L ászló . V áci ú t  
de . 8. B a ra n y a i  T a m á s . F ra n g e p á n  
u . d e  fé l 10 B a ra n y a i T am ás . 
Ú jp e s t  de . 10. B lázy  L a jo s . P e s t
e rz sé b e t de . 10. V irág h  G y u la . So- 
ro k s á rú j te le p  de. fé l 9. V irág h  
G y u la . P e s tlő r in c  de. 11. M atuz  
L ászló . K isp es t de . 10. K isp est-W e- 
k e rle te le p . de . 8. P e s tú jh e ly  de. 10. 
S c h re in e r  V ilm os. R á k o s p a lo ta  
M ÁV T e lep  de. 8. R ák o s p a lo ta  
N a g y tem p lo m  d e . 10. R á k o s p a lo ta

K is tem p lo m  d u . 3. R á k o s s z e n tm i
h á ly  de. fé l 11. if j .  G ö rö g  T ib o r. 
M áty ásfö ld  de. fé l 11. C in k o ta  de. 
S a sh a lo m  de. 9. K a rn e r  Á goston , 
fél 11. du . fé l 3. K is ta rc s a  de. 9. 
R ák o s c sa b a  de. 9. B ék és  Jó zse f. 
R ák o sh e g y  de. 9. R á k o s lig e t de. 
10. R á k o s k e re s z tú r  d e . fé l 11. 
d u . 3.

B éc s ik a p u  t é r  de. 9. (ú rv .) d r . 
G ro ö  G y u la , de. 11. (ú rv .) d r. 
G roó  G y u la , d u . 6. M adocsai M ik
ló s . T o ro czk ó  t é r  de . fé l 9. M ado
c sa i M ik lós, Ó b u d a  de. 9. F ü lö p  
D ezső . de . 10. (ú rv .) F ü lö p  D ezső. 
X IL  T a r ts a i  V ilm os u . de . 9. T a 
k á c s  J ó z se f , de . 11. T a k á c s  Jó zse f, 
d u . fé l 7. B en es  M ik lós. B u d a k e 
sz i de . 8. C sen g ő d y  L ászló . P e s th i-  
d e g k ú t de. fé l 11. C sen g ő d y  L ász 
ló . K e len fö ld  de. 8. (ú rv ) d r. R e- 
z essy  Z o ltán , d e . 11. (ú rv .) d r. 
R ezessy  Z o ltán , d u . 6. R eu ss  
A n d rá s . N ém etv ö lg y i ú t  de . 9. 
(ú rv .) R eú ss  A n d rá s .  N a g y té té n y  
de. fé l 9. V lso n ta i R ó b ert. K e lcn - 
v ö lg y  de. 9. B u d a fo k  d e  11. V iso n - 
ta i  R ó b e r t. B u d a ö rs  d u . 3. V iso n - 
ta i  R ó b er t. T ö rö k b á l in t  d u . fé l 5. 
V iso n ta i R ó b ert. C sillag h eg y  de. 
fé l 10. C sepel de . fé l 11.

„Az a parancsolatunk is van 
ő tőle, hogy aki szereti az Is
tent, szeresse a maga atyjafiát 
is.” (1 Jn  4, 21)

VASÁRNAP. — „Nem bű
neik szerint cselekszik velünk 
és nem fizet nekünk a mi ál
nokságaink szerint. Amilyen 
könyörülő az Atya a fiákhoz, 
olyan könyörülő az Űr az őt 
félők iránt.” (Zsolt. 107, 10; 13) 
Heti igénk Jézus kettős paran
csolatát állítja  ism ét elénk, 
vagyis arra  hívja fel a figyel
münket, hogy Isten szeretete 
csak a felebaráton keresztül 
valósítható meg. A kettő elvá
laszthatatlan egymástól. Mai 
igénk viszont azt mondja el 
helyettünk, hogy Istennek ezt a 
két parancsolatát sem tudja 
az em ber úgy m egtartani, hogy 
az üdvösségre vezessen minket. 
Üdvösségünket csak Isten kö
nyörülő irgalmából nyerhet
jük  el.

HÉTFŐ. — „Tekints a te 
szolgád im ádságára és könyör
gésére, Uram, én Istenem.” 
(1 K ir 8, 28) Ahhoz, hogy 
jól és Istennek tetsző módon 
töltsük be hivatásunkat, kevés 
a sa ját erőnk. Hogy m indezt 
el tudjuk végezni, szükségünk 
van Isten segítségére és állan
dó tám ogatására. Isten segít
ségét állandó imádsággal és 
könyörgéseinkkel nyerhetjük 
meg. Azt kérjük ma Istentől, 
hogy ezeket a könyörgéseinket 
hallgassa meg és 6  adjon erőt 
m indennapi szolgálatunk el
végzéséhez.

KEDD. — „Ne félj, férgecs- 
ke Jákob, m aroknyi Izrael, én 
megsegítlek, szól az Űr, a te 
Megváltód.” (Ézs 41, 14) Isten 
Ígérete m ár a bűnbeesés után 
az volt, hogy nem hagyja ma
gára az em bert, hanem  m in
dig küld segítőket, prófétákat 
és végül megváltót. Ezt Ígéri 
Jákobon keresztül nekünk is. 
Im ádságaink m eghallgatásá
nak lesz eredménye tehát, 
vagyis Isten ad nekünk erőt 
szüntelen hétkönapjaink ne
hézségei és problém ái között 
csakúgy, m int üdvösségünk el
nyeréséhez. Ezt ígéri és ezt 
teljesíti is szüntelen.

SZERDA. — „Legyenek ked
vedre valók szájam mondásai, 
és az én szívem gondolatai 
előtted legyenek, Uram, kő
sziklám és megváltóm.” (Zsolt 
19, 15) Az em ber életének
szebb célja, hogy Istennek te t
sző életet éljen. Erre kérünk 
erőt! Hogy ez m it jelent, azt 
heti igénk világosan kifejtette. 
Szeressük Istent és ezzel fele
barátunkat. Csak ha így élünk, 
így gondolkodunk és cselek
szünk, akkor leszünk kedvesek 
Isten előtt. Ellenkező esetben 
csak szép szavak és gondola
tok határozzák meg életünket, 
de nem követjük Isten paran
csolatait.

CSÜTÖRTÖK. — „Az aláza
tosakat felm agasztalja és a 
gyászolókat szabadulással vi- 
dám ítja.” (Jób 5, 11) Isten m in
den em bert külön-külön meg 
akar szólítani. Nemcsak azo
kat, akiknek látszólag simán

halad az életük, hanem azokat 
is, akik problém ákkal, szomo
rúságokkal küszködnek. Azo
kat szólítja meg, akik alázatos 
szívvel fogadják szavát. Azo
kat vigasztalja meg, akiknek 
életét gyász vagy más bánat 
szomorította meg. M indannyi
unkat tehát. Ha alázatosan és 
Isten akaratából megnyugodva 
fogadjuk minden döntését, ak
kor a vigasztalás és az új kez
désének a lehetősége is mindig 
bekövetkezik Istentől.

PÉNTEK. — „Az Urnák ke- 
gyelmességét hadd énekeljem 
örökké! Nemzetségről nemzet
ségre hirdetem  a te hűséges 
voltodat!” (Zsolt 89, 2) Isten 
kegyelméből van lehetőségünk 
olyan életre, mely neki tetsző, 
em bertársainknak hasznos és 
nekünk pedig üdvösséges. Is
tennek erről a kegyelméről 
soha nem feledkezhet meg az 
ember, hanem a zsoltárossal 
együtt állandóan hálát kell 
adnunk ezért Istennek. Hiszen 
ő nem csak tegnap és ma kö
zeledik felénk kegyelmével, 
hanem minden kor em berét 
kegyelmébe fogadta és fogad
ja. Ez a tény éltet bennünket 
is.

SZOMBAT. — „Megtisztí
tom őket, am int m egtisztítják 
az ezüstöt és megpróbálom 
őket, am int megpróbálják az 
aranyat; ő segítségül hívja az 
én nevemet és én felelni fogok 
neki.’’ (Zak 13, 9) Az ember 
életében naponként szolgála
tában és m inden szavában 
bűnt követ el Isten ellen. Sa
já t magunk' soha nem tudunk 
bűneinktől szabadulni, azok
nak egyenes következménye és 
jogos „jutalm a” a halál lenne. 
Isten azonban Jézus Krisztus 
érdem éért bűnbocsánatot kí
nál nekünk. Meg akar tisztíta
ni m inden bűntől. De ez nem 
jelenti azt, hogy felelőtlenül 
vétkezhetünk, hisz Isten bűn
bocsánat m ellett próbára is 
teszi különféle módon hitün
ket. Ez a folyam at vezet el 
bennünket azután oda, hogy 
bátran és bizalommal m erjük 
minden gondunkat, egész éle
tünket Isten kezébe letenni. 
Csak ha így teszünk akkor 
élünk helyesen és tudjuk le
élni életünket Neki tetsző mó
don.

ifj. Kendeh György
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— Szentháromság után a 
18. vasárnapon az oltárterítö 
színe: zöld. A délelőtti isten- 
tisztelet igéje: 1 Kor 1, 4—9: 
az igehirdetés alapigéje: Mk 2, 
23—3, 6.

— A BUDAI EGYHÁZME
GYE lelkészi munkaközössége 
szeptember 10-én Kelenföldön 
ta rto tta  ülését. Á hítatot Reuss 
András, az egyházi világszer
vezetek működéséről és a  lel
készi munkaközösségekről elő
adást D. Dr. Ottlyk Ernő püs
pök tartott. Az országos sajtó- 
konferenciáról Mezősi György, 
a  Gyülekezeti Segélyről ifj. 
Dedinszky Gyula, a  központi 
alapról Uzoni Lászlóné ta r 
to tt beszámolót.

— BUDAVÁR. A Bécsikapu 
téri templomot állami költ
ségen újjáépítik. Az újjáépí
tés m integy kétmillió forintba 
kerüL

— A TEOLÓGIÁI AKADÉ
MIA „Beszél a m últ” címmel 
kiadta dr. Fabinyi Tibor teo
lógiai tanár előadássorozatát 
a  budavári gyülekezet kelet
kezéséről. Az előadássorozat a 
Bécsikapu téri templomban 
hangzott el 1969. október 12— 
19 között, a  gyülekezet alaku
lásának 125 éves évfordulója 
alkalmából. A kiadvány a  bu
davári lelkészi hivatalban kap
ható.

— NAGYBÖRZSÖNY. Szep
tem ber 13-án az ú jjáép ített m ű
emlék templom 118 évvel ez
előtt tö rtén t felszenteléséről 
emlékezett meg a  gyülekezet. 
Sok elvándorolt nagybörzsönyi 
evangélikus látogatott haza az

TESSEDIKRÖL SZLOVÁKIÁBAN
Tessedik Sámuel szarvasi 

lelkészünkről az Evanjelicky 
Posol zpod Tatier augusztusi 
száma megemlékezést közöl 
D. Adamis Gyula ny. esperes 
tollából. A cikkíró örömmel és 
haszonnal olvasta a lapunk
ban sorozatosan megjelent 
Tessedik-cikkeket. Az elm últ

az ünnepen, s megtelt a  tem p
lom hálaadókkal. Délelőtt és 
délután Várady Lajos esperes 
prédikált. Délelőtt közremű
ködött, délután pedig egyház
zenei áhítato t ta rto tt a  Buda
vári Énekkar, am ely az egy
házi esztendőn végighaladva 
bem utatott egy-egy jellegzetes 
egyházi éneket. Közreműkö
dött Komjáti Ilonka (ének) és 
Bencze István (orgona), vezé
nyelt Csorba István.

— VESE. Szeptember 13-án 
a  délelőtti istentisztelet kere
tében ik ta tta  be szolgálatába a 
gyülekezet újonnan megvá
lasztott felügyelőjét, Berták 
Jánost, gondnokait, Berták La
jost és Takács Józsefet, jegy
zőjét, Nagy Bélát, valam int az 
új presbitérium ot Dubovai Gé
za, a  Somogy-Zalai Egyház
megye esperese.

— HÁZASSÁG. Ferdinand 
László és Kovács Róza augusz
tus 26-án ta rto tták  esküvőjü
ket a  kispesti templomban. A 
szertartást dr. Ferdinand Ist
ván homokbödögei lelkész, a 
vőlegény édesapja végezte.

— HÁZASSÁGI ÉVFOR
DULÓ. id. Ponlcsán Adám, 
aki csaknem negyven eszten
deig volt a  mezőberényi evan
gélikus iskola igazgatója, vala
m int a  gyülekezet kántora, 
feleségével, Bartus Annával 
szeptember 12-én ünnepelték 
házasságkötésük 50 éves jub i
leumát. A hálaadó istentiszte
let a  szegedi tem plom ban volt 
Ponicsán Im re kiskőrösi lel
kész szolgálatával. „Mindeddig 
m egsegített m inket az Ür.”

években Szlovákiában könyv 
is je lent meg Tessedikről, 
amely közölte a Tessedik ál
tal elgondolt modern falu te rv 
ra jzá t is. Tessedik fiatalkorát 
Pozsonyban töltötte, középis
koláit a  pozsonyi evangélikus 
líceumban végezte.

Minden embernek van valami szenvedélye, 
divatos szóval hobbyja legyen az bár nyílt, 
vagy titkos szenvedély, hiszen sokan hajlan
dók a szenvedélyüket titkolni, talán szégyelni 
is. Nekem talán nem is egyetlen, nem is leg
nagyobb, de szenvedélyem az emberi lelkek 
kutatása. Minden különösebb cél nélkül, de 
szeretem megismerni azokat, akik közelembe 
kerülnek, mert örömet okoz egy-egy lélek 
mélyén talált csodálatos vonás, egyszerűségé
ben is gyönyörködtető valami, amilyen szép 
és gyönyörködtető a mezei virág a maga mes
terkéletlen, de finoman alkotott valóságában.

Az ember természetében rejlik a tudási 
vágy, az ismeretlen megismerésének, lényegé
nek kikutatása, feltárása, mely minél na
gyobb akadályokba ütközik, annál több öröm 
forrása lehet a nehezen elért eredmény foly
tán.

Gyermekkoromban elsősorban az órák szer
kezete érdekelt, s ezen érdeklődésemnek ál
dozatul esett a konyhai tányérára, majd édes
apám zsebórája, később egy remekbe készült 
ingaóra is. A fenyítő eszközök egész sorát 
próbálták ki rajtom, amíg végre megszűnt a 
veszedelem, mert megismertem az óra szer
kezetét s érdeklődési köröm más irányban 
fejlődött tovább. Sok idő telt el, amig rádöb
bentem, hogy a legkomplikáltabb szerkezet, 
amelynek megismerése a legnagyobb fáradt
ságot, ismeretlen veszedelmeket rejt magá
ban, de eredményeiben minden eddig ismert 
örömnél tisztább, de sokszor minden ismert 
fájdalomnál égetőbb érzésekkel jutalmaz, 
vagy büntet — az emberi lélek. A lélekkuta- 
tás szenvedélyének továbbfokozódása a meg
ismert lélek formálásának vágya, amely azon
ban kellő hozzáértés hiányában éppen olyan 
veszedelmeket hordoz magában, mint a kon
tár kezek, munkája az óra szerkezetében. Kis

Valamit
bajból nagyobb keletkezhet s az egészségesből 
— sokszor nehezen javítható — finom, mes
terkezeket kívánó, meghibásodás származhat. 
Ezt belátva, nem érezve magamban hivatást 
beteg lelkek orvosává lenni, megmaradtam a 
szenvedélynél, mely az ösmeretlen megisme
résére irányul.

A lélek formálására, illetőleg formálódá
sára sok minden hat, de talán legjobban az 
olvasmány, mely serdülő kortól kezdve kerül 
a világgal ismerkedő ember kezébe. Nagy 
írók, hallhatatlan lelkek mesterművei nemes
sé, jóvá, becsületessé tehetik az embert, de a 
válogatni nem tudó fiatal lelkében helyre- 
hozhatalan rombolást végezhet a silány lelkű, 
alacsony gondolkodású, de mesterségének fi
nomságait ismerő író lélekveszejtő irománya. 
Az első benyomások sokszor maradandóbbak, 
mint a későbbi behatások. Durva csorbát le
het simítani, csiszolni, de egészen eltűntetni 
nem mindég lehet. A lélek pedig nem agyag, 
melyet teljesen át lehet gyúrni, s a szobrász 
vésőjének mesterkézben kell lennie, hogy a 
nemes márványból úgy pattintsa le a szilán
kokat, hogy a kompozíció sértetlenül, a maga 
szépségében, formai tisztaságában bontakoz
zék ki a holt anyagból szinte élő, lüktető va
lósággá.

Ezért kezdem én ismerkedésemet az ember
rel a könyvön keresztül. Milyen könyveket 
olvasott, milyen véleménnyel van róluk, mi 
az ami hatott rá, mi az amit nem vett észre 
bennük. Persze ez csak beszélgetés útján le
hetséges. A beszélgetést azonban úgy kell te
tetni, hogy spontán és őszintén jöjjön a vár

találtam
lasz, mert sokan tudják, hogy mi a jő iroda
lom s magukénak vallják mások előtt még 
akkor is, ha semmi örömet nem lelnek benne. 
Idősebb emberek a modern írókról úgy be
szélnek, mint akik értik és érzik azoknak 
mondanivalóját, nehogy valaki maradinak és 
„öregnek” tartsa őket. Ebbéli igyekezetükben 
bírálatuk nem őszinte s róluk alkotott kép 
sem lehet igaz.

Nagyobb szerencse, ha valakinek a lakásán 
olyan helyzetbe kerülök, hogy nézegethe
tem a könyveit. Egy kis könyvtár mindent 
elárul. Eles szeműtekkel fel lehet fedezni, me
lyek azok a könyvek amelyeket díszletnek 
használnak, melyeket fel sem vágtak (átvitt 
értelemben írva, mert ma már nem árulnak 
ilyen fűzött könyveket) s melyek viselik ma
gukon a gyakori olvasás apró jeleit. Az ilyen 
könyvek címeit olvasgatva lehet képet alkot
ni gazdájukról. Pozitív és negatív kép alakul 
ki. Pozitív az olvasott képek alapján s nega
tív kép a könyvtárban meglevő, de el nem ol
vasott könyvek ábrázolásában.

A napokban egy fuvarokmány került a ke
zembe. Ez a fuvarokmány egy Romániából 
repatriált, idősebb ember ingóságainak volt 
a fuvarokmánya, melyhez azonban csatolva 
volt a vámjegyzék is. A vámjegyzékben név 
szerint van felsorolva a fuvar szállítmányban 
levő könyvek mindegyike: író és cím szerint. 
A nyugdíjkorhatárt meghaladó áttelepülő 
könyvtárában néhány száz könyv szerepelt. 
Ezek a könyvek valószínűleg azokhoz tartoz
tak, melyek közel álltak leikéhez, melyeket 
jeltélewil továbbra is — hátralevő életében —

megőrizni óhajtott, melyek kedvesek voltak 
neki, s melyeket most is szívesen olvasgat és 
forgat. A könyvek egy része szakkönyvtár 
jellegű orvosi könyvek voltak, nelyekre nem 
fektettem nagyobb súlyt.

Műveltsége szerint több nyelvű könyvtára 
volt s én csak a magyar nyelvű könyvek 
jegyzékét olvastam át, szenvedélyemtől veze
tett kíváncsisággal. Könyvtárában sok Jókai 
könyvet találtam, ami az illető korát is meg
határozta. Volt azonban külföldi írók magyar 
fordítása is nagy számmal a könyvek között. 
Shakespeare, Thomas Mann, Tolsztoj, Hugó 
Viktor, Hemingway, Jack London, Dante stb. 
E könyvek nagy részét én is olvastam, bár 
fiatalabb korosztályhoz tartozom, de olva
sásra méltónak tartottam. Persze a legújabb 
század, vagy a világháború utáni írók művei 
közül szinte egy sem szerepelt a jegyzéken. 
Alapjában véve jó irodalom volt az amit sze
retett s irányzata inkább a klasszikusok felé 
vonzotta. Egyetlen könyvet sem találtam, 
amit általában giccsnek minősítenek vagy 
régi szóval ponyvairodalomnak. Találtam 
azonban egy olyan könyvet, melynek fel
fedezése nagy örömmel töltött el. Ügy éreztem, 
hogy ez a gyűjtemény hiányos lett volna, ha 
nem találom meg köztük, pedig nem határo
zott céllal kerestem. Ez a könyv: a Biblia 
Károlyi Gáspár fordításában, önkéntelenül 
úoy éreztem, hogy ezt a könyvet idős bará
tunk nem véletlenül hozta magával.

Örömmel töltött el, hogy új hazánkfia 
olyan ember, aki komoly irodalmat olvas, aki 
megbecsüli a világ elismert nagyságainak 
műveit s aki magával hozza magyar fordítás
ban azt a könyvet, amely nélkül az élet ne
künk keresztyéneknek nem lehet egész.

„ B á n k fa lv y  G y u la
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Beszélgetés észt és lett testvéreinkkel
Lapunkban m ár h írt ad tunk  arról, hogy a Szovjetunióból, az 

észt és a le tt egyház képviseletében vendégeink érkeztek. Az 
észt egyházat Alfred Tooming, a  63 éves érsek és August Lee- 
pin főtitkár, a le tt egyházat az 59 éves Janis Matulis érsek és 
Valdemar Plamsis konzisztóriumi tanácsos, főpénztáros képvi
selték.

Szeptember 20-án Matulis érsek a  Budapest-zuglói templom
ban prédikált Mt 5, 13—16 alapján. Az oltári szolgálatot Boros 
Károly lelkész végezte, a ném et nyevű igehirdetést ifj. Harmati 
Béla lelkész, külügyi titk ár tolmácsolta. Az istentiszteleten meg
jelent D. Káldy Zoltán püspök is. Az istentisztelet keretében 
köszöntő szavakat m ondott Leepin főtitkár, a  vendégeket Kár
páti Sándor felügyelő üdvözölte. Valamennyien részt vettek az 
úrvacsoraosztáson. M egtekintették a  szeretetházat és elbeszél
gettek a gyülekezet presbitereivel is.

Tooming érsek a Budapest-kelenföldi tem plom ban prédikált, 
az oltári szolgálatot Bencze Imre lelkész végezte és ő tolmácsol
ta  a ném et nyelvű prédikációt is. Köszöntést m ondott Plamsis 
tanácsos, ak it Reuss András lelkész tolmácsolt. A gyülekezet 
nevében Szepesfalvy Béla presbiter szólalt fel. Az érsek az Efe- 
zusi levélből való textusát és az istentisztelet végén az áldást 
észt nyelven mondta. A vendégek együtt végezték a  m agyar lel
készekkel az úrvacsorái szertartást és közösen vettek úrvacso
rát.

Az észt és le tt egyházi delegációt fogadta Miklós Imre, az Ál
lami Egyházügyi H ivatal első elnökhelyettese és ebédet adott 
tiszteletükre.

Lapunk m unkatársának k é r 
déseire a  vendégek az alábbi 
feleleteket adták:

Tooming érsek: Az észt 
evangélikus egyháznak 300 000 
tagja van. A 147 gyülekezet
ben 103 lelkész és 23 prédi
kátor szolgál.

Matulis érsek: A le tt evan
gélikus egyház 350 000 tagot 
számlál. Ez a szám  lehet n a 
gyobb is, m ert sok em ber 
van, aki a keresztyén h ite t 
vallja, de nincsen stati szti- 
kaiag nyilvántartva. Tizenöt 
esperesség területén 226 gyü
lekezetünk van, am elyeket 97 
fölelkész, lelkész és evangé
lista gondoz.

Tooming érsek:' A  fia tal 
teológusokat egy ta llinni in
tézetben képezzük ki. Havon
ta egyszer 4 napra  összejön
nek. A tanulm ányi program  
4 kurzusra van osztva és az 
azonos a régi tartui egyetem 
teológiai fakultásának a prog
ram jával.

Matulis érsek: Egy évvel 
ezelőtt a lakult meg a Teoló
giai Akadémiánk. A tanul
mányok a lap ja  a régi rigai 
teológiai fakultásról m arad t 
ránk s a m unka levelező tan 
folyam jellegű. A tanulm ányi 
idő 4 év. Jelenleg 30 hallga
tónk van. A levelező tanfo
lyam lehetővé teszi azt, hogy 
a hallgatók valam ilyen más 
hivatásra is felkészüljenek. 
Havonta 3 napra jönnek ösz- 
sze, hogy konzultáljanak és 
vizsgázzanak. Ugyanakkor a 
professzorok és docensek irá 
nyítást adnak számukra. A 
tananyag szövege le tt nyelvű, 
em ellett ném et és angol nyel
vű m űveket is tanulm ányoz
nak.

Tooming érsek: A lelkészek 
csak a gyülekezettől kapnak 
fizetést.

Matulis érsek: A jelenlegi 
lelkésznemzedék kizárólag lett 
származású, ezért minden 
lelkész szoros egységben él 
a keresztyén néppel. A lel- 
készi k ar gondozza Istennek 
az egyház szám ára adott ado
mányait, az igét és a  szent
ségeket és a társadalom  ja 
vára szolgál, am elyet a szo
cializmus épít. Vannak olyan 
esetek, am ikor lelkészek és 
lelkésznők maguk is valam i
lyen más m unkát is végez
nek.

társakkal, akik ugyan abban a
gazdasági és politikai környe
zetben h irdetik  Isten igéjét és 
szolgálnak népüknek. Különö
sen nagy hatással vo lt reánk 
a  Teológiai Akadém ián folyó 
tudományos kiképzés és az 
egyház diakóniai m unkája. 
Ebben a tekintetben itt  sokat 
tanulhatunk.

Matulis érsek: Lapjukon 
keresztül is szeretnék szív
béli köszönetét mondani 
azért a lehetőségért, hogy 
országukat és egyházukat 
m eglátogathattuk. A vezető 
püspök, D. Káldy Zoltán, 
ugyanígy D. dr. Ottly Ernő 
püspök és valam ennyi test
vérünk nem csak vendégszere
tettel, hanem  egyenesen forró 
szeretettel fogadtak bennün
ket és ezt úgy is, m int ke
resztyének, úgyis m int lettek 
nagyon köszönjük. M agyaror
szág evangélikus egyházának 
és népének m inden jó t kívá
nunk! Országuknak és egy
házuknak hazánkban jó híre 
van, ezért k ívántuk a  szemé
lyes kapcsolatokat felhasznál
ni a  még mélyebb és szoro
sabb kapcsolat m egterem tésé
re. Ezt az együttm unkálkodást 
jónak tartom  és m ár Evian- 
ban is igen hasznosnak bizo
nyult. Él az a reményem, hogy 
mindez napvilágra jön m in
den más nemzetközi ta lál
kozón, ahol a keresztyén ideá
lok és a béke m unkája ta
lálkoznak egymással.

Tooming érsek: Egyházun
kat csak a  gyülekezeti tagok 
önkéntes adom ányaiból és 
offertórium okból ta rtju k  fenn.

Matulis érsek: Lettország
ban is m inden egyháztag ön
kéntes adom ányokat fizet az 
egyház fenn tartására és a 
közigazgatásra. Ezeknek az 
adom ányoknak bizonyos előírt 
részét a  gyülekezetek a köz
pontnak, a konzisztórium nak 
adják  át. A konzisztórium sa
já t bevétele nyom tatványok
ból adódik. (Üj Testam entum  
első kiadása 1961-ben, énekes
könyv első kiadása 1960-ban, 
második 1965-ben, éneklapok 
és évente a naptár.)

Tooming érsek: Van néhány 
nagy gyülekezetünk mintegy 
5000 egyháztaggal, a legtöbb 
általában ezer lelkes. De van
nak 150—300 lelkes gyülekeze
teink is.

János katedrális gyülekezetét 
Rigában, m int am ely a leg
idősebb és am elyben mindig 
csali le tt nyelven prédikáltak. 
Azután következik a  Szent 
Anna gyülekezet Jelgavában. 
Ezt a teljesen lerom bolt tem p
lomot ismét felépítették és 
renoválták, m int műemlék- 
templomot, am it örömmel és 
elégtétellel m ondhatok el.

Tooming érsek: ökum eni
kus kapcsolataink gyakorlati 
szükségszerűségből nőttek ki. 
Bár nincsen ökum enikus Ta
nácsunk, de a Szovjetunió 
m inden egyházával jók a kap
csolataink.

Matulis érsek: A le tt evan
gélikus egyház valóságos öku
menikus barátságban él a 
Szovjetunió más egyházaival, 
de különösen az Orosz Orto
dox Egyházzal. Ez a nagy 
egyház m indig bizonyságot 
te tt Krisztus szerelméről és a 
világ békéjéről.

Tooming érsek: Egyházunk 
tag ja az Egyházak V ilágtaná
csának, a Lutheránus Világ
szövetségnek és az Európai 
Egyházak Konferenciájának. 
U gyanígy. m unkálkodunk a 
Keresztyén Békekonferenciá
ban is.

Matulis érsek: A le tt evan
gélikus egyház is tagja a 
nagy keresztyén családoknak, 
a Lutheránus Világszövetség
nek és az Egyházak V ilágta
nácsának. Ezekből a közpon
tokból áradnak  szét kapcso
lataink sugarai is. Az érsek 
ünnepélyes felavatását 1969- 
ben a tradíciónak megfelelően 
Sven Danneil svéd püspök 
végezte. Ezt megelőzően is jó 
viszonyban voltunk az NDK 
és Lengyelország egyházaival 
és mostani látogatásunktól 
kezdve igaz keresztyén kap
csolatban szeretnénk lenni 
Magyarország kedves evangé
likus egyházával is.

A két érsek nyilatkozatát 
Tooming érsek ezekkel a  sza
vakkal fejezte be: — „Hálá
san köszönjük a meghívást! 
Nagyszerű könyvtárat és szé
pen berendezett levéltárat 
láttunk. Nagyon élénk és szí
vélyes beszélgetést folytat
tunk hallgatókkal és profesz- 
szorokkal és az ökum enikus 
Tanáccsal. Nagyon örülünk 
annak, hogy a magyarországi 
egyházak oly szépen együtt 
m unkálkodnak a magyar nép
pel a  békéért!”

V. L.

Sokféleképpen hivattunk el
Ezekben a hetekben az or

szág m inden iskolájában meg
kezdődött a  tanítás. Kicsik és 
nagyok, fiatalok és idősebbek 
ültek be az iskolapadokba, 
hogy tanuljanak, hogy felké
szüljenek az életre. Lapunk 
előző szám ában h írt adtunk 
arról, hogy ünnepélyes kere
tek között m egnyílt az új tan 
év Teológiai Akadémiánkon 
is. A 31 hallgató közül 6 új 
első éves és egy finn ösztön
díjas hallgatónő kezdte meg 
újból teológiai tanulm ányait. 
Olvasóinkat bizonyára ér
dekli, hogy kik ezek az első
évesek, s milyen indításnak 
engedve választották életh i
vatásul a  teológia tanu lm á
nyozását, illetve a lelkészi 
szolgálatot. Amikor közöttük 
ülök, s beszélgetek velük, m a
gam is erre a kérdésre kere
sem a feleletet.

Bálint LL zló: Nyíregyházi 
tősgyökeres evangélikus csa
ládban nevelkedett. K ét évvel 
ezelőtt érettségizett, s azóta 
technikusként dolgozott.
Rendszeresen já rt a gyermek 
biblia órákra, m ajd az ifjú 
sági biblia órákra. A lelkészi 
szolgálatra való jelentkezéssel 
édesapja halála óta (1968) 
kezdett kom olyabban foglal
kozni. Egy teológiai hallgató 
igehtrdető bizonyságtétele ad 
ta meg a végiső indítást, hogy 
Isten igéjének szolgálatába 
álljon, s élete célja az legyen, 
hogy az em bereket Jézushoz 
vezesse.

Böröcz Enikő: Körm enden 
született, ahol édesapja misz- 
sziói lelkész volt. A családi 
m egpróbáltatások korán meg
tan ítta tták  vele, hogy a leg
főbb tám aszt és segítséget Is
tenben kell keresni. Sopron
ban érettségizett, ahol szor
galm asan részt vett a gyüleke
zeti életben. Érettségi után 
ápolónői képesítést szerzett, 
m ajd ápolónőként dolgozott 
Budapesten. A fasori gyüle
kezetben kap ta az indítást, 
hogy a lelkészi h ivatást vá
lassza, m ert „úgy reméli, 
hogy it t  a- teológián kapja 
meg azt a tudást, am ivel ki
m ehet az em berek közé Is
ten igéjével, s i t t  szerezheti 
meg azt a leik ületét, am ely
nek erejével türelem m el és 
hozzáértéssel tud ja  szolgálni 
az em berek boldogságát.”

Ka jós Anna Mária: Nagy- 
velegen nevelkedett, ahol 
édesapja a  gyülekezet lelké

sze. Konfirmáció u tán  m ár 
örömmel és készségesen segí
te tt édesapjának a gyermek 
bibliaköri m unkában. Székes
fehérvárott érettségizett az 
egészségügyi szakközépiskolá
ban, m ajd érettségi után 
ápolónőként dolgozott Buda
pesten. Még középiskolás ko
rában néhány hetet egy NDK- 
beli gyerm ekotthonban töltött, 
s itt  kapta az első indítást, 
hogy élethivatásul az egy
házi diakóniai szolgálatot vá
lassza. Ha elvégzi tanu lm á
nyait, elsősorban ezen a te 
rületen szeretne dolgozni az 
em berek javára, Isten dicső
ségére.

Kormos Anna: Pusztabán
révén, a  mezőtúri gyülekezet 
kis szórványában nevelkedett. 
1965 óta rendszeresen já rt a  
fóti kántorképző tanfolyam 
ra, s a tanu ltakat igyekezett 
gyülekezetében hasznosítani. 
A kántortanfolyam okon ta 
pasztalt lelki élet volt rá  leg
nagyobb hatással, hogy h iva
tásul az ige szolgálatát vá
lassza. Élete legfőbb ta rta l
m ának és céljának az embe
rek szolgálatát tekinti, s re
méli, hogy ehhez a szolgálat
hoz itt a  teológián nemcsak 
képesítést, hanem  erőt is kap.

Morauszki András: A nyír
egyházi gyülekezetben nevel
kedett. Középiskolai tanulm á
nyait —, mivel közben dol
goznia kellett — m agánúton 
végezte. A nyíregyházi ke
gyességnek megfelelően, szin
te  „belenevelkedett” a gyüle
kezetbe. A lelkészi szolgálatra 
való elhívást elsősorban az if
júsági biblia órákon kapta. 
Ügy érzi, hogy m int lelkész 
tud majd legtöbbet tenni az 
em berek öröméért, boldogsá
gáért.

Reisch György: A soltvad-

kerti gyülekezet neveltje. K ét 
évvel ezelőtt jelentkezett a  
teológiára, de a katonai szol
gálat m iatt csak most tud ja 
megkezdeni tanu lm ányait 
„Aki az eke szarvára teszi a 
kezét és h á tra tek in t nem  
alkalm as az Isten országára” 
— mondja. Ö nem  h átra  néz, 
hanem  előre. Ezért jö tt visz- 
sza. S hogy a keresztyén élet 
harcában m indig győzelmesen 
tudjon lépni előre, rendszere
sen sportol. Véleménye sze
r in t a  keresztyén életben és 
szolgálatban is jó küzdő szel
lemmel rendelkező, s a  küz
delm et k itartással vállaló 
„sportem berekre” van szük
ség.

Anja Paalanen: A  finn
országi V arkausban született 
és nevelkedett. A teológiai 
tanulm ányokat azért válasz
totta, m ert szereti a gyerme
keket, s közöttük szeretne 
szolgálni Isten igéjével. Ta
nulm ányait m ár be is fejez
te, sőt két éven át, m int h it
oktató tan íto tt is az egyik 
iskolában. M agyarországra 
azért jött, hogy megtanuljon 
magyarul, s m egism erje a  
magyar népet és evangélikus 
egyházunkat, annak életét és 
történetét. S h a  m ajd vissza
megy diákjai közé, nékik is 
tovább szeretné adni magyar 
népünk és egyházunk szere- 
tetét.

Lám, milyen színes a kép 
elsőéveseink elhívásáról! Sok
féleképpen h ívattak  el, de 
m indegyiket ugyanaz az Ür. 
az egyház U ra h ív ta el a 
szolgálatba. Azt kívánjuk, 
hogy az egyház U ra kísérje el 
és áld ja  meg őket nemcsak 
tanulm ányaik folyamán, h a
nem egész életükben és szol
gálatukban.

Dr. Selmeczi János

Tooming érsek: M agyaror- Matulis érsek: T 
szági látogatásunk alkalm at ban gazdag gyülekezeteink fő
ad arra, hogy kapcsolatainkat képpen a  városokban vanna.-í. 
elmélyítsük azokkal a szolga- Első helyen em líteném  aS ze n t

K u s t á n s z e g

Göcsej hazánk délnyugati 
csücskében a néprajzkutatók 
kim eríthetetlen táp ta la ja  ősi 
szokásaival, eszközeivel, épít
kezésével s egész világával. 
Nem evangélikus vidék. H íve
ink szórványosan élnek s rend
szerint későbbi betelepültek.

Kustánszegen 1902-ben köl

tözött be az első evangélikus: 
Simon Kálm án. Az ő családi 
házát adom ányozták az örökö
sök az evangélikus egyháznak 
im aház céljaira 1949-ben. Á ta
lakíto tták  az épületet. O ltára 
a barlahidai templom kicsinyí
te tt mása, s a szószék előtt 30 
ülőhely várja  a híveket a  té
len fűthető kis im aházban. Az 
épületet most tatarozták, telje
sen sa já t erőből.

A hívek száma 41. Havonta 
egyszer ta rtanak  istentisztele
tet. Az im aház létesítésekor a 
kis gyülekezet jogilag Zalaeger
szeghez tartozott, am elynek lel. 
késze akkor Nagy Miklós volt. 
De gyakorlatilag Barlahida 
gondozta, lelkész akkor Feller 
Ádám volt. Ma jogilag is Bar- 
lahidához tartozik — gyakor
latilag P in tér János zalaeger
szegi lelkész lá tja  el a  szolgá
latokat.

Jubileumi ökumenikus közgyűlés 
és a Keresztyén Békekonferencia 

budapesti tanácskozásai
Am int ezt m ár előzetesen 

jeleztük, a Magyarországi Egy
házak ökum enikus Tanácsa 
szeptem ber 27-én, vasárnap 
délután ünnepi közgyűlést 
ta rto tt a Deák téri evangé
likus tem plom ban hazánk fel- 
szabadulásának 25. évfordu
lója és I. István születésének 
1000 éves jubileum a alkalm á
ból. A közgyűlésen az ö k u 
menikus Tanács tagegyházai
nak vezetői, a budapesti gyü
lekezetek számos tag ja  m el
le tt jelen volt a külföldi, test
véregyházak mintegy 20 kép
viselője is.

A jubileum i közgyűlést kö
vető napokon a Keresztyén 
Békekonferencia három  veze
tő testületé tanácskozott Bu
dapesten. A Nemzetközi T it
kárság szeptem ber 28—29-én, 
a M unkabizottság szeptember 
29—október 1. között, a  S truk
tú ra  Bizottság pedig október

2-án ta rto tta  ülését a Refor
m átus Teológiai Akadémia 
épületében. Tanácskozások 
folytak többek között ■ az 
„Európa és az aktuális világ- 
problém ák” témáról, egy 
Európa kérdésével foglalkozó 
egyházi konferencia előkészí
téséről, valam int a  mozgalom 
további terveiről. Beszámolók 
hangzottak el az utóbbi hóna
pok nagy ökumenikus találko
zóiról is.

A Keresztyén Békekonfe
rencia tanácskozásai rem ény
ség szerint jelentős m érték
ben hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az egyházak megerősöd
jenek Istentől nyert feladatuk 
végzésében, a keresztyén bé
kés zolgálatban.

A jelentős ökumenikus a l
kalm akról, melyek kapcsán 
több m int 50 külföldi vendég 
érkezett hazánkba, következő 
szám ainkban további beszá
molókat közlünk.

BRASSÓ—POJÄNA
A Lutheránus Világszövetség 

á lta l rendezett Kisebbségi 
Egyházak Konferenciája, am e
lyet a  romániai Brassó m ellet
ti Pojánán tartottak, végétért. 
A konferencia befejezése u tán  
vasárnap a  résztvevők közül 
többen prédikáltak különböző 
rom ániai evangélikus gyüleke
zetekben. Egyházunk kü ldö tt
sége — am elynek tagjai D. dr. 
Ottlyk Ernő püspök, dr. Pröh- 
le Károly teológiai professzor, 
valam int Görög Tibor, D. Ko
rén Emil és Mekis Ádám es

peresek voltak — hazaérke
zett. Beszámolójukra követke
ző szám unkban térünk vissza.

ÜJ PÄTRIARKA
Moszkvai jelentés szerint 

1971. m ájus 30-tól június 2-ig 
ülésezik Moszkvában az Orosz 
Ortodox Egyház Országos Zsi
nata, am ely meg fogja válasz
tani az április 17-én elhunyt 
Alexius pátriárka  utódját. A 
zsinatot előkészítő bizottság
nak 16 püsp ik, két lelkész és 
három  laikus tagja van.



Önzésből szeretetre
A BIBLIA az élet könyve, útbaigazítást ad a teljes emberi 

élet számára, a hétköznapi problémákra is. A keresztyén élet: 
élet a hit jegyében. Ez azt jelenti, hogy teljes és valódi élet, nem 
szakad el a földi világtól, nem feledkezik meg az emberről és 
életviszonyairól, hanem megpróbál keresztyénül élni, hitből 
cselekedni. Jézus tanítványaként viselkedni az élet minden te
rületén.

Törekedjünk az életcélokra, amelyek jellemzői a keresztyén 
ember hitének és életfolytatásának. Melyek ezek?

AZ IGAZSÁG MAGATARTÁSA akkor is megszólal és érvé
nyesül, amikor a tételes törvény nem szabályoz semmit. Az élet 
legnagyobb területe olyan, amelyről a törvények nem szólhat
nak, de amelyek mégis az emberi együttélés döntő területei. Az 
emberekhez való helyes viszony az igazságosság. Az emberek
hez való viszonyban az Isten embere az ő irányítása, parancsa 
szellemét teszi magáévá.

Igazságos a keresztyén ember mindenkihez, de tudja azt, 
hogy Isten ítél, ő a bíró, ő megfizet. Ha nem is látszik rögtön 
és automatikusan Isten igazságot tevő ítélete, bizonyos azon
ban, hogy minden erkölcsi bűn magában hordozza büntetését, 
s annak érvényesülése előbb-utóbb nyilvánvalóvá válik. Ezért 
a keresztyén ember az igazság végrehajtását az igazságosan íté
lő Istenre bízza.

AZ ISTENFÉLELEM az életfolytatás irányát jelzi. Isten em
bere belső önmegtartóztatásban él, úrrá lesz kívánságain és vá
gyam, amelyek bűnbe és veszedelembe vinnék. Mindenekelőtt 
pedig óvakodik mások megkárosításától, az irgalmatlanság, em
bertelenség cselekedeteitől. Mivel Isten felöl tájékozódik, ezért 
cletfolytatását Istenhez méri. Aki számára az élet súlypontja 
Krisztusban van, annak az a döntő, mit szól Jézus az élet konk
rét fordulataihoz, mit tenne Jézus az én helyemben, hogyan 
látná Jézus az én tennivalómat és hogyan cselekedne? A Jézus 
felöl tájékozódó ember ezért életviszonylataiban önzetlen, sze
rény, szeretetteljes. Istent féli és szereti, tehát úgy cselekszik 
és él, ahogy azt Ura kívánja. Jézus maga életszabályozó erővé 
es tényezővé válik.

Az istenfélelem áthatja mindennapi életűnket is. Beviszi a 
hétköznapokba, életünk körülményei közé Isten tiszteletét úgy, 
hogy hitünk gyümölcse meglátszik cselekedeteinkben. Meglátszik 
otthoni szokásainkon, viselkedésünkön, magatartásunkon az, 
hogy mi Isten akaratát követjük a szeretet útján. A mindenna
pok sodrában válik láthatóvá keresztyénségünk. Ott tündöklik 
fel, hogy emberszeretetünk kiárad hazánk és népünk szeretedé
re, kiszélesül az emberiség békés jövendőjéért érzett felelős
ségre.

A HITRE törekedjék az Isten embere. A hit nemcsak Isten
létezésének elhivése, hanem annak az erőnek és hatalomnak az 
ismerete, amely a hitből fakad. A hit azért emberformáló erő, 
mert ha hiszünk Jézusban, akarjuk is őt követni. Ha ő az em
berszeretet Krisztusa volt, mi is az ő útján akarunk járni. Ha 
ö Emberfia volt, vagyis Isten létére annyira közel került az em
berhez, hogy annak minden gondját, sorsát felvette, akkor mi 
is ezt akarjuk tenni. így válik elevenítő és mozgató erővé a 
benne való hit. Ezért cselekvő és tevékeny dolog a hit, megnyit
ja az Istennek tetsző tettek sorozatát és áradatát. Az ember 
életútját szabályozza és irányítja, mert a hit mindig engedel
messég is, annak, akiben hiszünk, akit elfogadunk, akinek kö
vetőjévé válunk.

A SZERETETRE TÖREKEDJÉK az Isten embere. A hit gya
korlati oldala a szeretet. Aki Jézus Krisztusban hisz, az benne 
megtalálja az élet új rendjét. Mert Isten maga azzal nyilvání
totta ki ember szer etetét, hogy .Jézust adta a világnak, akiben az 
emberi együttélés új rendjét mutatta meg. Ezért járnak tanít
ványai a szeretet útján, ezért mondta Jézus a Hegyi Beszédben, 
hogy boldogok a békét szerzők. Jézus ennek az új emberségnek 
az elindítója. Művét a keresztyén anyaszentegyház folytatja a 
földön. Hirdeti Jézus szeretetét, de úgy, ahogy azt 6  képvisel
te, hogy azt nem maga felé fordítja, hanem embertársak félé, 
közöttük kell érvényesülnie Jézus lelkületének. A tőle tanult 
szeretet kész a szolgálatra, önfeláldozásra, a másik javáért va
ló élésre. Tekintettel van embertársára, együtt örül vele, együtt 
dolgozik vele, együtt épít vele, bajában, betegségében együtt 
szenved vele. Hordozza a közösségnek, az embertársaknak gond
jait. Felépíti az összetart&zást, helyrehozza a hibákat, gyógyítja 
a bajokat, ott van, ahol cselekedni és segíteni Jcell. így válik 
konkréttá, gyakorlativá, hétköznapivá a szeretetben a keresz
tyén hit.

A TÜRELEM ES A SZELÍDSÉG ezért jellemvonása a keresz
tyén embernek, mert Isten maga türelmes és hosszútűrő. Ö in
dítja hasonlóra az embert embertársa iránt. Miért lenne tü
relmetlen vagy indulatos az, aki maga vigasztalást, kárpótlást, 
erőt kap Isten igéjéből? Miért lenne haragos ott, ahol más el
vesztené a türelmét, amikor Isten szeretete erősíti őt?

Az Ószövetség szerint „jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki 
uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost szerez meg" (Péld 
16, 32). Isten emberének önfegyelme, magalűrtőztetése azért vá
lik. lehetővé, mert ezt attól az Istentől tanulja, aki kész a go
nosz szolgának óriási adósságát elengedni, hogy ő is elengedje 
azt az apróságot, amellyel vele szemben tartoznak (Mt 18, 
23—25). Ezért a mindennapi életben tanúsított türelem a tükre 
annak, mennyi szeretet van bennünk. D. dr. Ottlyk Ernő

FINN ELSŐÉVES TEOLÓGUSOK
Helsinkiben az egyetem 

evangélikus hittudom ányi k a 
rára ez évben 169 elsőéves 
hallgatót vették fel, 110 férfit 
és 59 nőt. Az őszi pótfelvétel 
alkalm ával ez a  szám bizony
nyal némileg emelkedni fog.

Az arány m ind számban, m ind 
elosztásban kedvezőbb az  elő
ző évinél. Néhánnyal többen 
vannak a tavalyiaknál, de fő
képpen erősen változott az 
arányszám  a férffi hallgatók 
javára.

A mi szcrelnietes hajlékunk
— A csömöri gyülekezet ünnepén —

Ez évben m ár másodszor 
írunk a  csömöri gyülekezet
ről. Ez év tavaszán iktatták  
be h ivatalába a csömöri gyü
lekezet fiatal lelkészét. Arról 
az ünnepről lapunkban meg
emlékeztünk. Most — 1970.
szeptem ber 20-án — ismét
ünnepre gyűlt össze a  gyüle
kezet. A nyár folyam án tem p
lom ukat kívülről renováltak. 
A tem plom renoválás m ellett 
m aradt idejük és áldozatuk 
a parókia külső renoválására 
is.

A Budapest kapujában fek
vő csömöri gyülekezetnek 
régi vágya volt, hogy tem p
lom át új köntösbe öltöztesse. 
1968 óta gyűjtöttek erre a 
célra. Solymár János előző lel
kész kezdeményezésével, s az új 
lelkész fiatalos lendületének 
segítségével is, ez a vágyuk 
teljesülhetett. Minden külső 
segítség nélkül 140 000 forin
to t áldozott a  gyülekezet 
tem plom ának m egújítására.

A tem plom  renoválásának 
befejezésekor a  gyülekezet 
néhány asszony tag ja felve
tette azt a gondolatot, hogy a 
parókiát is renoválják. Ezt az 
elképzelést is valóra váltotta 
a gyülekezet áldozatos szere
tete. Közel 12 000 forintos 
költséggel ezt a  m unkát is 
elvégezték.

A m unkák befejezéseként a 
gyülekezet hálaadására meg
h ív ta az egyházkerület püs
pökét, D. Káldy Zoltánt is.

Az ünnepi hálaadó isten
tiszteleten, amelyen a püspök 
prédikált, részt vett Tooming 
észt érsek is.

Igehirdetésében a püspök 
a tem plom  szolgálatáról szólt. 
A zsoltáros szavaival szerel- 
metes hajléknak nevezte a 
templomot, ahová az em ber 
úgy té r be, m int igazi ottho
nába. „A zsoltáros arról be
szél, hogy a gyülekezet ván
dorló nép. Azért jön ide min
den hivő, hogy erőt kapjon 
az Isten felé vezető úton.” Az 
Isten felé vezető ú t Csömö
rön, Magyarországon, a  mi

társadalm unkban van. Ez az 
a hely, ahol szolgálnunk, sze
retnünk és élnünk kell. Ehhez 
a szolgáló szere léthez ad 
Isten itt, ebben a m egújított 
tem plom ban ú jra  meg ú jra  
erőt mindazoknak, akik ide 
jönnek. „Bárcsak ti is el tu d 
nátok mondani, hogy ez a 
hely szerelmetes hajlék  a szá
m unkra, ahol Isten szól hoz
zánk, és eligazít mindennapi 
életünkben” — m ondotta be
fejezésül a püspök.

Az istentisztelethez rövid 
közgyűlés kapcsolódott, m e
lyen a gyülekezet lelkésze, 
Solymár Péter ism ertette a 
gyülekezet történetét és a 
templom renoválásának ese
ményeit. Jó volt hallani az 
Á rpád-korra visszamenő tö r
téneti visszapillantást, mely 
egyenesen torkollott a mába.

A közgyűlés megkapó pil
lanatai voltak azok, am ikor 
Tooming érsek, az észt evan
gélikus egyház vezetője kö
szöntötte a gyülekezetét. Kö
szöntőjében kiem elte azt a 
testvéri kapcsolatot, mely 
összeköti az észt és a  m agyar 
n ép e t De ennél a kapcsolat
nál még szorosabb kötelék az 
a kapocs, amely Jézus Krisz
tuson keresztül köt össze ben
n ü n k e t

Ezt a  gondolatot szólaltatta 
meg m eghatott szavakkal 
Anja Paalanen finn segéd- 
lelkésznő is, aki Teológiai 
Akadémiánkon ösztöndíjas
ként ism erkedik egyházunk 
teológiájával és a magyar 
nyelvvel.

Jó volt lá tn i és érezni azt 
a szeretetet, am ellyel a csö
m öri gyülekezet m inden tagja 
ragaszkodik tem plom ához és 
ezen keresztül is Jézus Krisz
tushoz. ö rö m  volt m inden je
lenlévő számára, hogy" ezen az 
ünnepen ism ét együtt lehe
te tt magyar, észt és finn, aki
ket nemcsak a közös múlt, 
hanem  Jézus K risztusban a 
közös jelen is összeköt.

ff j„ Kendeh György

HOLTIG TANULNI
Álmomban régi jó barátnőm  
üzente: tanu ljak  tovább.
Én, aki kerek ötven éve 
végeztem el az iskolát!
Hetvenesztendős, ősz fejemmel 
iskolába nem  járhatok, 
de ígérem: a jó  tanácsnak 
szívem szerint szót fogadok.
Gyakorlom a főtantárgyat, 
m it úgy hívnak, hogy szeretet.
Ismételem a megbocsátást, 
s az alázatos életet.
Holtig tanulom  a nagy leckét, 
hogy m it je lent a drága hit, 
m ely  m egragadja a kegyelmet, 
s a végső vizsgán átsegít.
S ha nem felelek is ötösre, 
hű Pártfogóm  o tt lesz velem, 
aki életét ad ta értem.
S nem buktat meg a kegyelem.

Dömötör Ilona

A FORD- ÉS A HUMANUM-ALAPÍTVÁNY SEGÍTI 
AZ ÖKUMENIKUS MUNKÁT

Az egyesült állam okbeli 
Ford-A lapítvány és a  svájci 
H um anum -A lapítvány együt
tesen 240 ezer dollárral támo
gatja ebben az évben az Egy
házak V ilágtanácsa és a Vati
kán közös tanulm ányi bizott
ságának, a  genfi székhelyű 
SODEPAX-nak a m unkáját. A 
SODEPAX-bizottság 1968-ban

alakult és feladata, hogy tanu l
mányozza a társadalm i-gazda
sági kérdéseket és segítse az 
egyházakat a döntő világkérdé
sek — hogyan lehetne a világ 
anyagi javait igazságosabban 
elosztani és hogyan lehet meg
őrizni a világ békéjét — és 
helyi társadalm i-gazdasági 
dolgokkal összefüggő kérdéseik 
megoldásában.

A protestánsok 
együttműködésének ínunk álója
— Négyszáz, éve született A lvinczi Péter —

A XVI. és a XVII. század- Megrázó erővel m utatta  be
fordulón ta lán  a  törökkel és 
a ném ettel folytatott küzde
lem sem mondható nagyobb
nak, m int az a harc, am elyet 
protestáns prédikátoraink és 
az ú jra  megerősödő katolikus 
egyház képviselői vívtak egy
mással. Ekhós szekéren ván
dorló, prim itív „nyom dák” és 
tollforgató őseink adtak  han
got protestáns népünk érzé
seinek, és vették fel a küzdel
m et az ún. ellenreformációs 
törekvésekkel, am elynek célja 
ez volt: meggátolni a  protes
tantizm us további terjedését, 
és elnyomni a  népet, kizsák
mányolni még jobban, m int 
eddig. Ez az ellenreformációs 
szellem és m agatartás k itű
nően beleillett a Habsburgok 
függetlenségellenes és gyar
matosító, elnyomó terveibe.

Ennek a korszaknak ki
emelkedő egyénisége volt Al
vinczi Péter, a „kassai m a
gyar pap”. Életéről csak ke
veset tudunk. 1570-ben szüle
tett. Nagyváradon, W itten- 
bergben és Heidelbergben ta 
nult. Megismerte a reformáció 
lutheri és kálvini form áját. 
É letcéljának tekintette, hogy 
a közös sorsú evangélikus és 
reform átus egyházat minél 
közelebb hozza egymáshoz.

Az Alföldön, később a Fel
vidéken szolgált. Nagy toll- 
harcot v ívott tanulótársával 
és ellenfelével, Pázm ány P é
terrel. Látta, hogy népünk tö
rök és ném et uralom  alatt, 
földesúri elnyomásban szenve
dett. Bocskay István, Rákóczi 
Zsigmond és Bethlen Gábor 
bizalmas em bere volt. Politi
kai és diplomáciai tárgyalá
soknál, kiáltványok megszer
kesztésénél, végrendeletek 
megfogalmazásánál bizonyára 
gyakran igénybe vették Alvin
czi Pétert, m in t udvari prédi
kátort. Bocskay István vég
rendeletét is ő írta.

a Habsburgoktól és katolikus 
kiszolgálóiktól, hitükben ül
dözött protestáns nép, és va
gyonában, szabadságában, 
függetlenségében zaklatott la
kosság sorsát Alvinczi egyik 
művében, am ely 1619-ben je
lent meg. A m ű kétnyelvű, 
magyar és latin szöveggel, és 
csak 2 példányát ism erjük.

Alvinczi P éter nem  tám a
dott, hanem  épített, tanított* 
védekezett. Nem harcos, ha
nem  lelkipásztor, aki észre
vette a társadalom  h ibáit is. 
Olyan volt, m int korának leg
több protestáns papja.

Egyik külföldi professzorá
nak, Páreusnak a hatására, és 
felism erve a  hazai viszonyo
kat, m unkálta a hazai pro
testánsok összefogását, közös 
szolgálatra. Fontosnak ta rto t
ta, hogy a közös célok, közös 
feladatok vállalása és raun- 
kálása a protestantizm us 
m indkét ágának program ja 
legyen.

Ellenfelét, Pázm ányt a bé
csi udvar m egjutalm azta, Al- 
vinczinak pedig patrónusok, 
mecénások után kellett já r 
nia, hogy m űveit k iadhassa  
Már elm últ 60 éves, am ikor 
még m indig hosszú u tak  meg
tételére vállalkozott, hogy 
betegen is buzdítson, tanítson, 
tevékenykedjen.

Élete végén je len t meg nagy 
prédikációs gyűjteményének 
első része. Második részét h a 
lála u tán  adták  ki. Zamatos, 
ízes magyar nyelve, közért
hető kifejezései m ellett kor- 
történeti és néprajzi adatok
kal. a keresztnevek m agyará
zatával is ta lálkozunk itt. 
1634-ben h a lt meg.

G ondoljunk hálásan Atvtrv- 
czi Péterre, akinek nem csak 
a protestáns ökumenikus moz
galom, hanem  szeretett népe 
is sokat köszönhet.

Barcsa Béla

HELSINKI ÜJ ORTODOX PÜSPÖKE
A 96%-ban evangélikus 

Finnország „második népegy- 
háza”-ként él az arányaiban 
kicsiny finn ortodox egyház. 
Élén Paavali érsek áll, aki a 
helsinki egyetem evangélikus 
hittudom ányi karának  tiszte
letbeli doktora. A finn ortodox 
egyház helsinki kerületének 
püspökévé most nevezték ki 
Johannes püspököt, aki eddig 
a lappföldi kerület püspöke 
volt. Johannes püspök — pol
gári nevén Wilho Reino Rinne 
— a  finn evangélikus egyház
ból indult. Turkuban született 
1923-ban, s Porvoo-ban avat

ták  evangélikus lelkésszé
1948-ban. Teológiai doktorá
tu st szerzett az evangélikus 
hittudom ányi karon 1966-ban. 
Ortodox lelkésszé szentelték 
K onstantinápolyban 1967-ben. 
Szerzetes és archim andrite lett 
a Patm os szigeti János-kolos- 
torban. 1969-ben le tt lappföldi 
püspök, s most Helsinki orto
dox püspöke. Az em lítetteken 
kívül teológiai tanulm ányokat 
folytatott Angliában, az USA- 
ban. Tessalonikában és Lenin- 
grádban. ( A püspök nem azo
nos azzal a K. E. Rinne-vel, 
aki többször já r t  M agyaror
szágon.)

ÜJABB ÁSATÁSOK JERUZSÁLEMBEN
Avigad professzor, egy 

archeológiái kutatócsoport ve
zetője bejelentette, hogy meg
ta lálták  Jeruzsálem ben a 
K risztus születése előtti 7. év
századból származó ún. „szé
les kőfalat”. Ezt a  fa la t emlí
ti Nehémiás 3,8 és 12,38 és ez

a fal m utatja, m ekkora volt a 
város abban az időben, am i
kor Nabukodonozor babiloni 
király Kr. e. 586-ban elfoglal
ta  és szétdúlta. A most meg
ta lált falrészlet 25 m éter hosz- 
szú és 7 m éter vastag.

A METODISTA VTLÁGTANÁCS TILTAKOZÁSA 
RODÉZIA KORMÁNYÁNÁL

A M etodista Világtanács 
Végrehajtó bizottsága Genfben, 
augusztus 21-i ülésén tiltako
zott Sm ith rodéziai m iniszter-

elnöknél a  vallásszabadság 
korlátozása miatt. A rodéziai 
korm ány ugyanis korlátozni 
akarja  M uzurewa metodista 
püspök mozgási szabadságát.

CHAGALL! Az ő csodálatos színes ablakait 
avatták fel azon a szeptemberi napon a Frau- 
münster templomban. Azóta szinte zarándo
kolnak oda az emberek. Ülünk, nézzük az

üvegbe-színekbe költött üdvtörténetet. Valami 
tisz t egyszerűség sugárzik a szemünkbe, az 
alkotás minden modernsége m ellett is. ö t  kes
keny, magas ablak. Egy óra a latt sem lehet 
eléggé megnézni.

Jeruzsálemben az egyik zsinagóga ablakait 
is ő festette, de azok némelyike odalett a h a t
napos háborúban. Kérték az izráeliek m int

Zürichi
hallom, hogy a művész pótolja a károsodáso
kat. E rre ő közölte velük: előbb kössék meg a 
békét — utána szívesen. (így még jobban esett 
m éternyiről látni ezt a rendkívüli embert.)

LÄUFER kisasszony szokása szerint moso
lyog. „Tehát egy falusi gyülekezetét is szeret
ne megismerni? S persze még a félév kezdete 
e lő tt. . .  Ó, nicsak, ön ö k  ném etül is k iadták a 
szépirodalmi kötetüket? Ja, berlini. Tudja, 
m it? Most megnézem, bent van-e a főnököm.” 
S pár telefon-m ondat u tán  m ár kalauzol is át 
a megfelelő szobába, ahol P fa rrer SCHAF- 
FÉRT fogad, mégpedig m agyar jó  napot-tal! 
Kiderül, hogy felesége perfekt beszél magya
rul, magyar származású szülei révén. Előbb 
megköszönöm a rem ek lehetőséget, hogy tíz 
hónapig Svájcban tanulhatok — s aztán sza
lad is a társalgás tovább.

SCHWEITZER professzornál egy este. M int
ha nem is először találkoztunk volna, olyan 
m eghitt az eszmecsere. A nairobi világgyűlés
ről beszélve egyszercsak a Kenyába nemrég

m ozaik
kiküldött két magyar reform átus lelkész egy
házi és gazdasági m unkáját kezdi dicsérni dr. 
Eduárd Schweizer.

De kicsi a világ! S megmelegszik ilyenkor 
az em ber szíve.

CSAO, IGNACIO! A spanyol visszaköszön. 
Good morning. Mang! Szénfekete ábrázatának 
szélességével mosolyog rám  a nigériai. Ango
lul ő tud jobban, franciául a kongói Mutamba 
— a némettel jó  páran kissé hadilábon állnak. 
Főleg reggelinél ism erkedünk ebben a tarka 
népű diákotthonban. Ez aztán az Ökumene! 
Akad itt még — európai is.

LANGALÉTA fiatalem ber a  felvonónál, 
szombaton késő délután. Ismerkedési kísérle
tem re keservesen mutogat. Végre kinyögi, 
hogy „ungarisch”. Nagyot csapok a vállára: 
„H át akkor szervusz, tudtam  m ár rólad!” K i
derül azonban, hogy ő azt várja, akinek én őt 
hittem, a sporttársát. Jönnie kell egy olasszal, 
sétáljunk ki addig, jó a levegő a hegyi negyed
ben.

Alig tisztázódik, hogy a hosszú fiú csak pár 
hete ,fe le jte tte  k in t m agát”, am ikor m ár itt is 
a kocsi. „Pastore protestante” — teszem oda 
a nevem után bem utatkozáskor, de aztán iz
zadhatok, m ert az olasz nem  lelkesedik a né
met, angol, de francia nyelv irán t sem. Csak 
„italiano.” M ár kérdezi is: mi van várakozó 
barátunk édesanyjával? Mi lehetne? — gon
dolom magamban, s m ár tolmácsolom is ma
gyarul. A közel kétm éteres fiatalem ber sze
mét elfu tja a könny. „Két napja kaptam  leve
let. hogy meghalt.”

Torkom ban dobog a szívem. „La sua m adre 
e m orte” — mondom az: olasznak. Az is csak 
áll földbegyökerezett lábbal, elfordul, a szeme 
körül babrál. Nyelek én is nagyokat; pillanat 
a latt ott találtam  magam valaki nyomorúsá
gának mélységes közepében. M ert — m int ha
m ar megtudom — idegbeteg volt az édesanya. 
Mit gondolhat most a fia, vajon m iért ha lf 
meg?

„Gyere fel m ajd hozzám, ha jónak érzed” — 
mondom a fiúnak, akinek létezéséről sem tud
tam  pár perce. Neki most mennie kell.

Lent ragyogni kezd a város. De milyen sö
tét felhők jönnek fel néha így estefelé.

Bodrog Miklós



Istentiszteletek Budapesten

— T artanak Budapesten valahol evangélikus istentiszteletet? 
— fordult hozzám a nyáron egy nyugati turista a Rákóczi úton.

— Túlságosan vidéki az Evangélikus Élet — írta  tavaly egyik 
stipendiánsunk Svédországból, am ikor hónapokon á t csak la
punk ú tján  tudott tájékozódni a hazai egyházi eseményekről. 
Sohasem írtok arról, hogy mi van a pesti gyülekezetekben — in 
dokolta a „vidéki” k ité te lt lapunkról.

E két mondat után gondol
tam  arra : jó lenne rövid képet 
adni arról, hogy mi rejlik  a 
negyedik oldal apróbetűs felso
rolása m ögött: „Istentiszteleti 
rend Budapesten . . . ”

NEGYVENNYOLC HELYET 
számolhat meg abban a  felso
rolásban az olvasó, ha veszi 
hozzá a fáradságot. Ennyi he
lyen tartanak  Budapesten va
sárnaponként evangélikus is
tentiszteletet, hatvanöt alka-

Az óbudai gyülekezet szep
tem ber 13-án este zenés áh íta
tot rendeze tt Előadásra került: 
Mozart Requiem-je. A nagy 
művész akkor kezdte el e m ű
vének elkészítését, am ikor 
érezte, hogy közel a  vég! Csak 
siettette a  m unkát egy titkos 
megbízó, aki a rra  kérte az ak 
kor m ár nagybeteg Mozartot, 
hogy írjon requiem et azzal a  
kikötéssel, hogy a  mű igazi 
szerzője mindvégig titokban 
marad. Abban az időben szo
kás volt, hogy a gazdag főurak 
pénzért vett m űveket a  sa já t 
nevük a la tt m utattak be.

A művész szinte éjjel-nappal 
dolgozott, m intha csak érezte 
volna, hogy a  nagy kaszás m ár 
várja  az ajtó  előtt. Mozart így 
sem tud ta a  m űvet befejezni. 
A m űvet a  m ester tehetséges 
tanítványa: Franz X aver Süss
m ayr fejezte be. A hűséges ta 
nítvány a befejező m unkában

lommal. Ezek között egy szlo
vák nyelvű, egy pedig német.

Rövid néhány m ondatban é r
demes megállni a  itt  közölt 
térkép mellett.

KEZDETBEN VALA . . .  —
no igen, ez a mondatkezdés — 
a magyarországi lu theránia 
történetében így folytatódik: 
— a reformáció. Az pedig köz
tudott, hogy a Budán uralko
dó II. Lajos királynak Habs
burg felesége, M ária rokon

felhasználta mestere jegyzeteit 
A Lacrimosáig terjedő rész 
Mozart m unkája, de az eddig 
terjedő részeken is végzett a  
tanítvány bizonyos rendszere
zést. A Sanctus, a Benedictus 
és az Agnis Dei pedig teljesen 
Süssmayr m unkája.

Mindegyik rész csodálatos 
egész. Ha csak a  Lacrimosa té 
tel hatalm as fokozását hallgat
juk  is. szinte megremeg az em
ber szíve és átéli, hogy a  „Ho
mo reus” szavaknál ütötte ki a 
halál a  m ester kezéből a  tollat.

Most a  művészek nevét nem 
soroljuk fel, csak megköszön
jük  Isten t dicsérő m uzsikáju
kat es éneklésüket.

Az igehirdetést D. dr. Ottlyk 
Ernő püspök végezte, aki ige
hirdetésében szinte megszólal
ta tta  a mű irgalom ért könyör
gő részét és a négyes szelíd és 
békés hangját.

F. D.

szenvezett a  reformációval. 
L utherral is váltott levelet, aki 
őt „a tiszta evangélium p árt
fogójának” nevezte. A királyi 
udvar körül komoly tábora le
hetett a reform ációnak. Ami
kor a mohácsi csata híre Bu
dáig ju to tt — így jegyezték 
fel —, „M ária m enekült övéi
vel, a  ném et lutherániával.”

ÁM TÉVED, aki úgy véli, 
hogy ezzel a reform áció kora
beli lu theránia „német ügy” lett 
volna, s M áriáék m entével le
zárult. 1577-ben pesti magyar 
lu theránus'h ívekről, szervezett 
gyülekezetről, sőt templomról 
szólnak a feljegyzések, s még 
papjuk nevét is tud juk : Tsa- 
nádi Jánosnak hívták. Hogy 
véle mi lett — egyháztörténé
szeink eredjenek a nyomába.

Ennek a  gyülekezetnek s 
tem plom nak az ellenreform á
cióban nyoma veszett. Iparosok 
hozták be jóval később az egyre 
növekvő városba a lutheránus 
hitet, s am int az idők enged
ték, gyülekezetté szerveződtek, 
sőt templomot építettek a  vá
ros szemetes, piacos szélén. 
Így épült meg a mai Deák téri 
templom a XIX. század elején.

MÁSFÉL ÉVSZÁZADDAL 
EZELŐTT tehát még csak egy 
evangélikus templom állt egész 
Budapesten. Azaz mégsem, 
m ert a cinkotai akkor m ér 
száz éve állt — de Cinkota ak 
kor még nagyon messze volt 
Budapesttől, hiszen a hatvani 
kapun kívül (a mai Astória- 
sarok!) csak dúlőutak, szántók 
és erdők voltak. Rákoskeresz
tú rra l ugyanígy volt.

Budapest második temploma 
a budavári volt. A m últ század 
közepén épült, am it azonban 
városrendezési okokból lebon
tottak, s közvetlenül a  milleni- 
um évei előtt ép ítették  a  mai 
Bécsikapu téri templomot. Az 
első budavári templom után 
nem sokkal megépült a  Rákóczi 
úti szlovák, m ajd a XX. század 
első éveiben a fasori templom.

ÖTVEN ÉVVEL EZELŐTT 
még mindössze négy evangéli
kus temploma volt csak Buda
pestnek. A kerületek növeke
dése és a perem városok duz
zadásának évtizedeiben főkép
pen vállástanárok külön buz- 
gósága révén szerveződtek az 
új gyülekezetek, épültek a 
templomok. A második világ
háború után pedig a nagy Pes
ti Egyházközség hétfelé osz
tódott. így történt, hogy ma 
Pesten 18, Budán 7 anyaegy
házközség él, s a lelkészek 48 
helyen vasárnaponként 65-ször 
hirdetik az igét.

Végül jelm agyarázattal hadd 
szolgáljunk a m ellékelt térkép
hez. Az anyagyülekezet köz
ponti tem plom át rajzzal áb rá
zoltuk. A parókiával egybe
épült, anyagyülekezeti közpon
tot alkotó im aterm et kockán 
álló kereszttel. A filiális, de sa
já t templomot körön álló ke
reszttel, a reform átusokkal kö
zös tulajdonú im aterm et pon
ton álló kereszttel, a sa ját bér- 
leményű im aterm et kereszttel, 
s a reform átus templomban 
ta rto tt istentiszteleteink helyét 
ponttal jelöltük.

K. E.

Előfizetőink figyelmébe
Értesítjük kedves Előfizetőinket, hogy lapunk mostani szá

mában csekkbefizetési lapot helyeztünk el azok számára, akik 
az előfizetési dijukat rendezni szeretnék. Azok, akik előfizetési 
dijukat már rendezték, ne vegyék zaklatásnak a csekkbefizetési 
lap küldését, s tegyék el azt akkorra, amikor számukra is ese
dékessé válik újabb befizetés. Azokat pedig, akik meg nem ren
deztek az előfizetési dijat, szeretettel kérjük, szíveskedjenek az 
előfizetési dijat befizetni. Az előfizetési díj egy hónapra 750 Ft, 
negyed évre 22,50 Ft, fél évre 45,— Ft, egész évre 90,— Ft.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL I

MÉLYSÉGBEN
Mélységben, hol vigasz nem dérit, 
vigasztaljon örök hűséged!
Éjszakámban, ha elhagy a hit, 
ne hagyjon el kegyeim ességed!

Útón, melyen senki sincs velem, 
s im ádságra nehéz szót lelnem, 
csak sötétség kísér, félelem: 
ínségemben Te találj meg engem !

Ha megfogni nem bírom kezed,
Te ragadd meg, Uram, az enyémet!
Fogadd irgalm adba lelkemet, 
s boldog célba útam  Te vezéreld!

Németből ford. Túrmezei Erzsébet

Requiem

Ökumenikus felelősségünk
— Beszámoló az eviani nagygyűlésről —

Az evangélikus egységmoz
galm aknak a  m últ század 
második felétől kezdve ket
tős iránya volt. Egyrészt 
szorosabb testvéri közösségbe 
akarták  hozni a  különböző 
történeti hagyományokkal és 
szervezeti adottságokkal ren
delkező evangélikus egyháza
kat. M ásrészt „lutheránus 
ökum enicitásra” törekedtek 
azzal a meggyőződéssel, hogy 
az evangélikus hitvallások 
hangsúlyozzák legkizárólago- 
sabban Jézus K risztusnak és 
a  bűnbocsánat evangélium á
nak jelentőségét, m int az egy
ház egységének egyedüli alap
já t, s így az evangélikus h it
vallások szolgálhatnak legin
kább a lényegre menő keresz
tyén ökumenicitás alapjául.

Az eviani nagygyűlésen a 
második m unkacsoport foglal
kozott ökumenikus felelőssé
günk kérdésével. Maga az a 
tény, hogy a tanulm ányi m un
ka és megbeszélés hét al
csoportban folyt, m utatja en
nek a kérdésnek a sokrétűsé
gét. Sőt ezen a hét csoporton 
kívül maga a nagygyűlés plé
num a foglalkozott a  római ka
tolikus kérdéssel, egy külön 
bizottság pedig összefoglalta 
az evangélikusok és a refor
mátusok között évek óta fo
lyó párbeszéd eredm ényeit 
Örömmel vehettük tudomásul, 
hogy a Világszövetség az al
bizottság jelentése alapján 
sürgeti a szorosabb együttm ű
ködést a Református Világ- 
szövetséggel, és a ján lja  a tag
egyházaknak, hogy keressék a 
testvéri kapcsolatot a refor
m átus testvéregyházakkal.

A második munkacsoport 
részletekbe menő m unkáját 
az előkészítő tanulm ányi 
anyagon kívül három  előter
jesztés vezette be. G. Wing- 
ren svéd. professzor az evan
gélikus egyházi egységlörek- 
vések középpontjára és széles 
lá tóhatárára  hívta fel a fi
gyelmet. Az Ágostai H itvallás 
szerint ugyanis szükséges, de 
elég is az egyetértés az evan
gélium és a szentségek érte l
mezésében, em ellett a  külön
böző hagyományok és. szoká
sok elviselhetők. Ez a közép
pont. A széles lá tóhatár pedig 
magán az egyházon is tú l
megy: hangsúlyozta, hogy az 
egyház nem önm agáért van, s 
ezért az egyháznak nem az 
önmaga egységét, hanem  a vi
lág egységét kell szolgálnia. 
Fr. Hübner kiéli püspök pár
huzamos előadásában viszont 
m egfordította a hangsúlyt és 
am ellett érvelt, hogy az egy
ház a világnak is akkor teszi 
a legjobb szolgálatot, ha ön
maga egységét m unkálja. Ez
után  dr. Prőhle Károly elő
terjesztette és részletesen is
m ertette azt az útm utatást, 
am elyet albizottsógi m unká
ban dolgoztak ki a felekezet- 
közi találkozások sokféle mód
járól és új lehetőségeiről.

M int az egész m unkacso
portnak, úgy az egyes alcso
portoknak a tem atikáját és je
lentéseit az a törekvés jelle
mezte, hogy az evangélikus 
egyházak kiszélesítsék öku
m enikus látóhatárukat. Az el
ső csoport elvi teológiai szem
pontból foglalkozott az egy
ház egységének a  kérdésével. 
A szélesedő táv lato t m ár a

tém a megfogalmazása is m u
ta tja : „Több m int egyházi 
egység!”, ami azt jelenti, hogy 
az egyház egységtőrekvései- 
nek az emberiség egységére 
kell irányulnia. Érdekes ol
vasnunk például a bizottság 
jelentésében: „A világ válto
zásában a Szenthárom ság Is
ten m unkáját ism erjük fel. Ő 
vette el az egyházaktól a  vilá
gi hatalm at, és ő hív el m in
ket újra, hogy szolgáljunk. A 
hatalom  és tekintély elvesz
tése fájdalm as lehet szám unk
ra, de most látjuk, hogy az a  
világban játszott szerepünket 
meghamisította, önelégültsé
günket és büszkeségünket 
táp lálta  és megnehezítette a  
más keresztyénekhez vezető 
utat.” Az ökumenizmus távla
tainak kiszélesítésével foglal
kozott a negyedik alcsoport is, 
az úgynevezett „szekuláris 
ökumenizmus” tém ájával kap
csolatban. Ez azt jelenti, hogy 
az egyházaknak a világért 
végzett szolgálatban kell ke
resniük elsősorban az összefo
gást és az, egységet. Bár ez az 
álláspont jelentős ellentm on
dással is találkozott. Vég
eredm ényben egy aránylag 
kiegyensúlyozott álláspont ke
rü lt a jelentésbe, amely sze
r in t az egyházaknak párhu
zamosan kell keresniök a vi
lágért végzett szolgálat és a 
h it egységét, m ert a  kettő ki
egészíti és elmélyíti egymást-

Régóta foglalkoztatja az 
ökumenikus szervezeteket az 
a kérdés, hogy az Egyházak 
Világtanácsa m ellett szükség 
van-e a felekezeti világszö
vetségek m unkájára. Ez a kér
dés igenlő választ kapott, 
am elyet a nagygyűlés plénu
ma meg is erősített. Az utób
bi évek tapasztalata világosan 
tanúskodik arról, hogy a fele
kezeti h itvallásokat még min
dig nem lehet mindenestől 
m int a m últ ereklyéit félre.- 
tenni. Kétségtelen az, hogy 
fő m ondanivalójukkal eleven 
hatóerőt képviselnek a  külön
böző felekezeti egyházakban, 
éppen ezért még az egységtö
rekvések sem mellőzhetik a 
felekezeti szempontok tiszte
letben tartását. Ugyanakkor 
nélkülözhetetlen az ökumené 
m unkája is, m ert a különbö
ző hitvallású egyházakat tö
m öríti egy egységbe és szá
m ukra az eszmecsere és a te r
vezés fórum ává lehet.

Végül az sem jelentéktelen 
eredm énye a második m unka- 
csoport és a  nagygyűlés m un
kájának, hogy a reform átuso
kon túlm enően más protes
táns egyházakkal, a baptisták
kal, m ethodistákkal, a  pün
kösdiekkel és más kisebb egy
házi csoportokkal lehetséges
nek ta rtja  a párbeszédet és 
testvéri kapcsolatok felvételét 
és ilyen értelem ben a ján lja  a 
tagegyházaknak.

A második munkacsoport 
egész m unkájának tartalm át 
és értelm ét fejezi ki az első 
alcsoport jelentésének ez a 
m ondata: ,.A Krisztussal való 
közösségünk belevisz m inket 
a világért való szolgálatba, és 
Isten_ titkának egyre mélyebb 
megértésével ajándékoz meg, 
amely K risztusban van el
rejtve”.

Dr. Prőhle Károly
(Folytatjuk)

A REFORMATUS VILÁGSZÖVETSÉG ÜJ ELNÖKE

ÉRTÉKES KÉZIRATOT TALÁLTAK 
LENINGRADBAN

NEM VALLÁSOS OKOKBÖL!
Az észak-írországi villongá

soknak okai nem a felekezeti 
különbségekben, illetve ellen
tétekben keresendők. Az 
észak-írországi egyházak veze
tő képviselői je lentették ezt ki 
válaszul arra  a m em orandum 
ra, am elyet egy stuttgarti fe- 
lekezetközi istentisztelet 250

látogatója készített. Ez a me
morandum „az európai keresz
tyénség szégyenfoltjának” mi
nősíti az észak-írországi véres 
összetűzéseket. Az ír  egyházi 
em berek szerint a nyugtalan
ságok okai „mélyen gyökerező 
és kom plikált történeti, politi
kai és társadalm i tényezők
ben” keresendők.

A Református Világszövet
ség nairobi (Kenya) világgyű
lésén az am erikai dr. W. P. 
Thompson ügyvédet választot
ta új elnökévé. Thompson 51 
éves és az Amerikai Egyesült

Presbiteriánus Egyház főtit
kára. Háromszoros tiszteletbe
li doktor és nagy szerepet vál
lalt a Református Világszö
vetség új alkotm ányának ki
dolgozásában.

Egy régi és most restaurált 
nyom tatványban négylapos 
görög nyelvű pergam entkéz- 
irato t ta láltak  a Leningrádi 
Tudományos Akadémia
könyvtárában. A kézirat J á 
nos evangéliuma 6. fejezeté
nek a töredékeit tartalm azza.

A „Pravda” jelentése szerint 
a  kézirat a  Kr. u táni 5. évszá
zad végéről származik és va
lószínűleg a S insi hegyi ko
lostorban készítették annak 
idején, ahol a keresztyénség 
első századaiban sok kéziratot 
készítettek.



Reménytelenségből cselekvő hitre
János 5,1—17.

SokfSle fokozata van az emberi szenvedésnek. Adódnak hely
zetek, amelyekre azt mondjuk: ennél a pokol sem lehet rosz- 
szabb.

A Betesda tó környéke sokak számára volt maga a pokol. Az
zá tette a várakozás. Itt nem jelentett vigasztalást az egysorsú- 
ak közös nyomorúsága. Itt mindenki rivális és ellenség volt. tr- 
tóztató lehetett a kép, mikor megkezdődött a csúszás, mászás, 
vitetés és rohanás az egyetlen nagy lehetőségért.

Ö is itt várt, a 38 éve fekvő beteg. Négy évtized alatt elhal
tak mellőle szülők, testvérek, barátok. Egyedül maradt remény
telenül a reménység vizénél.

Jézustól nem idegen a pokolraszállás. Megjelenik mindig az 
emberi poklok fenekén és várakozóan felkínálja magát: Akarsz 
e valamit tőlem? Akarsz e meggyógyulni? — A betesdai beteg 
nem várt Jézustól semmit. Sok év kudarca különben is kiölte 
szájából ezt a szót, hogy akarok. Az akarás a testi-lelki egész
ségesek ügye. ö t pedig réges-rég a nincs-ek és nem-ek béklyói 
kötötték: nincs emberem, nem tudok, nem lehet. . .

A nagy szenvedések tüzében sokszor nézünk így Jézusra: kár, 
késő, nem megy, nincs értelme. Szenvedések idején legfeljebb 
egy sóhajtásnyira állunk szóba Istennel: Ezen már Te sem se
gíthetsz! Vége...! A csoda, ami itt mégis bekövetkezik, Jézus 
irgalmának a csodája. Sokszor olvassuk az evangéliumokban, 
hogy Jézus kiprovokálja a hitet. Látszólag elutasít, késlekedik, 
hogy nőjön a hit. Ez olyan történet, ahol Jézus a kérő szót sem 
várja meg. Itt nincs mire várni. Itt nincs hit, nincs remény. Itt 
csak éppen szóba álltak vele. A legevangéliumibb történet.

De még nincs vége. A történethez egy „keretjáték” tartozik. 
A farizeusok, írástudók ismétlődő, megújuló harca Jézus ellen. 
A beteg szombaton gyógyult meg, amikor tilos minden mun
ka. A  gyógyítás törvényszegésnek minősül. — S az egészségét 
alig visszanyert embert új, nagy veszély fenyegeti: Jézus alak
ját akarják bemocskolni. Jézus személyét akarják lejáratni előt
te. Kiosztásra vár az áruló szerepe.

Jézus másodszor is megmenti emberét. A baljós, kicsit rejté
lyes figyelmeztetést a betesdai férfi bizonyára jól érti. Meggyó
gyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. 
De mi is megértjük a kinyilatkoztatás fényében, az evangélium 
szellemében. Jézustól távol áll minden olcsó ijesztgetés. Szava 
mélységesen komoly. A bűn, amelyik mindannyiunk számára 
végzetes: Isten szeretetének a megvetése, Isten Fiának az elu
tasítása.

Isten kérés nélkül is szeret. Még nem éltünk, mikor Krisztus 
értünk meghalt. Kéretlenül is kihozott sok nyomorúságunkból. 
Ezt a szeretetet többé nincs jogunk kétségbe vonni. Ezt a köze
ledést többé nem szabad visszautasítanunk. Mert van minden 
földi szenvedésnél nagyobb: a kárhozat. Van minden földi po
kolnál rettenetesebb pokol: az időtlen, az örökkévaló.

A farizeusokkal való vitát Jézus végül egy mondattal zárja 
le: AÍz én Atyám munkálkodik...!  Ügy is mondhatnánk: Isten
nek nincs szombatja, mióta az ember beengedte világába a 
bűnt. Isten nem pihen, mióta pusztít a gonosz. Isten fárad, hogy 
kimentse az embert a poklokból.

Én is munkákodom — teszi hozzá Jézus. Ennyi az egész, ami 
ezen a szombatnapon történt.

És itt hangzik felénk az ige utolsó üzenete: Ebbe a felséges 
sorba Isten és Jézus után beállhatunk mi is, végezni Isten gyó
gyító-mentő munkáját. Mert a panaszos kiáltás és a szomorú 
vád még egyre hallatszik a szenvedők ajkán: Nincs emberem!

Pintér Károlyné

I M Á D K O Z Z U N K
M indenható örök Isten, mennyei Atyánk! Te látod, hogy mi

lyen sok baj és nyomorúság, hitetlenség és szeretetlenség, bűn 
és mulasztás teszi szinte elviselhetetlenné szám unkra az életet. 
Fáradtak  vagyunk és bizonytalan tekintettel nézünk a jövő felé. 
Könyörgünk. te add nekünk a Szentlélek erejét igéd által, hogy 
felrázzon m inket a  reménytelenségből és tétlenségből, hogy 
megújuljon az életünk, hogy hitünk szilárd hit. szeretetünk cse
lekvő szeretet legyen. Te add, hogy m egújult életünkkel tudjuk 
hűségesen betölteni hivatásunkat ezen a világon, ámen.

„Szánt a babám, 
csireg-csörög a járom 99

Ősz van. „Elment a m adár
ka . . . ” Üszik az ökörnyál. . .  
D arvak éke magasan sz á ll. . .  
Színesedik a határ. A nyár, 
m in t egy nagy kamasz, tarka 
színeivel elszaladt már. Ki 
tud ja m erre já r  . . .  Nyomába 
jö tt az ősz, é re tt színeivel, 
gazdagon hintve aranyát. Ta
karn i a  gazda. Telnek a kam 
rák, górék, m agtárak, pincék. 
S előkerülnek az ekék. Szán
tanak  a traktorok. I tt  is, o tt is 
hull a  mag. Elnézem őket, 
megemelve kalapom at mélyen, 
m ert olyan ez, m in t egy tem e
tés. Tem etünk egy gazdasági 
évet. E ltűnik a mező ta rka  
képe, a borozda mélye m in
dent elnyel, m in t a  sír. M int 
egy friss sírhant, olyan a  ha
tár. Rögök a la tt pihen egy 
esztendő küzdelme, kudarca és 
sikere. Olyan e kép, m intha 
nagypéntek lenne. A mesgye 
szélén megáll a paraszt s hol 
örömmel, hol bánatta l mond
ja : elvégeztetett. K ihalt a ha
tár. Csöndes a táj. V arjú se
reg száll a  szántáson rögről 
rögre szökellve s m ondja bá
natosan : kár . . .  kár . . .

Nézd, am ott leszáll egy kis
m adár. Kapargál, csőrével be
lekap a földbe s közben éle

sen k iá ltja : „ itt is — i . .  itt 
i s . . . ” Ébred m ár az élet, a 
holnap kenyere, reménysége. 
Zöldellő sziklevelek enyhítik a 
föld barna színét. Egyre erő
södik, bokrosodik. A zödellő 
táblák m ár a  holnapot hirde
tik.

Állok egy táb la szélén s el
tűnődöm . . .  Még kilátszik a 
föld, hazám földje, a búzaszá
lak között. E földből sarjad  a 
kenyerem.

Vetünk, m ert tudjuk: „előbb 
vetni kell, csak azután lehet 
a ra tn i”. Azt is tud juk : „nem 
m indenkor az a ra t aki v e t . . . ” 
Mégis hu ll a mag s nyomá
ban zöldül a határ s ha nem 
én, m ajd ara t más, de azt 
aratja, am it én vetettem ! „Ki 
szelet vet, v iha rt a ra t”. Ves
sünk békét, hogy éljünk, m ert 
élni csak így érdemes!

Ölmos eső permetez. Napok 
óta már. Nyomában nő a sár. 
Didergek. Oly hidegek m ár a 
reggelek . . .  Tél közeleg. . .  
Jön faggyal, jéggel, ijesztget: 
elrabolja kenyerem et. . .
U ram  kérlek borítsd ránk  fe
hér köpenyed, óvj meg min
ket s a mi m indennapi kenye
rünket!

He mád Tibor

ARNOLDSHAIN
Az Egyházak Világtanácsa 

19 tagú Végrehajtó Bizottsága 
a  nyugat-németországi A r- 
noldshainben ülésezett augusz
tus 31-től szeptember 4-ig. A

tanácskozás középpontjában a 
jövő év januárjában  Addis 
Abebaban tartandó központi 
bizottsági ülés előkészítése á l l t

Istentiszteleti rend
B u d a p e s te n , 1970. o k tó b e r  1-éo

D eák  té r  de . 9. (ú rv .) T r a j t le r  
G á b o r, de . 11. (ú rv ) d r  K é k én  A n d 
rá s ,  d u . 6. d r. H a fe n s c b e r  K á ro ly . 
F a s o r  d e . 11. (ú rv .) D. K o re n  Em it, 
d u . 6. S z irm a i Z o ltán . D óasa 
G y ö rg y  ú t  d e . fé l Uh D. K o re n  
E m il. Ü llő i ú t  24. d e . fé l  11. K a 
rá c s o n y  S á n d o r  u. de. 9. R ákócz i 
ú t  57/b. de . 10. (sz lovák ) A rad i 
A n d rá s , de . 12. (m a g y a r) . T h a ly  
K á lm á n  u . 28. de . 10. F ra n c ls c i 
G u id o , d e . 11. (ú rv .) d r . R éd ey  
P á l, du . 6. F ran c isc i G u id o . K ő 
b á n y a  de. 10. (ú rv .) V eö reö s  Im re . 
U tász  u . de . 9. (ú rv .) S ü lé  K á ro ly . 
V a jd a  P é te r  u. de  fé l 12. (ú rv .) 
V eö reö s  Im re . Z ug ló  de. 11. (U nó 
B oros  K á ro ly . R ák o s fa lv a  de. 8. 
B o ro s  K á ro ly . G y a rm a t u . d e . fé l 
10. B o ro s  K á ro ly . F ó ti ú t  de . 11. 
B e n c z ú r  L ászló . V áci ú t  d e . 8. B a 
ra n y a i  T a m á s . F ra n g e p á n  u . de. 
fé l 10. B a ra n y a i  T a m á s . O jp e s t  de. 
10. B lázy  L a jo s . P e s te rz s é b e t de. 
10. V lrág h  G y u la .S o ro k s á r-ú jte le p  
de. fé l 9. V lrá g h  G y u la . P e s tlő r in c  
de. 11. M atu z  L ászló . K is p es t de . 
10. K isp es t W ek e rle te le p  de. 8. 
P e s tú jh e ly  de. 10. S c h re in e r  V il
m os. R á k o s p a lo ta  M ÁV T e lep  de.

3 R ák o s p a lo ta  N a g y tem p lo m  de. 
10. R ák o sp a lo ta  K is tem p lo m  d u . 3.
R á k o s s z e n tm ih á ly  de. fé l 11. K a r 
n e r  Á g o sto n . S a sh a lo m  de. 9. ifj. 
G ö rö g  T ib o r. M á ty á s fö ld  d e . fé l 1). 
C in k o ta  de . fé l 11, d u . fé l  3. K is- 
ta rc s a  de. 9. B ék és  Jó zse f. R ák o s- 
h e g y  d e . 9. R ák o s lig e t d e . 10. R á 
k o s k e r e s z tú r  de . fé l 11, d u . 3.

B ée s ik a p u  té r  d e . 9. (ú rv .) M a- 
d o e sa i M ik lós, d e . fé l 11. (n é m e t), 
de . 11. (ú rv .) V á ra d y  L a jo s , d u . 6. 
(ú rv .) M ad o csa i M ik lós. T o ro ck ó  
t é r  de . fé l  9. (ú rv .) V á ra d y  L a jo s . 
Ó b u d a  de. 9. F iilöp  D ezső . de . 10. 
(ú rv .) F ü lö p  D ezső . XIX. T á rtsa y  
V ilm os u . de . 9. C sen g ő d y  L ászló , 
d e . 11. C sen g ő d y  L ászló , d u . fél 7. 
R u ttk a y  E lem ér. P e s th id e g k ú t de. 
fé l 11. R u ttk a y  E lem é r. K e len fö ld  
de. 8. B en eze  Im re , d e . fé l 10. B e
ü ss  A n d rá s , d e . 11. (ú rv .) B eneze  
Im re . d u . 8. d r . R ezessy  Z o ltán . 
N ém e tv ö lg y i ú t  de . 9. d r .  R ezessy  
Z o ltán . A lb e r tfa lv a  de. 7. V lso n - 
ta i  R ó b e r t. N a g y té té n y  de. fé l 9. 
K e len v ö lg y  de. 9. V iso n ta l R ó b ert. 
B u d a fo k  de. 11. V iso n ta i R ó b ert. 
C sillag h eg y  de. fé l  10. C sep e l de. 
fé l  11.

„Gyógyíts meg engem Uram, 
hogy meggyógyuljak, szaba
díts meg engem, hogy megsza
baduljak. m ert te vagy az én 
dicsekedésem (Jer 17,14).

VASÄRNAP. — „Kínozta-
tott, pedig alázatos volt és szá
já t nem nyitotta meg. m in t bá
rány, mely m észárszékre vite
tik, és m int a  juh, mely meg- 
nám ul az őt nyírók edőtt; és 
száját nem nyitotta meg!” (Ézs 
53,7) É letünk elveszettségére 
és bűnös voltunkra in t m ind
annyiunkat a  heti igénk. Eb
ből az elveszett állapotunkból 
egyetlen egy k iú t van csak, Is
ten szabadító hatalm a. Ezt a 
szabadítást hozza nekünk na
pomként; Jézus Krisztus azzal 
az alázatos szolgálat vállalás
sal, m elyről Ézsaiás próféta is 
bizonyságot tesz. Jézus szolgá
latának és szeretetének ez a  
példája igazít el m inket is 
szolgálatunk és egész életünk 
végzése szempontjából.

HÉTFŐ. — „ö ad bölcsessé
get a bölcseknek és tudo
m ányt az értelmeseknek.” 
(Dán 2,21) Isten életünk m in
den területén segíteni akar 
minket. Ezért Ígéri prófétáján 
keresztül, hogy bölcsességet és 
tudom ányt ad azoknak, akik 
elfogadják és kérik. Ezzel a 
bölcsességgel tudunk csak úgy 
élni és szolgálni egész éle
tünkben, hogy az Istennek 
tetsző legyen. Éneikül a felkí
nált bölcsesség nélkül csak sö
tétben tapogatódzás lenne 
minden próbálkozásunk, és a 
legjobb elképzeléseket is el
rontanánk. Fogadjuk el tehát 
ajándékait!

KEDD. — „Most pedig Izra
el, m it kíván az Ür, a te Iste
ned tőled? Csak azt, hogy fél
jed az Urat, a  te  Istenedet; 
hogy m inden ő u tain járj, és 
szeresd őt, és tiszteljed az 
Urat, a te Istenedet teljes szí
vedből és teljes lelkedből.” 
(5 Móz 10,12) Isten egyedül
álló igényét és követelését fe j
ti ki mai igénk. Mit kíván tő
lünk Isten? Teljes szeretetet 
és odaadást. Egész életünket 
és m inden cselekedetünket. Ez 
a teljes odaadás a hétköznapi 
életünkben, em bertársaink 
iránti viszonylatunkban kell, 
hogy valóra váljék. Csak így 
szerethetjük Istent!

SZERDA. — „Népem nem 
hallgatott az én szómra és Iz
rael nem engedelmeskedett 
nekem. O tt hagytam azért őt 
szívüknek keménységében, 
hogy já rjanak  a maguk tan á
csa szerint.” (Zsolt 81,12—13) 
Nagyon könnyen megfeledke
zik az em ber Isten feltétlen 
parancsáról. Engedetlenségün
ket viszont Isten nem hagyja 
büntetlenül. Nem látványos 
büntetésekről van itt szó, h a 
nem arról, hogy Isten m agára 
hagyja az em bert. Végezzen 
m indent úgy, ahogy akar, a 
sa ját feje után. Ennek a vége 
azonban egyéni, családi éle
tünkben csak csőd lehet. Szol
gálatunkat se tudjuk úgy be
tölteni, ahogy azt kellene.

CSÜTÖRTÖK. — „És szer
zek velük békességnek frigyét, 
örökkévaló frigy lesz ez ve
lük.” (Ez 37,26) Isten nem tud

ja  elviselni azt, hogy hűtlen és 
engedetlen legyen az em ber 
iránta. Azért küldte közénk 
Jézust, hogy ő  legyen az a ka
pocs, az a „frigy”, mely össze
köti az em bert az Istennel. Az 
ember sokszor próbálta és 
próbálja ezt a frigyet lazítani 
és félredobni, de Isten részé
ről ebben az esetben is válto
zatlan a szövetség.Ezért térhe
tünk vissza hozzá újra, meg 
újra. Ezért kérhetjük  Tőle bű
neink bocsánatát és az új kez
désnek a  lehetőségét

PÉNTEK. — „Nagy az ü r  és 
igen dicséretes és az ő nagysá
ga m egfoghatatlan.” (Zsolt 
145,3) Szeretünk elfeledkezni 
arró l a tényről, hogy Isten 
minden és mindenki felett ha
talm as Isten. Ennek a ténynek 
semmibevétele eredményezi 
azt, hogy az em ber nagyon 
szeret bízni sa ját erejében, tu 
dásában, eddigi sikereiben. Ar
ra  figyelmeztet bennünket ma 
a zsoltáros, hogy Isten hatal
m át soha ne felejtsük és soha 
ne hagyjuk „számításon kí
vül”, m ert csak kudarc és el
bukás lehet ennek az eredmé
nye.

SZOMBAT. — „Hataílmasan 
cselekedett velünk az Űr, ezért 
örvendezünk.” (Zsolt 126,3) 
Nem szűnhet meg az ember 
állandóan hálát adni Istennek. 
Nemcsak azért, hogy az elm últ 
héten is megőrizte életünket. 
Nem is csak azért, .m ert ö  irá
nyította minden cselekedetün
ket, hanem  azért is — és első
sorban azért —, hogy Jézus 
K risztusban m egváltott m in
ket, vagyis lehetőséget adott 
az embernek, hogy elbukásai, 
kísértései u tán  is új életet 
kezdhessen, melynek az alapja 
az a  szolgáló élet, melyet Jé
zus is járt. Igen, „hatalm a
san cselekedett velünk az Űr!”

\  — h —y

— R O Z SA K ! C so d á la to s  s z ín v á l
to z a tb a n , le g jo b b  m in ő sé g b en  
c sa k  n á lu n k . K é ré s re  á r je g y z é k e t 
k ü ld  P a lk ó  k e rté sz . B u d a p e s t  XV. 
C si'liag fü rt u . 8.

— H A RA N G O K  v illa n y m e g h a j fá 
s á n a k  b e sz e re lé sé t jó l  b e v á l t  m ó d 
sze re k k e l,  ju tá n y o s  á ro n , g a ra n 
c iá v a l v á lla lo m . H ív á s ra  a h e ly 
s z ín r e  u ta z o m  és ré s z le te s  tá jé k o z 
ta tá s s a l  szo lg á lo k . K ra sz k ó  J e n ő  
v illa n y s z e re lő  m e s te r . B ék é scsa b a , 
G y u la i ú t  22.

EVANGÉLIK US ELET
A M ag y a ro rszág i 

E v a n g é lik u s  O rszág o s  E g y h áz  
S a jtó o s z tá ly á n a k  la p ja

S z e rk e sz ti:  a  s ze rk e sz tő b izo ttsá g  
F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  k ia d ó :

D . K o rén  E m il
S z e rk e sz tő s ég  és k ia d ó h iv a ta l :  
B u d a p e s t, V ili . ,  P u s k in  u . 12.

T e le fo n : 142—074 
C s e k k s z á m la s z á m : 20.412—VIII. 
E lő fiz e té s i á r :  egy  é v re  90,— Ft 

Á ru s í t ja  a  M ag y a r P o s ta
In d e x  25 211

70.2469
A th e n a e u m  N yom da, B u d ap t* . 

R o tác ió s  m a g a sn y o m á s  
F e le lő s  v eze tő :

S o p ro n i B éla  ig azg a tó

—- Szentháromság után  a 19. 
vasárnapon az oltárterítő  szí
ne: zöld. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: Ef 4, (20—21)
22— 28; az igehirdetés alap
igéje: Jn  5, 1—17.

— A GYÖR-SOPRONI
EGYHÁZMEGYE lelkészi 
munkaközössége szeptember 
7-én Győrött ta rto tta  ülését. 
Ű rvacsorát osztott Ferenczy 
Vilmos, igehirdetés! előkészí
tőt Biczó Ferenc, előadást 
Weltler Rezső esperes, sajtó- 
besrámolót Bödecs Barnabás 
tartott.

— A KELET-BÉKÉSI
EGYHÁZMEGYE lelkészi 
munkaközössége szeptember 
30-án Békéscsabán ta rto tt
ülést. Ú rvacsorát osztott Petor 
János, előadást Halasy Endre 
és Nagybocskai Vilmos tartott. 
Mekis Ádám esperes az idő
szerű kérdésekről tájékoztatta 
a lelkészeket.

— KEMECSE-KÖRMENDI- 
TANYA. A kisvárdai gyüle
kezethez tartozó szórvány 
evangéLikussága augusztus 30- 
án  ta rto tta  szokásos évi gyüle
kezeti nap já t „Az egyház dia- 
kóndad szolgálata” címmel. 
Igehirdetéssel és előadással 
Csizmazta Sándor nyíregyházi 
lelkész szolgált. A gyülekezet 
gyermekei verseket adtak elő, 
az Élim szeretetotthon gyer
mekeinek énekei és szavalatai 
magnószalag segítségével szó
la ltak  meg a gyülekezet tagjai 
előtt.

TÍZEZER EMBER SZÁMÁRA OTTHON
Ez év szeptemberéig kell el

készülnie a nemzetközi egyhá
zi szervezetek által Perunak 
ju tta to tt segélyből tízezer em
ber szám ára alkalm as otthon
nak. A földrengés sú jto tta  vi
déken a szükségm unkákat be
fejezték és elkezdték az ú jjá 
építést. Az Egyházak Világta
nácsa Peru megsegítésére 100 
ezer dollárnyi segítséget kért a 
tagegyházaktól. Ezt az összeget

— ORGONAHANGVERSE
NYEK. Peskó György budavá
ri orgonaművész szeptember 
14-én a  miskolc-avasi refor
m átus tem plom ban Bach m ű
veket játszott. Közreműködött 
a  miskolci szim fánikus zene
kar. — Október 11-én a  m is
kolci evangélikus templomban 
egyházzenei áhítaton orgonái, 
igét h irdet Szebik Imre lel
kész.

— HALÁLOZÁS, özv. Ko-
chan Mátyásné, sz. Ondrusz 
Márta, életének 90. esztende
jében Pitvaroson elhunyt. Te
metésén, szeptem ber 16-án dr. 
Gubcsó A ndrás és M atthaidesz 
Gyula lelkészek szolgáltak. Az 
Ür Jézus hűséges szolgáló leá
nyának végtisztességénél nagy
számú gyülekezet jö tt össze a 
szomszédos Csanódalbertiről, 
Ambrózia:!várót és Tótkomlós
ról. özvegységének 55 éve 
a la tt türelem m el hordozta m a
gányosságának keresztjét. 
Szüntelenül m unkálkodott a 
gyülekezetben. bibliaórákat
szervezett, adom ányokat gyűj
tött, o ltá rt díszített és nagyon 
sokat imádkozott. Férjét az el
ső, fiá t a  m ásodik világihábo
rúban elvesztette, de Istenbe 
vetett b izalm át nem. — Az el
hunytban Koppány János tó t
komlós! lelkész az édesanyját 
gyászolja. „Az Ü r szemei előtt 
drága az ő kegyesednek ha
lála”.

id. Boros Gyula az acsádi
gyülekezet hosszú időn á t  volt 
presbitere 88 éves korában el
hunyt. Temetése szeptem ber 
21-én volt Acsádon. „Hosszú 
élettel elégítem meg és m eg
láttatom  vele üdvösségemet”.

az eddig kapott 700 ezer dol
lárnyi segély messze tú lhalad
ta már. Az egyházi segélyszer
vezetek részére k iu ta lt segít
ségre szoruló terü let Huarmey 
kikötővárostól hatvan kilomé
te rre  az ország belseje felé, 
Aijy helységig terjed. Jelenleg 
ezen a területen 53 ezer perui 
lakos közreműködésével a 
megrongált u takat állítják  
helyre.

Csak feküdt... feküdt...Emlékként őrizgetem ma
gamban azt a napot, melyen 
az egyik Állami Szociális Ott
hon kilencvenöt esztendős la
kóját, Pató nénit meglátogat
tam.

Pató néninek az ő nagy 
öregségében minden ereje el
fogyott már. Csak feküdt,. ..  
feküdt.

De nagy dolog is megöre
gedni!

*
Fehér főkötős gondozónővér 

lépett a ragyogó tisztaságú 
szobába. Megigazította az ágy
ban fekvő beteg öregek feje 
alatt a párnákat. Láttam, meg 
is simogatta a kicsi öregeket. 
Közben egy-egy melengető 
szót is hullatott rájuk; — s 
máris sietett tovább. A szom
szédos szobában is reá vártak 
az öregek.

Szolgálatot végezni — akár
milyet is — mindenkinek csak 
így volna szabad, mint aho
gyan ez a fehér főkötős gon
dozónővér tette!

„Dolgozni csak pontosan, 
szépen, ahogy csillag megy az 
égen — úgy érdemes!”

Csak úgy! Szívből. Szívvel.

— Hány gyermeke van Pa
tó néni? — kezdtem a beszél
getést a kilencvenöt eszten
dős asszonnyal.

— Nem tudom. Nem emlék
szem — felelte és kiszáradt 
szeme a messzibe nézett.

Arra gondoltam: ilyenek le
szünk mi is? Én is?

*
— Mégis mire emlékszik az 

életéből Pató néni? — próbál
tam élete múltjába visszavin
ni őt.

— Arra emlékszem, hogy 
iskolába jártam és nagyon 
szerettem énekelni — mond
ta.

Miért van az, hogy amint 
sokasodnak az éveink, nem az 
előbb kimondott szóra, nem 
a tegnapra, hanem egyre in
kább, egyre tisztábban a gyer
mekkorunkra emlékezünk?

De jó is az Isten, hogy 
öregségünk idejében a gyer
mekkorunkba visz vissza. Oda, 
ahol még gondtalan tk , boldo

gok voltunk. Oda visz el, 
ahol a kenyerünket még az 
édesanyánk szelte.

*

— Ugye arra is emlékezik 
Pató néni, hogy ott az iskolá
ban melyik volt a legkedve
sebb éneke?

A kilencvenöt esztendős asz- 
szony énekelni kezdett: „Mint 
a szép hives patakra a szar
vas kívánkozik, lelkem Istent 
úgy óhajtja . . . ” Itt elfogyott a 
lélegzete, de aztán folytatta: 
„Színed elé óh nagy Isten va
jon mikor jutok innen?”

Más az, amikor egy életerős 
ember énekel — s más, ami
kor egy fáradt öreg ember
testvér ajkáról szakad fel a 
színét vesztett szó.

*

Azt kérdeztem végül ettől 
a nagyon idős asszonytól, 
hogy van-e valami kívánsága, 
amelyet szeretne, ha teljesül
ne még a földi életében.

— Pihenni szeretnék — 
mondta sóvárogva. Pihenni!

Láttam! Az öregségben na
gyon el lehet fáradni! Adhat e 
valaki ezeknek a nagyon el
fáradt embereknek pihenést?

. . .  Hallgassátok csak! Vala
ki szól!

— „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan akik elfáradtatok 
és meg vagytok terhelve — s 
én megnyugosztallak titeket!”

Ismerős hang! Jézusé! 0  
hívogat!

Nem lenne érdemes élni, ha 
elfáradásunk idejére nem len
ne ígéretünk a piliehnésre. 
Nem lenne ígéretünk a test 
és a lélek nyugodalmas, bé
kés, örvendező csendjére.

Hadd mondhassam meg 
azt is még, hogy ennek az 
ígéretnek hatalmas fedezete 
van. Jézus Krisztus keresztje, 
halála a fedezete ennek az 
ígéretnek.

Amíg az erőnkből telik, ke
ressük meg a minket hívoga
tó Jézust!

Meg kell találnunk őt. így, 
Jézusra találva jó megöre
gedni.

N é m e th  G é z a
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Dán egyházi küldöttség hazánkban
1967 őszén W estergaard-Madsen püspök meghívására D. Kál- 

dy Zoltán püspök vezetésével magyar egyházi delegáció já rt 
Dániában. A delegáció tagjai voltak: D. Káldy Zoltánná, dr. 
Nagy Gyula professzor és Várady Lajos esperes.

A látogatás viszonzására országos egyházunk elnöksége dán 
egyházi delegációt hívott meg Magyarországra. A delegációt 
D. Willy Westergaard-Madsen püspök vezette. Tagjai \ ak: 
Arne Fog Pedersen, a  Dán Királyság korm ányának egyházügyi 
minisztere, Kristen Ejner Skydsgaard professzor és Johannes 
Langhoff lelkész, a Lutheránus Világszövetség Dán Nemzeti 
Bizottságának elnöke. A delegáció szeptember 23—29-ig tartóz
kodott Magyarországön.

A küldöttséget szeptember 24-én hivatalában fogadta D. Kál
dy Zoltán püspök. A megbeszélésen jelen voltak a Teológiai 
Akadémia, a  Diakóniai Osztály, a Sajtóosztály, a Könyvtár ve
zetői. Hosszú eszmecsere folyt egyházunk életéről és szolgála
táról. Majd látogatást tettek a Sajtóosztályon, megnézték a hű
vösvölgyi és zuglói szerétetotthont.

Szeptember 27-én, vasárnap a vendégek istentiszteleti szol
gálatot végeztek. Westergaard-Madsen püspök Kiskörösön és 
Erdőtelken, Skydsgaard professzor Csömörön, Langhoff lelkész 
Soltvadkerten prédikált. Fog Pedersen egyházügyi miniszter 
a  Budapest-Deák téri gyülekezet istentiszteletén vett részt és 
meleg szavakkal köszöntötte a gyülekezetét.

Skydsgaard professzor szeptember 28-án előadást ta rto tt a 
Teológiai Akadémián és ezt követően eszmecserét folytatott 
az egyházi delegáció a  tanári karral.

A küldöttség magyarországi tartózkodása idején a Teológiai 
Akadémia díszdoktorrá avatta W estergaard-M adsen püspököt.

Fogadta a  küldöttséget Prantner József állam titkár, az Álla
mi Egyházügyi H ivatal elnöke és tiszteletükre fogadást adott 
a Gellért Szállóban.

A delegáció látogatást te tt a Parlam entben, ahol dr. Be- 
resztóczy Miklós, az országgyűlés alelnöke vendégei voltak.

Ugyancsak fogadást adott az egyházi delegáció tiszteletére 
Svanholt, a Dán Királyság budapesti nagykövetségének ügy
vivője.

A LVSZ Svéd Szekciójának 
negyedévenként megjelenő 
lapja a  LVF NYTT ez évi 2. 
száma cikket közöl dr. Hafen- 
scher Károly lelkésztől. Címe: 
Mit jelent Magyarországon lel
késznek lenni ma? — Lelké
szünk egyrészt egyházunk mai 
életéről számol be, m egm utat
va a  történelm i háttere t és a  
mai társadalm i, gazdasági és 
szellemi valóságot, másrészt 
háromhónapos tanulm ány
ú tja  során szerzett tapasztala

tok alapján  értékeli a  svéd 
egyház mai életét. A cikk alap
tém ája kettős: M agyarorszá
gon evangélikus lelkésznek 
lenni egészein más, m int Svéd
országban — am i a  felületet 
illeti — m ásrészt egészen azo
nos, am i az egyházi m unka lé
nyegét é r in ti: h irdetni az evan
gélium ot és végezni a szeretet 
cselekedeteit reálisan számol
va korunk kérdéseivel. A LVF 
NYTT című újságot minden 
svéd lelkészi hivatal és egy
házi intézmény megkapja.

A THEOLÓGIAI SZEMLE

A Nyugat-Berlinben ta rto tt 
„Haza nap ján” az evangélikus 
egyház megbízottja, D. G. 
Besch brém ai evangélikus lel
kész a rra  szólította fel a má
sodik világháború u tán  Né
metországba kitelepítetteket, 
hogy legyenek a béke és meg
békélés élcsapata, m ert első
sorban annak kell dolgoznia a 
békéért, aki a békétlenség 
m iatt sokat szenvedett.

Meglepő volt ezzel szemben 
a katolikus lelkész m agatartá
sa, aki az evangélikus lelkész 
igehirdetése után in tézett be
szédet a hallgatósághoz. Arról 
biztosította ezeket az egyéb
ként is reváns eszméket valló

ném eteket, hogy a róm ai ka
tolikus egyház sohasem fog
ja  megszüntetni a keletnémet 
katolikus kerületeket és nem 
hagyja abba az „elűzöttek” 
lelkipásztorolását sem, amíg 
ők maguk nem dönthetnek 
m ajd „magukról, gyermekeik 
sorsáról és hazájukról”.

K ét merőben eltérő állás
pont és örömmel tö lt el ben
nünket, hogy az evangélikus 
egyház ebben a kérdésben is 
helyesebben ítéli meg a  má
sodik világháború után Euró
pában kialakult helyzetet, 
m ir t  a  nyugatném et katoli
kus egyház!

Westergaard Madsen püspök díszdoktorrá avatása
Teológiai Akadémiánkon

Szeptember 25-én — nem sokkal a tanévnyitás ünnepi alkal
m a után— ú jra  nagy ünnepe volt egyházunknak és Teológiai 
Akadémiájának. Délelőtt 10 órára zsúfolásig m egteltek az or
szágos egyházi im aterem  széksorai és karzata. Kezdetét vette 
Willy Westergaard-Madsen koppenhágai püspöknek, a Dán 
Evangélikus Népegyház vezető püspökének, díszdoktorrá ava
tása, amelyen részt vett a  teljes dán egyházi delegáció: ra jta  
kívül Fog Pedersen dón egyházügyi miniszter, D. dr. Skyds
gaard professzor, a koppenhágai egyetem nemzetközileg ism ert 
dogm atika-tanára, és Johannes Langhoff, a  LVSZ dán nemzeti 
bizottságának elnöke.

Az akadém iai ünnep vendé
gei között ott lá ttuk D. Káldy 
Zoltán püspököt, az országos 
közgyűlés lelkész-elnökét, fe
leségével; D. dr. Ottlyk Ernő- 
nét, Grnák Károly főosztályve
zetőt, az Állami Egyházügyi 
Hivatal képviseletében; dr. Be- 
resztóczy Miklós prépostot, a 
Parlam ent alelnökét; Haen- 
ning Svanholt dón nagykövet
ségi ügyvivőt; dr. Bajusz Fe
renc dékánt, dr. Kádár Imre 
és D. dr. Pákozdy László pro
fesszorokat a budapesti, dr. Já- 
nossy Imre prodékánt a debre
ceni Református Teológiai Aka
dém ia képviseletében, dr. Gál 
Ferencet, a  Római Katolikus 
Központi Hittudom ányi Akadé
m ia dékánját, Palotay Sándort, 
a Szabadegyházak Tanácsa el
nökét, Laczkovszki Jáhös el
nököt és Nagy József profesz- 
szort a Baptista Egyház, dr. 
Berky Feríz esperés-adm i- 
n isz trátort a M agyar Ortodox 
Egyház és Hecker, Ádám szu
perintendenst . a Metodista 
Egyház képviseletében, továb
bá Karnér Ágoston országos 
főtitkárt, Detre László, Nagy 
István és- Weltler Rezső espe
reseket, a (központi egyházi h i
vatalok és intézmények, az 
égyházmegyék és gyülekezetek 
képviselőit, lelkészeit, a  Teo
lógiai Akadémia ifjúságát és 
még nagyszámú érdeklődőt.

Dr. Nagy Gyula dékán ige
olvasás és im ádság után  meg
nyitotta az ünnepi ülést. Be
jelentette, hogy az Akadémiát 
és új díszdoktorát táviratban 
és levélben üdvözölték: dr. 
André Appel, a LVSZ főtitká
ra, D. Paul Hansen, a  LVSZ 
európai titkára, D. dr. Ottlyk 
Ernő püspök a rom ániai k i
sebbségi konferencián résztve
vő m agyar egyházi küldöttség 
nevében, dr. Bartha Tibor püs
pök, a  Magyarországi Egyhá
zak ökum enikus Tanácsa és a 
Református Zsinati Tanács el
nöke, és még sokan mások.

Ezután dr. Selmeczi János 
otthonigazgató, az Akadémia 
jegyzője, olvasta fel egyhá
zunk lelkész-elnökének a dísz
doktorrá avatást jóváhagyó le-

hogy köszöntse a Teológiai 
Akadémia új doktorát. „Tisz
telettel köszöntöm D. W. Wes
tergaard-Madsen prímás-püs
pök urat először is mint a teo
lógia olyan művelőjét, aki jól 
tudja és élete messze világító 
példájával tanúsítja, hogy az 
igazság a szeretet céljából van; 
hogy a teológiát azért kell mű
velnünk, hogy Isten szeretete 
testté legyen a világban, keve
sebb legyen a gyűlölet, az igaz
ságtalanság és a háború, és 
több legyen a hitből való sze
retet, az igazi humanitás az 
emberek, népek és fajok kö

W. W estergaard Madsen püspök átveszi a díszdoktori oklevelet

veiét, m ajd dr. Pálfy Miklós 
professzor ism ertette ' és indo
kolta meg részletesen az Aka
démia tanári karának a  tiszte
letbeli doktori cím adományo
zására vonatkozó döntését.

Ezt követően a  dékán a jká
ról elhangzottak a latin  nyel
vű doktoravató szertartás ha
gyományos m ondatai, am e
lyekre az új doktor ugyancsak 
latinul válaszolt; a  dékán á t
nyújto tta a  díszes doktori ok
levelet és a  professzorokkal 
együtt kézfogással felvette 
Westergaard-Madsen prím ás 
püspököt a  Teológiai Akadé
m ia tiszteletbeli doktorai so
rába. Közben felcsendültek a  
Lutheránia-énekkar nagyszerű 
előadásában, Weltler Jenő kar
nagy vezetése alatt, Halmos 
László „Jubilate Deo” című 
m űvének dallamai.

Majd ism ét dr. Nagy Gyula 
dékán em elkedett szólásra,

n y

Ennek az eredetileg Győr 
megyéhez, most Veszprém me
gyéhez tartozó községnek 
evangélikusai akkor kaptak 
rendszeres és gyakoribb lelki 
gondozást, am ikor egyház-köz- 
igazgatásilag is G-ecséhez csa

tolták, ahová szórványosan á t
á tjá rtak  eddig is a  hívek. Már 
1945-ben telket szereztek a 
templomépítéshez, de magát 
az építkezést csak 1949 végén 
kezdték meg, s két év múlva 
fejezték be.

A terveket K alm ár Zoltán 
építészmérnök készítette. A 
templom összköltsége 76 000 Ft 
volt, a  berendezéssel együtt. 
Háromnegyed részét a  gyüle
kezet áldozata és m unkája te 
rem tette elő.

A gyülekezet 162 lelkes. A 
tem plom ban száz ülőhely van. 
Berendezése tölgyfából készült 
gondos, szép munka. A tem p
lom fűthető. H etenként rend
szeresen használják. A fiók- 
gyülekezet lelkésze az építés
kor is, ma is Jakab  Sándor ge- 
csei lelkész.

zött. Ennek a diakóniai teoló
giának igaz művelőjét kö
szöntjük új tiszteletbeli dokto
runkban. Köszöntőm őt másfe
lől, mint Dánia népének hű fi
át és a dán evangélikus test
véregyház vezetőjét... Kö
szöntőm őt, mint országunk és 
népünk igaz jóbarátját, aki 
nem puszta udvariasságból, 
hanem egész szívével a bará
tunk, és őszintén nagyrabecsü- 
U magyar népünk fáradozásait 
itt a Duna-medencében új tár
sadalmi rendje építéséért és a 
népek békés jövőjéért.”

Doktori székfoglalójában az 
új díszdoktor bevezetőben kö
szönetét m ondott az őt ért 
megtiszteltetésért, amelyben — 
m int m ondta — ökumenikus 
táv latban  a m agyar evangéli
kus egyháznak a  dán evangé
likus egyházzal való szoros 
és szívélyes kapcsolatát lá tja 
kifejezve. Ezután a  „világ teo
ló g iá ja ” (szekuláris teológia) és 
a  „bűrabocsánat teológiája” — 
a mai teológiai fejlődés két fő 
irányzata — közötti belső kap
csolat szükségességét fejteget
te. „Az egyháznak szolgáló 
egyháznak kell lennie, isten- 
tiszteleti életében, vezetési és 
jogi szervezeteiben, küldetésé
ben, szeretetében a világ iránt, 
melyben benne él s amelynek 
maga is egy része — ott kell 
szolgáló közösséggé lennie!... 
Mérhetetlenül nagy ajándék, 
hogy a keresztyén ember sza
badságáról írt munkája nyo
mán Lutherral elmondhatjuk: 
keresztyénnek lenni annyi, 
mint Jézus Krisztus által a 
szabadság életállapotába jutni, 
szabaddá lenni a sajátmagunk 
énjétől, és vidáman, boldogan

— nem pedig dicsekvő módon
— élni a felebarát javáért. . .  
örülök ennek az alkalomnak, 
hogy hangsúlyozhatom szoros 
kapcsolatunkat a Magyaror
szági Evangélikus Egyházzal. 
Önök tudnak valamit az „úton 
járó egyházról” (ecclesia via
torum), amit nekünk is szük
séges megtanulnunk.”

Az új tiszteletbeli doktor 
székfoglalójára és látható meg- 
indultsággal elm ondott köszö
nő szavaira D. Káldy Zoltán 
püspök válaszolt, aki az egész 
m agyar evangélikussóg nevé
ben köszöntötte az ünnepeltet 
és egyháziunk magas vendégeit. 
„Westergaard-Madsen püspök 
úrban mi elsősorban a diakó- 
nia püspökét becsüljük. Ügy 
került a püspöki székbe, hogy 
éveken keresztül a diakónia 
területén dolgozott és az volt 
a szívügye. Jó tapasztalnunk, 
hogy a püspöki székben is a 
diakónia lelkületével szolgál, 
mégpedig nemcsak az intézmé
nyes diakónia területén, ha
nem vállalja a társadalomban 
és a nemzetközi életben is a 
diakónia szolgálatát, Krisztus 
indulatával és mozdulatával... 
Meggyőződésünk szerint mind 
Dániában, mind Magyarorszá
gon, de szerte az egész világon 
a keresztyén egyházak lénye
gében azonos helyzetben van
nak. Mindegyiknek felelnie 
kell azokra az égető kérdések
re,amelyeket az emberek, vi
lágrészek, de még inkább ma
ga a történelem tesz fel az 
egyházaknak. Ezek a kérdések 
pedig a következők: Az egyhá
zak, melyeket Isten küldött a 
világba, miben látják szolgála
tukat a világban? Abban, hogy 
kizárólag az evangélium hir
detésére szorítkozzanak és az 
emberiség égető kérdéseinek 
megoldását hagyják másokra? 
Vagy abban, hogy az evangé
lium hirdetésével párhuzamo
san, a tettek mezején segítse
nek megoldani olyan kérdése
ket, mint például a háború és 
béke, a társadalmi igazságta
lanság, a faji kérdés, a lesze
relés, az éhség. Felelniük kell 
az egyházaknak mindenütt ar
ra a kérdésre is: úgy gondol
ják-e, hogy a megoldásokat 
csak az egyházak tudják meg
valósítani, vagy pedig tudatá
ban vannak annak, hogy a hí
vőknek és nem hívőknek össze 
kell fogniuk, ha eredményt 
akarunk elérni. De felelniük 
kell az egyházaknak min
denütt a világon arra is, hogy 
egyes lelkek kérdéseire, me
lyek a keresztyén új életre vo
natkoznak, a múltban adott fe
leleteket ismételgetik-e, vagy 
pedig tudják és merik-e kon- 
frontálni az örök evangéliumot 
a mai ember problémáival. 
Ezekben a kérdésekben kell 
állandóan kicserélnünk nézete
inket és tapasztalatainkat a 
dán és a magyar evangélikus 
egyházak vonatkozásában is. 
Így segítheti kettőnk dialógusa 
a többi egyházakat is.”

A dékán zárószavai után a 
szép és emlékezetes ünnepség 
a Himnusz hangjaival ért vé
get.

GÖRÖGORSZÁG
Már az uppsalai világgyűlés- todox Egyház kilép a világ

ról távol m aradt a görög orto- szervezetből. Megfigyelők sze- 
dox egyház. Most olyan han- rin t ugyanis a katonai kor. 
gok hallatszanak, hogy a go- . r  . 
rögországi ortodox egyház fe- vele szorosan együtt
lülvizsgálja kapcsolatait az 
Egyházak Világtanácsával és

működő ortodox egyház nem 
nézi jó szemmel az Egyházak

anhak eredményé esetleg az V ilágtanácsának számos öku- 
lesz, hogy a  Görögországi Or- menikus lépését.

L E L K É S Z E IN K  T A N U L M Ä N Y Ü T O N

Görög Tibor «. lelkész pedig a 
Genf m elletti Bossey ökum e
nikus Intézet növendékeként 
fo ly tatja tanulm ányait. M un
kájukat kísérje Isten áldása, 
.hogy m ajd  hazai egyházi éle
tünk gazdagodjék általa.

.„írom  fiatal lelkészünk in 
dult egyéves külföldi tanul
mányútra. Bodrog Miklós gyu
lai lelkész Zürichbe utazott 
mélylélektani tanulmányok 
folytatására, Magyar László 
".zendi lelkész Finnországban
van pí?vpvps nKzt.nnrh'iiál if i.

ANGLIAI TANULMÁNYÜT
ii h ívására szeptember 29-én
- több hónapos' tanulm ányútra
- Lincolnba utazott.

Dr. Vámos József teológia 
akadém iai tanár a. B rit Egyhá
zak ökum enikus Tanácsa meg-

MAGYAR EVANGÉLIKUS LELKÉSZ CIKKE 
SVÉD ÚJSÁGBAN

Veöreös Imre „Az Ószövetség 
értelmezése igehirdetésünk
ben” címen, Csengődy László 
„Kybemetilca és teológia” cí
men, Bodrog Miklós „Harcunk 
világszerte az igehirdetésért” 
címen ad ta közre írá sá t

új kethayi száma is gazdag 
tartalom m al jelent meg. A 
Magyarországi Egyházak ö k u 
menikus Tanácsa kiadásában 
megjelenő folyóirat e szám á
ban evangélikus részről három 
tanulm ánv került. közlésre.

KÉTFÉLE MAGATARTÁS



i t  h a r m a d i k  s z ó s z é k r ő l
Konferencia egyházunk sajtómunkájáról

Közel negyvenen ülték körül 
az Üllői úti székház tanácster
mének asztalát, hogy egy hosz- 
szűra nyúlt nap  óráit kihasz
nálva tanácskozzanak magyar- 
országi evangélikus egyházunk 
sajtóm unkájáról, elsősorban is 
az Evangélikus Élet, országos 
hetilapunk és a  Lelkipásztor 
teológiai szakfolyóiratunk 
eredményeiről és céljairól.

A két lap szerkesztőbizottsá
gának tagjain kívül jelen vol
tak  az egyházmegyék sajtólel
készei is, valam int több, az 
egyházi sajtóm unkában tevé
keny lelkészünk.

A D. Káldy Zoltán püspök 
elnökletével folyó tanácskozá
son elsőnek D. Koren Emil, az 
Evangélikus Élet szerkesztője 
ta rto tt vitaindító referátum ot. 
Elemezte a magyar evangéli
kus publicisztika 25 esztende
jét, szellemi arculatának k i
alakulását, előrehaladását, e l
é rt eredményeit. E lhatárolta 
lapunk célkitűzéseit a  külön
böző helytelen szerkesztési és 
írói tendenciáktól, a  befelé 
fordulástól, ügyeskedéstől, az 
ideológiai keveréstől, a hamis 
puritástól.

Lapunk azonosult és együtt 
halad t azzal a bátor hitbeli 
döntéssel, am elyik kereste, 
m egtalálta és k im unkálta az 
egyház új ú tjá t az új társadal
mi rendben, a szocialista 
Magyarországon. A felismert 
ú t igazságainak levitele az ol
vasókig, gyülekezetekig és h í
vekig, határozza meg a lap irá 
nyát és tartalm át. És ezen 
nincs semmi változtatni való. 
M ásrészt a rra  törekszünk, 
hogy felm utassuk miképpen 
váltak életté ezek a  hitbeli 
döntések a gyülekezetekben és 
az egyes keresztyén em ber éle
tében.

Szólt a szerkesztő arró l a  fe
lelősségről is, mely lapunkat a 
keresztyén ökumené és a né
pek nagy családja kérdéseinek, 
megoldásában szolgálatra kö
telezi.

A szerkesztő bevezetője után 
számos értékelő, építően bíráló 
és javaslatokat tartalm azó fel
szólalás hangzott el, am elyek
re  a  . szerkesztő részletesen 
reagált.

A felszólalások alapján le
szűrt javaslatokat és indításo
kat D. Káldy Zoltán püspök 
foglalta össze 23 pontban. 
Ezek a lap eddigi célkitűzéseit 
változatlanul fenn tartva  a lap 
nívójának további emelését, 
a technikai és szerkesztési 
m unka javítását, az olvasótá
bor igényeinek fokozottabb fi
gyelembevételét, a lap eddigi 
jó szolgálatának fokozását és 
frisseségét célozzák.

A továbbiakban Dr. Pröhle 
Károly teológiai tan ár előter
jesztése nyomán a  Lelkipász
tor szakfolyóirat célkitűzései
vel, tartalm i és technikai kér
déseivel foglalkozott a konfe
rencia.

A lelkészek szolgálatában, 
továbbképzésében, hazai teo
lógiai m unkánk publikálásá
ban és a  tájékozódásban fon

te* szerepet betöltő folyóira
tunk  értékelésével, színvona
lának: további emelésével, ta r 
talm i gazdagságán,ak újabb 
színekkel gazdagításával fog
lalkoztak a felszólalások, am e
lyeket ugyancsak D. Káldy 
Zoltán püspök foglalt egy cso
korba.

A Sajtóosztály anyagi ügyei
ről, a  kiadói tervekről, a  saj- 
tólélkészek szolgálatáról és 
más az egyházi sajtóm unkát 
érintő kérdésekről esett még 
szó D. Káldy Zoltán püspök és 
Harkányi László tördelőszer
kesztő tájékoztatása alapján, 
az egész napos együttléten.

A magyar evangélikus egy
ház sajtóm unkásainak és ol
vasótáborának érzéseit fejezte 
ki a konferencia során D. Kál
dy Zoltán püspök, am ikor a r 
ról a háláról te tt bizonyságot, 
am it m indannyian érzünk Is
ten iránt, aki lehetővé te tte  és 
m egáldotta az egyházi sajtó 
irán ti szeretetünket és fárado
zásunkat. Köszönettel em léke
zett meg állam unk segítségéről 
és megértéséről, am ellyel le
hetővé teszi és tám ogatja egy
házunk ez irányú szolgálatait is. 
Köszönet illeti azokat is, akik 
írásaikkal, m unkájukkal, hoz
zászólásaikkal, anyagi és lelki 
tám ogatásukkal elősegítik 
egyházunk e fontos tevékeny
ségét. A hála kötelez és ösztö
nöz a  még jobb, tökéletesebb 
és eredményesebb szolgálatra 
erről a „harm adik szószékről”, 
ahogy D. Koren Emil szerkesz
tő em legette egyházunk sajtó
m unkáját a  gyülekezeti szó
szék és rádiós igehirdetések 
mellett.

Ez az igyekezet határozta 
meg a konferencia résztvevői
nek m unkáját is és ehhez ké
rik  egyházunk sajtóm unkásai 
az olvasók további szíves se
gítségét és im ádságát is.

Mezősi György

AZ ELJÖVENDŐ 
Ár n y é k a . , .

Senki titeket meg ne ítéljen 
az étel és ital m iatt, vagy ün
nep, vagy újhold, vagy szom
bat dolgában; mindezek csak 
árnyékai az eljövendőnek, de 
a valóság a  Krisztus. (Kol. 2,
16—17).

Hoffman K irsten bibliai il
lusztrációiból. Dánia.

Az igazi istentisztelet
D. Káldy Zoltán püspök igehirdetése az Ökumcnikns Tanács jubileumi ünnepén

„Aki hálával áldozik, az dicsőít engem 
cs aki az ú tra vigyáz, annak megmutatom 
Isten szabaditásál”. (Zsolt. 50, 23)

A Magyarországi Egyházak 
ökum enikus Tanácsa abból az 
alkalom ból ta rtja  mai ünnepi 
ülését, hogy hazánk 25 eszten
dővel ezelőtt szabadult fel a fa
sizmus igájából, a  háború h a
lálos nyomása és sa ját urai 
által fenntarto tt igazságtalan 
társadalm i, gazdasági és poli
tikai rend nyomorúságaiból. 
Az egyes tagegyházak erről a 
jubileum ról m ár megemlékez
tek, de úgy érezzük, hogy 
ökum enikus Tanácsunknak 
külön is meg kell ezt tennie, 
annál is inkább m ert elin
dulása, fennállása és szolgálata 
összefügg hazánk felszabadulá
sával. 5£íg a  két háború kö
zötti ún. „keresztyén Magyar- 
országon” a különböző feleke
zetek gyakran abban voltak se
rények, hogy egymást megelőz
ve részesüljenek a hatalomban 
a  politikai és társadalm i élet
ben, addig a  felszabadulás 
után — legalábbis a protestáns 
egyházak — egym ásra találva 
a  szolgálatban való részesedést 
lá tták  feladatuknak. Igen, a 
szolgálatban való részesedést 
az em berekért, népünkért, az 
em beriségért. Krisztus szolgá
latából kértek  részt — melyet 
Krisztus az egész világért vé
gez — és annak hordozói és 
megjelenítői akartak  lenni az 
em berek között. A hatalom ért 
való versenyfutás helyett a 
szolgálatnak ez az igénylése 
és vállalása ta lán  a  legnagyobb 
esemény egyházaink életében 
az utolsó 25 esztendőben.

Ezen a  ponton találjuk  m a
gunkat szembe igénkkel; „Aki

hálával áldozik, az dicsőit en
gem.” E z " az ige észrevét
lenül is a rra  szólít fel ben
nünket a  jubileum i ünnepen, 
hogy Istent Istennek lássuk, 
ism erjük el és úgy hódoljunk 
neki .A zsoltáríró — de ra jta  
keresztül maga Isten — pole
mizál azokkal, akik Istent kü 
lönböző áldozatokkal, étel 
vagy állataidozatokkal akarják  
„.megtisztelni”, kielégíteni vagy 
megfizetni. Ezzel ugyanis 
„bálvánnyá” süllyesztik Istent, 
bálvánnyá, akinek föléje lehet 
kerekedni, ak it függő helyzet
be lehet hozni, ak it az áldoza
tok révén kézben lehet tartani. 
Isten azonban nem  bálvány, 
hanem  az Isten, Isten, akit 
csak hálával lehet tisztel
ni. Bárm ennyire merésznek 
hangzik, így igaz: a hála teszi 
Istent Istenné, m ert ez jelenti 
az Előtte való meghódolást, az 
ö  igazi tiszteletét.

A jubileum i ünneppel való 
összefüggésben ez a  hála első
sorban azt jelenti, hogy Istent 
Istennek kell lá tnunk  és m int 
ilyennek kell hálát adnunk. 
Ez a  hálaadás ugyanis azt ju t
ta tja  kifejezésre, hogy mi 
m egváltjuk: Istep jól tette, 
hogy úgy cselekedett velünk 
az elm últ 25 esztendőben, 
ahogy cselekedett. Jól tette, 
hogy nem engedte m agát „bál
vánnyá” tetetni önző em beri és 
sokszor „egyházi vágyak” fog
lyaként, hanem  szuverén mó
don úgy cselekedett velünk, 
ahogy cselekedett. A „hálával 
való áldozás” részünkről most

azt jelenti, hogy megváltjuk: 
Istennek joga volt úgy csele
kedni egyházainkkal, hogy be
levitte őket egy forradalomba, 
am elyben m egm éretett eddigi 
szolgálatuk, m últjuk. Joga volt 
Istennek arra, hogy a  hatalm i 
pozícióból a szolgálat pozíció
jába helyezze az egyházat. Jo 
ga volt arra , hogy az egyház új 
életform ájának kialakításakor 
ne az egyház kényelméből in 
duljon ki, hanem  abból, hogy 
az egyház minél inkább egy
házzá legyen és úgy töltse be 
szolgálatát az új társadalm i 
rendben.

A „hálaadással való áldozás” 
teh á t az, hogy Istent Istennek 
ism erjük el, nemcsak azt je 
lenti, hogy elism erjük az Is
tennek szuverén jogát az egy
házzal és az egyház szolgála
tával való rendelkezésben. Az 
Istennek való „hálaadás” azt is 
jelenti, hogy ebben a  hálában 
megwalljuk: m indent jól csele
kedett velünk az utolsó 25 év
ben. Ez a hálaadás azt jelenti, 
hogy felism ertük: jót te tt ve
lünk Isten, hogy nem hagyott 
tovább élni bennünket a  régi 
történelm i körülm ények kö
zött, hanem  kihozott bennün
ket abból, megm entett bennün
ket abból és új történelm i kö
rülm ények közé helyezett, 
hogy lehányjuk magunkról 
mindazt, am i szolgálatunkat a 
m últban leterhelte és valóban 
egyedül az evangélium a lap já
ra helyezkedjünk, abból éljünk 
és annak  erejével szolgáljunk 
em bertársaink között. Csak 
azok szám ára je len tett tragé
diá t az új helyzete, akik Istent 
nem  Istennek látták, hanem 
bálványnak, aki nem teljesí
te tte  azoknak az igényét, akik  
szerették volna továbbfolytat
ni az egyház hatalm i tevé
kenykedését a  szolgálat he
lyett. Igen, m int az ökum eni
kus Tanács tagegyházai is „ál
dozzunk Istennek hálával", 
hogy új történelm i körülm é
nyek között jó t te tt velünk, 
am ikor abba  belehelyezett ben
nünket. És „áldozzunk hálá
val” azért, hogy szolgálhat
tunk  az evangélium erejével 
és az evangéliumból eredő sze
retettel magyar népünk között 
és az emberiség nagy családjá
ban.

Van azonban a felolvasott 
igénknek egy másik m ondata 
is: „aki az útra vigyáz”. Ez a 
m ondat egyértelm űen az egy
ház és az egyes hivők engedel
mességére utal. Az igazi isten- 
tiszteletnek k é t ütem e van: 
hála és engedelmesség. Ez az 
engedelmesség az Isten paran 
csolatai szerin t való járást, pa
rancsolatainak a  m egtartását és 
betöltését jelenti. Mivel az 
utolsó 25 esztendobein Istenben 
nemcsak a  szuverén U rat is
m ertük fel, akinek joga volt 
egyházát új körülm ények közé 
helyezni, hanem  a r t  is felis
mertük, hogy ő nekünk Jézus 
K risztusban szerető mennyei 
Atyánk, aki m indent jól és ja 
vunkra cselekedett az elm últ

25 évben, ez a rra  indítja az
egyházat, hogy nem  kénysze
rűségből, hanem  örömest en
gedelmeskedjék neki. Engedel
meskedjék annak a parancsá
nak: „Szeresd felebarátodat, 
m int m agadat”. Járjon  annak 
a  Jézus K risztusnak az útján, 
aki még önm agánál is jobban 
szerette a  világot és benne az 
embereket, hiszen az é le té tad - 
ta  értük  a  kereszten. Engedel
meskedjék tehát annak a pa
rancsnak az egyház, hogy ne 
önmagáért, a maga létének 
biztosításáért és fenn tartásá
ért harcoljon, hanem  önmaga 
odaadása árán  is szolgáljon az 
em berek között azok üdvössé
géért, testi-lelki jólétéért, bé
kéjéért és boldogulásáért. Ne 
a hatalom  visszaszerzéséért 
harcoljon, hanem  még enge
delmesebb élete m egvalósítá
sáért, még több és még aláza
tosabb szolgálatáért. Az enge
delmesség az t jelenti, hogy 
magyar népünk között Krisz
tus szeretetével,' szívével és 
tetteivel vagyunk jelen elfe
ledkezve önmagunkról, de an 
nál inkább eszünkbe és szi
vünkbe véve népünket, annak 
előrehaladását. Az engedel
messég az t je len ti,' hogy az 
egyház kincseivel és eszközei
vel m unkálkodunk nemcsak az 
em berek üdvösségéért — amely 
letagadhatatlan feladatunk — 
hanem  az éhezőkért a világ
ban, a  társadalm i igazságossá
gért. a  faji egyenlőségért és a 
népek megbékéléséért. Hála és 
engedelmesség: ez az igazi is
tentisztelet.

Végül van egy harm adik üte
me az igénknek; „annak meg
mutatom Isten szabadítását”. 
Ez nyilvánvalóan elsősorban a 
jövendőre u ta l: az üdvösségre. 
Világos, hogy az üdvösség itt a 
jóidon dől el. Az egyházra 
nemcsak az jellemző, hogy a 
„hazafelé ta rtók” csapata, ha
nem  az  is, hogy ez a  „hazafe
lé  m enés” a  földöm, az embe
rek  között, a  társadalom ban 
történik. Azon dől el az üd
vösségük, hogy ezt a „menés”-t 
hogyan végzik. Ügy, hogyr 
mennyei hazájuk fényében 
lesajnálják  a földi otthonaikat, 
földi hazájukat, a  földi kenye
rüket, a  földi békéjüket, vagy 
úgy, hogy éppen a  mennyei 
fény világításában és annak 
erejével dolgoznak a földi o tt
honukért, hazájukért, feleba- 
rá tja ik é rí Isten annak m utat
ja  meg „szabadítását”, akik 
úgy m ennek á t a  földi tereken, 
hogy közben szeretetet, megol
dásokat és káutakat adnak 
m indazoknak, akikkel együtt 
élnek és járnak.

H azánk felszabadulásának 
25 évfordulóján és egyben ab 
ból az alkalomból, hogy Ist
ván, az első magyar király 
születésének ezredik évfordu
ló ját ünnepeljük, keresse meg 
az ige a  szívünket: „Aki hálá
val áldozik, az dicsőít engem 
és aki az ú tra vigyáz, annak 
megmutatom Isten szabadítá
sá t”.

Nels M ária: ' r  „

BIZTATÁS
Hidd el,

az u ta t veled járóknak szüksége van 
jóságodra, m egértésedre bizonyosan; 
tiszta, egyenes, lelkületűdre, 
mely hirtelen ítélkezéstől ment, 
hűséget tart, igazat mond, 
bizonyos nemet, igent; 
veled a tisztaság jelenlétére, 
szavad súlyára, szelíd erejére, 
s arra, am it leginkább nélkülöznek, 
hogy úgy já r j közöttük, m int ismerője 
a  Világosságnak, az Öröknek.

Németből ford. Túrmezei Erzsébet

AMERIKAI LELKÉSZEK MOSZKVÁBAN

ö t  néger am erikai lelkész 
10 napos látogatásra Moszkvá
ba utazott New Yorkból, hogy 
eleget tegyenek a moszkvai 
patriarkátus m eghívásának és 
m egtárgyalják többek között 
azt a kérdést, hogy néger am e
rikai egyetemi hallgatók is ta 

nulhassanak a moszkvai Lu
mumba Egyetemen.

Az am erikai lelkészek 
egyébként azoknak a szovjet 
lelkészeknek a látogatását vi
szonozzák, akik m últ év októ
berében a  Nemzeti Egyházta
nács m eghívására tartózkod
tak az USA-ban.

KÉT JEGYZETPÁZMÁNY PÉTER négyszáz évvel ezelőtt 
született — 1570. október 4-én Nagyváradon — 
régi református vallású magyar nemesi csa
ládból. Ismeretes, hogy korán elárvult, s mos
tohaanyja serdűlő korában jezsuitákkal ka
tolikussá tette. Tizenhét éves korában belé
pett a jezsuita rendbe, később esztergomi prí
más és bíboros lett, a magyarországi ellenre
formáció és a barokk kordivat vezére és kife
jezője.

Elsösorbam is rajta múlott, hogy a tridenti 
zsinat által megszervezettt keresztes háború, 
vagyis az ellenreformáció, a Habsburg-kézen 
maradt darabka Magyarországon nem fajult 
vallásháborúvá, hanem akkor még megmaradt 
csupán disputának. Pázmány Rómában lát
ta Giordano Bruno máglyahalálát, tehát ma
gyar földön nem lobbant fel emberölő mág
lyatűz. Pázmány idegeiben magyar nyelvi 
képzelet lobogott, tudta, hogy a nép nyelvével 
győzött a reformáció: ő is a nép nyelvét jut
tatta diadalra egyházában, vagyis elfogadta a 
legfontosabb hitújító érvet. Olvasta Bornem
isza Péter prédikációit, s átvette az evangéli
kus reformátor érveit, képeit, hasonlatait, 
módszerét. Habsburg hűségen volt, de éreztet
te Bethlen Gáborral, hogy a független ma
gyar fejedelmi Erdély Magyarország politikai 
függetlenségének záloga. Egyházi szükségből 
egyetemet alapított, s tudta, hogy ezzel kul
túránk fellegvárát építi, teljes univerzitást 
hoz létre. Beleilleszkedett a barokk világrend
be, de minden írása, minden szónoklata ke
rüli a barokk tobzódást: világos realista 
mondatokkal igyekszik meggyőzni olvasóját. 
Bécsben gyanakvással fogadtálc, osztrák rend- 
társai haipláig nem bíztak benne: ő bízott ön
magában és alapelvében, hogy ugyanis a nép 
nyelvével kell érvényesülni. írói rangon fejez
te ki magát, mestere és művésze volt nyel

vünknek. Prózája a magyar irodalmi próza 
egyik klasszikus megnyilvánulása.

Világosan látta, hogy nem csupán egyházi 
hódításról van szó munkásságában, hanem 
egy szétzilált társadalom talpraállításáról. 
Prédikációiban és vitairataiban egyházi igaz
ságra erkölcsi igazsággal és hódítással pró
bálta megnyerni hallgatóit. Tudjuk, nem si
kertelenül. Mert meggyőződött róla, hogy a 
szigorú és komoly istenhit: szigorú és komoly 
erkölcsi létet jelent. Hatása azért volt nevelő 
és tanító jellegű, mert egy országgal elhitette, 
hogy erkölcsi becsületesség nélkül nincs is-' 
tenhit. Leleplezte a képmutatókat, elutasítot
ta az alattomosakat. Prédikációi országos er
kölcsi nevelést jelentettek. Egyik prédikáció
jában azt mondja, hogy egyenesen kell járni 
az embernek, felfelé tekintő fejjel, csak az ál
lat horgasztja fejét a föld felé. Tiszta emberi 
igényre nevelte a magyarokat, hogy fejlessze 
az országot. írásművei és fordításai egyházi és 
ellenreformációs törekvésből fakadtak, s nem
zeti irodalmunk mellőzhetetlen szépségévé 
váltak. Vitát fiatal korában folytatott s férfi
korban, hajlott korában vitaszó nélkül írt. 
Főként imái ilyenek, mindenkihez szólók. 
„Emlékezzél meg Uram a te szent Fiadnak 
testamentomáról, ki születésekor békességet 
hirdetett angyalai által és mennybemenetekor 
békességet hagyva nékünk örökségül; és őrizz 
meg minket békességes csendességben, örök 
mindenható Ür Isten, leinek kezében vagyon 
minden országok birodalma, tekints irgalmas 
szemeiddel a keresztyének segítségére” — ez 
a hang valóban mindenkivel közös. Az az ér
zésünk, hogy Pázmány ellenreformációi tevé

kenysége közben és ellenére összekapcsoló
dott olyan érdekekkel, amelyek közösek vol
tak minden magyar s minden ember számára.

JÁNOSY ISTVÁN válogatott verseit „Ku
korica Istennő” címen jelentette meg a Mag
vető Könyvkiadó. Teljes örömmel írok e kö
tetről, mert igaz költőt mondhatunk vele ma
gunkénak. Drámai erejű szavak uralkodnak 
ebben a lírában, ünneplés és feszes rend, mely 
csak lassan oldódik egyszerű vallomásokba, 
könnyed sóhajokba, halk lírai jelzésekbe. 
Zsúfolt és bonyolult látás Jánosyé, képzőmű
vész képzeletével rajzolja verses mondandó
ját, zeneköltő erejével válogatja ki szavait. 
Kép képre rakódik, sorban állnak s megbo- 
molva egymás fölé nőnek. Ez a mai ember 
idegzengése, szinte semmi nyugalom, semmi 
ismert és bevett lírai kép, csupa szokatlan, de 
erős vonalú káprázat, való világ s mégis va
lótlan, mert bennünk is csak akkor jelenik 
meg, amikor álmunk furcsa és szokatlan ké
pekkel telik meg.

Tüstént a bevezető vers, Pokoltánc szarva
sokkal, azt érzékelteti, hogyan szól Bartók ze
néje a két világháborút átélt emberhez. A vers 
bonyolult képsor végén egyszerű és tiszta ké
pet mond: „Napszikráztatta folyóba lépked
nek a tisztulok”. S ekkor meghátrál a Halál, 
amely ott leskelődik a képzelet képei mögött. 
Negyedszázad verseiből válogatott a  költő, 
alig emyed a képek zsúfoltsága, vagyis alig 
találjuk meg azt, amit az értelem keres, hogy 
széppé váljon a vers mindenki számára s ne 
legyen stúdium s idegalkati hasonlóság alap
ján magyarázható zöngés. Jánosy költői mon
danivalója egyetlen monológ. A költő keresi a 
világ együttérzését, a biztos és tiszta kezeket,

igaz szemeket, de nem realista módon. Reális 
képei irreálisan állnak össze. A Hármashatár- 
hegyrál nézi Budapestet, s a főváros fölött 
óriási Buddha-szobrot lát, „mosolyog ajka 
hallgatagon”. Vonzó számára a keleti világ és 
bölcselkedés, magyar kápelemei ilyen keleti 
képzelettel rakódnak össze mitikus kompozí
cióvá.

Leginkább ott tudjuk követni, ahol őszintén 
s egyszerűen szól, például családi köréről, ro
konairól, s nem szaporítja túlzottan a képe
ket. Ez a legszerencsésebb költői gyakorlata, 
tiszta, üde hangütések egysége, könnyed voná
sok vizfestmény-rajza. Hatásos formán tudja 
felidézni Üjpestet, lakását, feleségét, szüleit, a 
Felvidéket, régi várakat és városokat. Ez már 
olyan Ura, hogy igazság is és szépség, s hűség 
a magyar valósághoz és az emberség vágyai
hoz. Két költőt vall mesterének a klassziku
sok közül: Arany Jánost és Juhász Gyulát, de 
az ő verse nem hasonlít ezekhez. Nem is kell 
hasonlítania. Az új költő tovább lép, újat hoz. 
Igen, azt jól érezni, mily magabiztos versmű
veltsége van ennek a költőnek, mily szilárd a 
szóválogatása, mennyire őszinte bonyolult 
idegállapota rögzítésében. Versformája is sa
játos, de művészi, bár korántsem könnyű. De 
majd minden versében találunk egy-egy szen
tenciát, amelyre fölfigyel értelmünk. Egyik 
versében megkapóan szól humanizmusáról: 
„Hogy, mint az emberevést, egyszer száműz
zük az emberölést is s hogy minden ember — 
kíméletben legalább is — egyenlő: szerelni, 
védni. óvni kell, mint plántát, amelyből jobb 
szökell.” A dunántúli dombokat, Berzsenyi hi
tét említi, mint atyai örökséget, melyet tovább 
akar adni. Igen, összhangot keres, tisztaságot 
és rendet. Együtt van végül tájainkkal és kép
zőművész mestereinkkel. Keresi az élet szép
ségét.

Szalatnai Rezső



Egymástól jó segítséget várunk
Európai evangélikus kisebbségi egyházak konferenciája Brassóban

A felhők á tjárnak  rajtunk s a hatalm as fenyők csúcsain fenn
akadnak, m int álomtöredékek. Ködösen és sejtelmesen nyúj
tózkodnak bennük az ágak, m in t álomból ébredő lusta karok. 
R itka a levegő — 1080 m éteren vagyunk — s az ősz köddel és 
fénnyel, borzongással és meleggel telített.

Kell ez a néhány rom antikus mondat, hogy elvezessem az ol
vasót oda, ahol nem hatnak a  köd s az álmosan nyújtózó k a
rok, m ert m unka folyik kora reggeltől estig, s a beszélgetések, 
beszámolók és értékelések, benyúlnak messze az éjszakába.

A Lutheránus Világszövet
ség által rendezett európai 
kisebbségi egyházak konferen
ciáján vagyunk a romániai 
Brassó m ellett fent a Pianán, 
fenyvesek, havasi legelők, s 
fellegekkel barátkozó szikla- 
ormok világában, de bent a 
Sport Szálló m odem  nagyter
mében, tárgyalóasztalok m el
lett. Százhármán, húsz ország
ból, huszonnégy evangélikus 
egyház képviseletében. Közöt
tünk  több egyházi világszerve
zet és testvéregyház megfigye
lője.

HETEDIK ALKALOMMAL.
gyűltek, i t t  össze az Európában 
kisebbségi helyzetben élő 
evangélikus egyházak képvise
lői, az összehívó LVSZ európai 
titkárának, D. Paul Hansennak, 
s a romániai vendéglátó egy
házak nevében jelenlévő Al
bert Klein püspöknek elnökle
tével, Voltak résztvevők a 
többségi helyzetben élő egyhá
zakból is: dánok, finnek, né
metek, norvégok, svédek. S ha 
m ár őket felsoroltuk, vegyük 
sorra a  kisebbségieket is : Ang
liából, Ausztriából, Csehszlo
vákiából (szlovákok és szilé
ziaiak), Franciaországból, Hol
landiából, Írországból, Jugosz
láviából (szlovének és szlová
kok), Lengyelországból, Ma
gyarországról, Olaszországból, 
Romániából (magyarok és szá
szok), Svájcból, Szovjetunió
ból (észtek és lettek) voltak 
képviselők.

A SOKSZÍNŰSÉG állandó 
mozgásban ta rto tta  az egyhe
tes együttlétet az egymás m eg
értésének törekvésével, s az 
előadások és terítéken volt té
m ák m ellett — m int m inden 
szakmai, vagy tudományos 
konferencián — rendkívül je - . 
lentős volt a résztvevők egy
mással megismerkedése, ta lá l
kozása, s a szünetekben s az 
éjszakákba nyúló egymással 
beszélgetése.

Mindenben az fejeződött ki, 
ami A lbert Klein püspök és D. 
Paul Hansen megnyitóiban 
hangzott e l: „dolgozni v a 
gyunk itt, hogy szolgáljunk 
egym ásnak” — és „napi szol
gálatunkhoz egymástól jó se
gítséget várunk.”

AZ EGYMÁSNAK SEGÍTŐ 
JŐ SZOLGALAT keresése 
négy előadás köré csoporto
sult, am elyeket „A nagykorú 
világ”, „A gyülekezet új arca”, 
„Az igehirdetés és az istentisz

piispököt kérdezzük. Mit é r
tett ezen a konferencia?

— A kifejezés Bonhoeífer 
óta használatos az egyházban. 
Az előadás is ebből indult ki 
s igyekezett helyes diagnózist 
adni arró l a világról, amivel az 
egyház találkozik s  am iben 
benne él, s értékelni az egy
ház feladatait és felelőssé
gét. Az előadáshoz dr. Prőhle 
Károly korreferátum a járult, 
aki tovább ép ítette a m onda
nivalót s különösen is öt frap 
páns pontban foglalta össze 
szem léletünket a nagykorú vi
lágról, s benne az egyház 
szemléletéről.

— Ezen kívül mivel já ru l
tunk hozzá az eszmélkedés- 
hez?

— Igyekeztem rám utani hoz
zászólásomban a rra  a felelős
ségre és elkötelezésre, ami a 
nagykorú világban az egyhá

teleti é le t m egújulása” címe
ken Mönnich holland prcxfesz- 
szor, Cornelius Kohl szuperin
tendens az NDKJból, Zeuthen 
dán lelkész és Neidhart hol
land professzor tarto ttak . Vé
gül beszámolók hangzottak el 
a LVSZ eviani nagygyűlésé
ről, am elyeket élénk megbe
szélés követe tt

Részletes beszámolóra alig
ha volna helyünk, ezért kér
déskörökre csoportosítva rövid 
in te rjú t kérünk egyházunknak 
ott jelen volt képviselői tőL

A „NAGYKÖRŰ VILÁG”
tém ájáról D. dr. Ottlyk Ernő

A lélek ideje
1967. november harmadikéin, 

délután négy órakor Midek úr 
kézhez kapta Michigan állam
ban elhunyt nagynénje kész
pénz hagyatékát — ezzel le
zártnak tekintette elintézni
valói végeláthatatlan listáját 
— elégedett volt, talán boldog 
is. Hatvannyolc esztendejéből 
félévszázadot szentelt köteles
ségeinek: családot alapított, 
házat vett, férjhez adta hízás
ra hajlamos félszeg leányait és 
tisztességesen eltemette mind
azokat, akik elhunytak szeret
tei közül.

Most flanelt házikabátban, 
hátratett kézzel állt az ablak 
előtt és a vizenyős őszi ködöt 
nézte, mely magába gyűjtötte 
és igazságosan elosztotta a 
bőrgyárak bűzét a nagyváros 
egész területén. Ünnepélyesen 
a szobafalnyi könyvespolchoz 
lépett és leemelte a fekete bőr
be kötött Szentírást, mely 
világképtárak reprodukciós 
kötetei és egyenkötéses remek
író sorozatok társaságába állt 
ott, tisztántartva és házi kata
lógusba foglalva. Meghatottan 
nyitotta fel a szinte golyóálló 
börfedelet, egy pillantást ve
tett Barrias: „Isten megterem
ti a világot” című képére és 
belefogott Mózes első könyvé
be. Derűs elégtételt érzett né
hai hittanárára gondolva, aki 
idegesen köhécselve bizony
gatta a mindennapos kegyes
ség szükségét. Ö azonban az 
eredmény utánra tartogatta a 
hálát, mely most egy dolgos, 
felmutatni tudó élet után mél
tányos és elérkezett.

Gondosan, módszeresen ol
vasott, figyelmesen végig bön
gészte a nemzetiség táblázato
kat és nem untatták az áldo
zati előírások, a Szent Sátor 
aprólékos kelléktára sem. Kö
telességtudó, türelmes érdek
lődést tanúsított Isten szerte
ágazó rendelései iránt, me
lyek egy különc örökhagyó 
végrendeletére emlékeztették, 
amiért mégiscsak hálával tar
toznak a jusshoz jutók.

Az első ellenérzést a Dina

miatti alattomos vérfürdő kel
tette benne — a csaló Jákob 
orvgyilkos fiainak rémtette, 
mely után a ravasz ősatya ol
tárt emelt az Úrnak —, Aki
nek egyetlen szava Sem volt e 
hitványság ellen. Egész életé
ben kemény, de méltányos 
volt ellenfeleihez és mélyen 
felháborította ez a gonoszság, 
melyet bármely törvénykönyv 
méltán megtorolna. Háborgó 
szívvel érkezett el Elizeus 
szívtelenségéhez — amikor a 
kopasz próféta vérmedvékkel 
tépet szét negyvenkét csacso
gó bétheli kisgyermeket. 
Dühtől reszketve csukta be a 
vén családi Bibliát — becsap
va, keserűen járt fel s alá a 
túlfűtött szobában.

Békességre, merengő elmél
kedésre vágyott — az útra 
kész lélek gondos nagytakarí
tására, az öregek jussára —, 
akik gyermekkorukban ját
szottak, ifjúságukban szeret
tek, férfikorukban pedig dol
goztak serényen. Fáradt és 
csüggedt volt, értetlenül mére
gette milliók vigasztaló hitét, 
melynek lám Szentkönyve 
csupa vér, fondorlat_ és kegyet
lenség. Gyámoltalanul megkí
sérelte jelképesen értelmezni 
mindezt, hiszen része annak, 
ami annyi másnak tartást, bi
zalmat ad, de érezte, hogy 
képtelen erre. Éveket sejtett 
még maga előtt melyeket Is
tennel, összegező, megbánó 
számvetéssel kívánt eltölteni 
és fájt, hogy nem képes meg
valósítani.

Olyasmit érzett, mint nász- 
útja végén egykor, Athénban, 
ahol rnindig az Akropolist lát
ták a város felett — mindent 
megnéztek, de azt az utolsó 
napokra tartogatták. Mikor 
végre felmentek — unalmas
nak. kietlennek találta, pedig 
mindenki más megigézve cso
dálta. Majd egy hétig marad
tak még ott, de már nem volt 
mit tenni, csupán az időt töl
tötték le. ami még hátra volt 
az indulásig.

Turchányi Sándor

zakra v á r az európai béke és 
biztonság kérdésében.

— A hozzászólások között mi 
volt kiemelkedőbb?

— Igen sok értékes hozzá
szólás hangzott el. Ezek közül 
kiemelem a nem rég vezetőpüs
pökiké választott MichaLko 
szlovák professzor szavait, aki 
az egyház nagykorúvá válásá
nak felelősségéről szólt, Matu
lis le tt érsek szavait, áld arró l 
szólt, hogy a nagykorú tá rsa
dalom nyitva á ll az egyház 
szolgálata számára, és Opfer
mann Ernő kolozsvári m agyar 
lelkész szavait, aki a rra  m u ta
to tt rá, hogy a nagykorú egy
ház a  szolgáló egyház.

A GYÜLEKEZET ŰJ ARCA
kérdéskörben. Görög Tibor es
perest kérdeztük, aki az egyik 
m unkacsoport titk á ra  volt.

— Volt-e egységes látása a  
konferenciának a  kisebbségi 
egyházakban kialakult gyüle
kezeti arculatró l?

Egy erős ncm-mel, s egy 
hangsúlyos igen-ne 1 felelhetek. 
Nem volt egységes a  lá tás ate- 
kintetben, hogy a  m egváltozott 
világban kell-e és hogyan kell 
megváltoznia a  gyülekezetek 
arculatának. Voltak — főként 
nyugatiak — akik  egészen új 
arcú gyülekezet kialakítását 
sürgették. Mások pedig — a 
másik véglet — ijed ten  kap ták  
fel a  fejüket a  legkisebb vál
toztatási javaslatra is. Ami az 
egységes lá tás volt — tehá t az 
igen — az kifejeződött abban, 
hogy a gyülekezetét ki kell 
mozdítani a  „nyáj” passzivitá
sából. A népegyházi form ák 
m egtartása m ellett nyitottan, 
kapkodás és rezignáció nélkül 
egy test tagjaiként kell moz
gásban lennie lelkészeknek, 
gyülekezeti tagoknak.

— Mit ad tak  hozzá a  m a
gyar felszólalások?

— A m agyar hozzászólások 
ta lán  annak a három  alapvető 
elvnek a felm utatásával szol
gáltak, hogy

a) nincs igazi külső változás 
anélkül, hogy belsőleg, a szí
vekben ne kezdődjék el a 
döntő megváltozás,

b) ha csak „egyházi féltés
ből” akarunk változtatni a dol
gokon, az okos ügyeskedés csu
pán, de nem a sónak az önfe
ledt szolgálata,

c) ahogy a család m inden 
tagjának megvan a feladata, 
úgy a  gyülekezet nagy család
jában is így kell lennie.

— Milyen reménységgel lát

ta a konferencia a  jövő egyhá
zának gyülekezeti arculatát?

— A futurológia m a friss 
tudomány. Az egyháznak 
ugyan fel kell józanul m érnie 
a  tennivalókat, de a jövőbe 
azzal a reménységgel tekint, 
amely boldogan hisz Abban, 
aki azt m ondotta: én vagyok 
az úí.

AZ IGEHIRDETÉS, ISTEN- 
TISZTELET ÉS LELKIGON- 
DOZAS kérdésköreiben Mekis 
Ádám esperest kérdezzük.

— Az előadók s a  hozzászó
lások egyaránt a rra  m utattak  
rá, hogy a  nagykorúvá lett v i
lágban, új körülm ények között 
az egyház sem ragaszkodhat 
mereven egyes elavult form ák
hoz és keretekhez, hanem  meg 
kell úju ln ia belsőleg és külső
leg egyaránt. Az igehirdetés 
és istentisztelet m egújulása 
négy terü leten  lehetséges és 
szükséges — m ondotta Zeut
hen Mogens előadó — „az 
apostolok tan ításában” (ige
hirdetés), a  „közösségben” (lel
kész és gyülekezeti tagok), a 
„kenyér m egtörésében” (úrva
csora) és az „im ádságban” 
(Csel. 2,42). ízelítőnek lássunk 
néhányat a  tizennégy előadói 
javaslat közül: form ai m egú
ju lás csak belső m egújulást 
követhet — az egyház nem él
het gettószerű zárkózottság
ban, ki kell lépnie a világba 
szolgálatra — K risztus szolida
ritást vállalt a világgal, a ma 
egyházának is  szolidárisnak 
kell lennie az emberiséggel — 
érvényt kell szerezni annak, 
am it az EVT uppsalai nagy
gyűlése (1968) kim ondott: a v i
lág m egszabja az egyház „na
pirendjét” — a lelkész az ige
hirdetésre készülésébe vonja 
be a laikusokat — elképzelhe
tő párbeszédes igehirdetés is, 
ahol a hívek kérdéseket vet
hetnek be, vagy u tána m egbe
szélhetik a prédikációt a  lel
késszel — szükség van az ú r
vacsora! közösség elmélyítésé
re, korszerűbb imádságok írá 
sára, új énekek bevezetésére. 
— A lelkigondozás kérdéseiről 
szőlő előadás nagyszerűségét 
leulbrí ki kell emelnem.

AZ EVIANI GYŰLÉS ÉR
TÉKELÉSE kérdésében dr. 
Prőhle Károly professzort kér
dezzük.

— Három  beszámoló hang
zott el: Deák Ödön nagyvára
di lelkész, Klapper egyházfő- 
tanácsos az NSZK-ból és Mau 
fő titkár részéről. Lényegében 
m indhárm an igyekeztek egyen
súlyt terem teni a pozitívumok 
és negatívum ok között. K lap
per egyházfőtanácsos ism erte 
a m agyar értékelést és igen ta 
nulságosnak tarto tta.

— A hozzászólások is meg
oszlottak a pozitívumok és ne
gatívumok között?

— Igen, a  hozzászólásokban 
felvetett kérdések valójában 
pozitív, vagy negatív értéke
lést jelentette. Pozitív eredm é
nyeknek értékelték a világért 
való felelősség növekedését, a 
felekezetközi m unkában való 
előrehaladást, többen rám u ta t
tak az evangélikus egyház kü 
lönleges hivatására, s  jelentős 
előrelépésnek tekintették, hogy 
egyre komolyabb hangsúly esik 
Luther két birodalom ról szóló 
tan ításának  iránym utató  üze
netére. Viszont negatív je len
ségként értékelték, hogy a vi
lágért való felelősség kérdései
ben nem  volt a  gyűlés elég 
konkrét, a  katolicizm ussal 
folytatott dialógus kérdéseiben 
Evianban elhangzott néhány 
megnyilatkozás, am elyek a  k i
sebbségi egyházakban aggo
dalm at válto ttak  ki. Ez utóbbi 
két kérdéskörre jelentősen m u
tatott rá  O ttlyk püspök hozzá
szólásában. Kiemelkedő volt 
M atulis érsek hozzászólásában 
különösképpen az a rész, am i
kor az ifjúság aktív  szerepé
nek elismerése m ellett h iá
nyolta, hogy sa já t feszült kér
déseikben viszont nem tudtak 
a  megoldás felé m utatni (ká
bítószerélvezet, nyugtalanság 
stb.), valam int rám utato tt az 
európai béke és biztonság é r
desének egyházi felelősségére.

Végül a brassó-poianai együttíét igehirdetési keretére m uta
tunk rá. Minden nap m unkáját igeszolgálat keretezte. S az 
egész konferenciát a brassói m agyarajkú gyülekezet tem plom á
ban ta rto tt úrvacsoraj istentisztelet indította meg, s a brassói 
ném etajkú gyülekezet templomában, a híres fekete templom
ban ta rto tt igen ünnepélyes záróistentisztelet zárta. Ez utóbbin 
Ilm ari Soisalon-Soininen finn professzor ta rto tt meleg hangú 
igehirdetést. A befejező vasárnapon pedig a külföldi delegátu
sok közül sokan prédikáltak szerte Romániában az evangélikus 
gyülekezetek istentiszteletein vendégigehirdetőkként.

D. Koren Emil

Hogyan dolgoztunk
Beszámoló az eviani nagygyűlésről

„Gyógykúra Evianban?”
Az eviani világkonferencia sokféle értékelése közt az egyik 

legtalálóbb így jellemezte a találkozót: Evian keserű, de üd
vös „gyógykúra” volt az ism ert francia gyógyüdülőhelyen a 
világ evangélikussága számára. Küldötteinek rá  kellett jönniük, 
hogy egy korszak végleg lezárult a világ-lutheranizmus szá
mára: a gazdasági, társadalmi, nemzetközi kérdésekben való 
részvételtől idegenkedés korszaka. És talán egy új korszak kez
dődött ezen a tóparti gyógyhelyen: a világ evangélikusságá- 
nak fokozott felelősségérzése és aktivitása a társadalmat, a mai 
világot mindenütt foglalkoztató „napi kérdésekben".

Hogyan dolgozik egy világkonferencia?
Az eddigiekben aránylag kevés szó eshetett a világgyűlés 

munkamódszeréről. Ezt a hiányt szeretném itt némileg pótolni.
Az eviani világgyűlést több m int kétéves előkészítő m unka 

előzte meg. A harmadik szekció („Az egyház részvétele a tá r 
sadalomban") tém áival például három  nagy kontinentális kon
ferencia foglalkozott előzőleg Dél-Amerikában (Caracas), A fri
kában (Addisz Abeba) és Európában (Baden). Ezeken alakult 
ki — részben Badenben magyar javaslatra — a világgyűlés 
„társadalm i szekciójának” következő négy allémája: 1. a tudo
mányos-technikai fejlődés és a nevelés: 2. a társadalm i á ta la
kulás és az egyházak; 3. gazdasági igazságosság a világban — 
emberi jogok; 4. az egyházak szolgálata a világbékéért.

A világkonferencia ezt a négy fontos kérdéskört négy alb i
zottságban vita tta  meg, mindegyikben 40—50 résztvevővel.

Végül a  teljes világkonferencia tárgyalta le a  jelentéseket és 
hozott határozatokat a  különböző bizottságok szűrőin át a 
plénum elé kerülő javaslatokról.

Hol voltak a „csomópontok" a társadalm i és nemzetközi kér
désekben?

Az első albizottság m unkájában — tudományos-technikai 
világfejlödés és nevelés — előtérbe került a „tudományos
technikai űr” és a „nevelési ű r” problém ája. Végtelenül nagy 
a különbség a világ egyes részei között a  tudásban, a techni
kai fejlettségben és a ku ltú ra kincseiben való részesülésben. 
Az egyházaknak m indent meg kell tenniük, hogy a gazdasági
társadalm i nevelés és a kultúra terjesztése minél hatékonyab
ban és szélesebb körben mehessen végbe a világ minden ré
szében.

A szociális átalakulásban való keresztyén részvétel ügyében 
a világgyűlés nem ju to tt el az igazán súlyos kérdésekig. Nem 
mertf tovább a keresztyének felelősségének és aktív  részvételé
nek általános hangoztatásán.

A harm adik albizottságban eleven v itákat folytattunk először 
is a  gazdasági-társadalmi igazságtalanság okairól a  világ szá
mos részében. A vita ezután kiszélesült a gazdasági kérdé
seken túl: Isten ak ara ta  az, hogy m inden em berterem tm ényé
nek joga és életlehetősége legyen emberségének testi, szellemi, 
erkölcsi és lelki kibontakoztatására. Minden olyan berendezke
dés, hatalomelosztás és megkülönböztetés, amely a teljes em
berség kibontakozását akadályozza, ellenkezik Isten akaratá
val. Ezért a keresztyéneknek és egyházaknak is küzdeniük kell 
ellenük, a igével és a szeretet teljes aktivitásával.

Végül a negyedik témakör. Az egyházaknak nemcsak a lelki 
békét, hanem  a világ, a népek külső békéjét is minden erejük
kel elő kell segítemf^k. Ez egyrészt az egyházak és a keresztyé
nek elszánt küzdelm ét jelenti a háború veszélye és a fegy
verkezési hajsza ellen. Másfelől minél nagyobb részvételüket 
a világbéke megszervezésében, a békére nevelésben.

A világgyülés — kudarc vagy elindulás egy ú j úton?
A vélemények rendkívül nagy megosztottsága m iatt sok ne

gatív értékelés is elhangzott Evianról. Hogy milyen értéke volt 
a  rendkívül sürített, tíznapos tanácskozás m unkájának, ezt 
a  jelentések és határozatok még nem m utathatják  meg.

A delegátusok m agukkal vitték egyházaikba a  határozatokat 
és a  világkonferencián kapott indításokat. Hogy mennyi válik 
életté a gyülekezetekben, az egyházak magatartásában ezt a jö
vő mutatja meg.

Hisszük: Évian reményteljes elindulás volt egy új úton. A 
hitből fakadó, világ- és társadalomformáló keresztyén szeretet 
és cselekvés útján, a világ evangélikus egyházaiban.

Dr. Nagy Gyula

Renovált templom szentelése 
a jugoszláviai Nagybecs kereken

A nagybecskereki (Zrenja- 
nin) evangélikus egyháznak 
m últ hó 30-án nagy ünnepe 
volt: dr. Sztruhárik Ju ra j püs
pök szentelte fel az újonnan 
renovált szlovák—magyar 
templomot szíves és őszinte 
ünnepség keretében. Az ünne
pélyen részt vettek a becske- 
reki hívek teljes számban, de 
sokan voltak a közeli Aradác- 
ról — asszonyok és lányok 
szép nemzeti viseletben, Ko- 
vacsicáról, Bácskából és Sze- 
rémségből.

A püspököt és kíséretét a te- 
levirágos tem plom udvarban 
M entei és Ambrózy felügyelők 
üdvözölték, míg néhány isko
lásfiú és leány szép szlovák 
és m agyar szavalatokkal és dí
szes virágcsokrokkal kedves
kedett az érkezőknek.

Ambrózy Zoltán helyi fel
ügyelő üdvözlő szavaiból idé
zünk :

„A szlovák testvérekkel ma 
templomunk újbóli felszente
lését ünnepeljük. Nagy hálá
val tartozunk a Lutheránus Vi
lágszövetségnek, am ely a 
templom jav ítására szükséges 
összeg nagyobb részét rendel
kezésünkre bocsátotta, továb
bá dr. Sztruhárik püspök ú r
nak és Chalupka Karol espe
res ú rnak szíves közbenjárásá
ért. De köszönjük M entei fel
ügyelő és Halász gondnok 
uraknak, akik személyes m un
kájukkal és fáradozásukkal 
segítettek a nagy m unkában.
■ Köszönjük testvéreinknek és 

tem plomlátogatóinknak, hogy 
adom ányaikkal segítségünkre 
voltak.”

Program  szerint váltakozott a 
szlovák és magyar liturgia és 
szónoklatok. Sztruhárik püspök 
szolgálata után Vladimir Veres 
sztara-pazovai lelkész-esperes 
a szószékről szlovák nyelven, 
m ajd Chalupka Carol kovacsi- 
cai lelkész-esperes zengzetes 
magyar nyelven mondott szép 
szónoklatot. Végül a helybeli 
papot helyettesítő Kovács Ta
más észak-bánáti esperes 
m ondta el röviden a becskere- 
ki egyház történetét, valam int 
azt, hogy a jelenlegi restaurá
lás — a hívek m unkáján k í
vül — kb. 2 millió 600 ezer 
régi dinárba került.

Stefan Vjerg

— A GYÜLEKEZETI SE
GÉLY országos előadója, Va- 
rady Lajos esperes a  Bajor 
Gustav Adolf W erk elnökének 
m eghívására Dinkelsbüchlbe 
utazott. A közgyűlésen előadást 
ta rto tt „A Gyülekezeti Segély 
m unkája a magyarországi 
szórványban” címmel.

—• A VESZPRÉMI EGY
HÁZMEGYE lelkészi m unka- 
közössége október 14-én Pápán 
ta rtja  ülését. Ú rvacsorát oszt 
Síkos Lajos esperes, igehirde
tési előkészítőt Kiss Ferenc, 
korreferátum ot Orbán Lajos, 
előadást Asbóth László, Hor
váth József és Hernád Tibor 
tart. Sikos Lajos esperes áz  
időszerű kérdésekről tájékoz
tatja a  lekészeket.



Beszélgessünk!
Mt 12, 33—37

— Beszélgessünk egyet, jó?!
— A jó beszélgetés olyan élvezetesen üdítő, m int am ikor egy 

érett őszibarackba harap az ember, ezért ha nincs semmi re j
te tt szándékod, szívesen beszélgetek én is.

— M iért lenne re jte tt szándékom? Éppen azért akarok ve
led beszélgetni, m ert ki akarom  veled cserélni gondolataimat, 
hiszen a  beszélgetés éppen az em beri gondolatok és érzések 
kicserélésére, feltárására szolgál.

— Nem inkább elleplezésére gyakran? Nem tapasztaltad még, 
hogy sokszor kifejezetten azért beszélünk, hogy sikerüljön azt 
elhallgatni, am it valójában gondolunk?

— Ilyenkor mindig a tudathasadás veszélye fenyegeti az em 
bert. Vagy az van a száján, am i a  szívében, vagy pedig a  végén 
m ár az illető sem tudja, mi van a  szívében s mi van csak a  szá
ján.

— Nagyon szép az az elképzelés, hogy az legyen a szájon, 
ami a  szívben van. De mi van akkor, ha például a szívben ha
rag van? Játssza meg ilyenkor m agát s mézesmázos szavakkal 
próbáljon a korhadt fára  tetszetős gyümölcsöket aggatni, vagy 
pedig szava legyen olyan ro thad t gyümölcs, am ely megfelel 
„szíve fá ja” korhadtságának?

— Ezt én sem tudom. M indenesetre az lenne a jó, optimális 
helyzet, ha nem lenne például harag a  szívben! Ha legalább 
annyit fáradoznánk a  „fa” rendbehozásán, m int am ennyi fá
radtságot áldozunk arra, hogy szebb gyömölcsöket lássanak ra j
tunk, m in t am ilyeneket valójában terem ni tudunk.

— Én m ár azt is nagyra értékelem, ha valaki egyáltalán ve
szi m agának azt a fáradtságot, hogy a beszélgetés akadályait 
leküzdve beszélgetést kezdeményezzen. Figyeld meg, hogy egy
re kevesebbet beszélgetünk, a szó igazi értelmében. Tárgyalni 
tárgyalunk, rohanva, táv irati stílusban szólunk is egymáshoz 
néhány szót, de igazi beszélgetésre alig van idő.

— M ásrészt meg ha van rá  időnk, akkor a beszélgetést cse
vegéssé hígítjuk fel, elfecsegünk értékes perceket anélkül, hogy 
valóban lenne tartalm a annak, am it mondunk. Képzeld el, m i
lyen szép kis büntetés lenne, ha az em bernek végig kellene 
hallgatni m indazt a felesleges, ü resjáratú  fecsegést, am it csak 
egy év a la tt elmondott!

— Ez még csak hagyján, de akkor m i lenne, ha az összes 
durva jelző valam i rettenetes csoda folytán hirtelen alakot-ölt- 
ve megvalósulna? Csupa háziállat és elmebeteg járkálna körü
löttünk: ökrök ülnének a  volán mögött, vízilovak utaznának a 
villamoson, nem  pedig az Istennek oly drága em berterem tm é
nyek.

— Emberteremtm ények, akik sajnos olyan törékenyek is, 
hogy egy szó halá lra  sebezheti őket. Valahányszor élesebb és 
mérgezettebb a  hegye egy-egy pletykának, m int a nyílnak, va
lahányszor elröpítjük a  követ anélkül, hogy tudnánk, hol áll 
meg, m indig szemtelenül visszaélünk azzal a  lehetőséggel, me
lyet Isten ajándékozott nekünk a  beszélgetésben.

— Ha m ár az „Isten” szót mondtad, hadd kérdezzek valam it : 
Szerinted, aki kiejti Isten nevét, az m ind hivő em ber?

— ???
— A károm kodásra és a  trágár beszédre gondolok! Arra, 

am ikor pont és vessző helyett, csak úgy kötőszónak beékelő
dik valami zaftos ocsmányság!

— Csak azt m erem  remélni, hogy m ajd am ikor az utolsó na
pon egyformán bűnösnek ítéltetünk beszédünk miatt, Isten a r 
ra  a beszédre is tekin tettel lesz, am elyet Jézus szól az érde
künkben.

— M indenesetre még az ítélet előtt meg kellene tanulnunk 
a szép beszédet. Nem a  magyar nyelvhelyességre, szabatos 
gördülékeny stílusra gondolok elsősorban, hanem  arra  a való
di beszélgető, dialógikus magatartásra, melyet Jézus, a  Nagy 
Beszélgető m utato tt meg, aki 12 éves korától kezdve beszélge
tésével h idat épített em ber és ember, Isten és em ber között; 
aki szavaival elevenre tapintva gyógyított és rendezett dolgo
kat; aki m indig szóbaállt em berekkel s aki még a kereszten 
is beszélgetett

— És m ennyire jobbakat is mondott, m int mi szoktunk egy
m ásnak! Mindig m egtalálta a  közös nyelvet beszélgető partne
rével !

— Nekünk sem lehet más dolgunk a vasárnapi igehirdetés
ben sem, m int hogy m egtaláljuk az igehallgatók és az igehirde
tők közös nyelvét, Istennel is közös nyelvét, (!) s az egymás 
közti beszélgetést szent rangra önelve folytassuk a  párbeszé
d e t

Bízik László

I M Á D K O Z Z U N K
Atyánk! Szabadítsd meg, kérünk, legalább im ádkozásunkat az 

em beri beszéd minden veszélyétől és kísértésétől. Add, hogy 
m inden szavunk szeretetből hangozzék, m ert anélkül úgy kon
ganak szavaink, m int a rideg érc.

Bocsásd meg elham arkodott kijelentéseinket, felelősséggel át 
nem gondolt ítéleteinket, tedd jóvá, ha o tt szóltunk, ahol nem 
kellett volna és akkor hallgattunk, am ikor beszélnünk kellett 
volna. Tedd beszédünket építővé, környezetünk, em bertársaink 
és az egész emberiség szám ára hasznossá.

Szólj hozzánk továbbra is, m arad j velünk továbbra is párbe
szédben Igéd és Szentlelked által, ahogy megígérted a mi 
Urunkban Jézus Krisztusban. Amen.

Felvétel kántori tanfolyamra
1970. novem ber 17-től 197L m árcius 27-ig

az Országos Kántorképesítő Bizottság Fóton négyhónapos kán
tori tanfolyam ot ta r t teljesen kezdők, haladók és kántorok to
vábbképzésére.

A tanfolyam  bentlakásos. Részvételi díj havonként 500,— fo
rint, am elyben benne van a teljes ellátás, lakás és tandíj. Azok 
számára, akik nem tudnak négy hónapon keresztül részt venni, 
m int bentlakók, lehetővé tesszük, hogy a tanfolyam  elején, kö
zepén és végén 2—2 hetet töltsenek a tanfolyamon. Ez időre az 
ellátási díj felét fizetik. A közelben lakók is bejárhatnak he
tenként egyszer, szombaton, ezek havi 120,— forint tand íja t fi
zetnek, és az élelmezést esetenként és naponként térítik.

Jelentkezési határidő: október 20.
Jelentkezési cím: Országos Kántorképesítő Bizottság, Buda

pest. VIII. Puskin utca 12. A kérvényhez mellékelni kell: lel- 
készi ajánlást, orvosi bizonyítványt, életrajzot.

A felvételről részletes értesítést küldünk.
ORSZÁGOS K * NTORKÉPESÍTÖ BIZOTTSÁG

Istentiszteleti rend
B u d a p e s te n , 1970. o k tó b e r  11-én

D e ák  té r  de . 9. (ú rv .) d r .  K é k én  
A n d rá s ,  d e . 11. (ú rv .) d r . H a fe n -  
s c h e r  K á ro ly , d u . 5. T r a j t le r  G á
b o r  d u . 6. s z e re te tv e n d é g s é g : d r . 
K é k é n  A n d rá s .  F a s o r  de . 11. D. 
K o re n  E m il, d u . 6. S z irm a i Z o ltán . 
D ózsa  G y ö rg y  ú t  de . fé l 10. D. K o 
r e n  E m il. Ü llő i ú t  24. de . fé l 11. 
K a rá c s o n y  S á n d o r  u . d e . 9. R á k ó 
czi ú t  57/b . de . 10. (sz lovák ) A ra d i 
A n d rá s ,  de . 12. (m a g y a r) . T h a ly  
K á lm á n  u . 28. d e . 10 F ra n c is c i  G u i- 
dó , de . 11. F ra n c is c i G u id ó , du . 6. 
F ra n c is c i  G u id ó , K ő b á n y a  de. 10. 
S ü lé  K á ro ly . U tász  u . de . 9. V eöreös 
Im re . V a jd a  P é te r  u .  de . fé l 12. 
S ü lé  K á ro ly , Z ug ló  de. 11. (ú rv .) 
B o ro s  K á ro ly . R ák o s fa lv a  de. 
8. B o ro s  K á ro ly . G y a rm a t u . 
de. fé l 10. B o ro s  K á ro ly . F ó ti ú t  
de . 11. B a r a n y a i  T a m á s . V áci ú t  
d e . 8. B e n c z ú r  L ászló . F ra n g e p á n  
u . de . fé l  10. B e n c z ú r L ászló . Ü j- 
p e s t de . 10. B lázy  L a jo s . P e s te rz s é 
b e t de . 10. V irá g h  G y u la . S o ro k sá r  
Ú jte le p  de. fé l 9. V irá g h  G y u la . 
P e s tlő r in c  d e . 11. M atú z  L ászló . 
K is p es t d e . 10. K is p e s t W ek e rle te - 
lep  d e . 8. P e s tú jh e ly  de. 10. S c h 
re in e r  V ilm os. R á k o s p a lo ta  MÁV

— Szentháromság után  a 29. 
vasárnapon az o ltárterítő  szí
ne: zöld. A délelőtti istentisz
telet o ltárt igéje: Ef 5, 15—21; 
az igehirdetés alapigéje: Mt 12, 
33—37.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN, 
Október 25-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját lcözvetíti a 
Petőfi Rádió és az URH adó.

— A NÓGRÁDI EGYHÁZ
MEGYE lelkészi munkaközös
sége szeptem ber 24-én Balas
sagyarm aton ta rto tta  ülését. 
Ürvacsorát osztott Gerhát Pál, 
igehirdetési előkészítőt Fábry 
Mihály, előadást Révész Lász
ló, beszámolót Gartai István 
esperes ta r to tt

— SZARVAS-OTEMPLOM.
A gyülekezet őszi szeretetven- 
dégségén, szeptem ber 20-án 
Tóth-Szőllős Mihály dunaegy- 
házi lelkész ta rto tt előadást

HARMONIUM, ö t o k táv o s , tíz  
re g is z te re s , k itű n ő  á lla p o tb a n  4500 
F t - é r t  eladó. Budapest. V IIL  Futó 
u . 4L H . 7.

— R O Z SA K ! C so d á la to s  sz ín 
v á lto z a tb a n , le g jo b b  m in ő sé g b en  
c sa k  n á lu n k . K é ré s re  á r je g y z é k e t 
k ip d  PA L K Ó  k e r té sz .  B u d a p e s t. 
XV. C s il la g fü r t  u  8.

— H A RA N G O K  v in a n y m e g h a jtá -  
s á n a k  b e sz e re lé sé t  jó l  b e v á l t  m ó d 
s z e re k k e l,  ju tá n y o s  á ro n , g a ra n 
c iá v a l v á lla lo m . H ív á s ra  a  h e ly 
színbe  u ta z o m  és ré s z le te s  tá jé k o z 
ta tá s s a l  szo lg á lo k . K ra sz k ó  J e n ő  
v illa n y s z e re lő  m e s te r . B ék é sc sa b a , 
G y u la i ú t  22.

— SZ O BA , ÖSSZK O M FORTOS
k e r te s  c sa lá d i h áz  C sep e len  e lad ó  
p e s ti la k á sc se ré v e l. E se tle g  h á z 
fe lü g y e lő ség g e l is . L e v e le k e t „C se 
p e l”  je l ig é re  a kiadóhivatalba ké
re k .

te le p  d e . 8. R ák o s p a lo ta  N a g y 
te m p lo m  d e . 10. R á k o s p a lo ta  K is- 
te m p lo m  d u , 3. R á k o s s z e n tm ih á ly
d e . fé l  11. K a rn e r  Á g o sto n . S a s h a 
lo m  de. 9. K a m e r  Á g o sto n . Má
ty á s fö ld  de. fé l  11. C in k o ta  d e . fé l 
11, d u  fé l  3. K is ta rc s a  d e . 9. R á 
k o s c s a b a  de. 9. B ék és  Jó zse f. 
R ák o sh e g y  de. 9. R ák o s lig e t de  10. 
R á k o s k e re s z tú r  d e . fé l 11, du., 3.

B é c s ik a p u  t é r  de . 9. (ú rv .) S z ita  
I s tv á n n á , d e  fé l 11. (n é m e t) , de . n .  
(ú rv .) M ad o csa i M ik ló s, d u . 6. S z i
t a  Is tv á n n á . T o ro c k ó  t é r  d e . fé l 9. 
M ad o c sa i M ik lós. Ó b u d a  de. 9. 
F ü lö p  D ezső , de , 10. (ú rv .) F ü -  
lö p  D ezső . X H . T a r t s a y  V ilm os u . 
de . 9. R u ttk a y  E lem é r, de . 11. R u tt-  
k a y  E lem é r, d u . fé l 7. T a k á c s  J ó 
zsef. B u d a k e s z i d e . 8. T a k á c s  J ó 
zef. P e s th id g k ú t  d e . f é l  11. T a k á c s  
J ó z se f . K e len fö ld  d e . 8. (ú rv .) 
R eu ss  A n d rá s , de . 11. (ú rv .) R eu ss  
A n d rá s , d u . 6. B en cze  Im re . N é
m e tv ö lg y i ú t  de . 9. B en cze  Im re . 
N a g y té té n y , de . fé l  9. V iso n ta i R ó 
b e r t .  K e len v ö lg y  de. 9. B u d a fo k  de. 
11. V iso n ta i R ó b e r t. B u d aö rs  d u . 3. 
V iso n ta i R ó b e r t. C sillag h eg y  de. 
fé l 10. C sepel de . fé l 11. d u . 5. S z e re 
te tv e n d ég sé g . D r. S e lm eczi J á n o s .

„Gyöngyszemek a  szarvasi éne
keskönyv új részében” címmel 
A délelőtti istentiszteleten ige
hirdetéssel szolgált. A szere- 
tetvendégségen szavalt: Kovács 
Pálné, Kondacs Mária és Klí
mái Pál.

— A BACS-KISKUN EGY
HÁZMEGYE lelkészi m unka- 
közössége szeptem ber 16-án 
Kecskeméten ta rto tta  ülését. 
Ürvacsorát osztott Görög Ti
bor esperes, előadást ta rto tt 
Hernády Nándor. A lelkészek 
beszámoltak nyári pihenésük
ről, m ajd az új m unkaév fel
adata it beszélték meg. A meg
beszéléseket Görög Tibor espe
res, Tóth-Szőllös Mihály, Hu- 
lej Alfréd és Sárkány Tibor 
vezették. Előadásban foglalkoz
tak  azzal a  kérdéssel is, hogy 
milyen segítséget ad a pszicho
lógia a m ásik em berrel való 
beszélgetésben.

E V A N G É L IK U S EL E T
„ ,  A  M a g y a to rs z á g i 

E v a n g é lik u s  O rszág o s  E g y h áz  
Sajtóosztályának lapja 

S z e rk e sz ti:  a  s z e rk e s z tő b iz o tts á g  
F e le lő s  s z e rk e s z tő  é s  k ia d ó :

D . K o ré n  E m il
S z e rk e sz tő ség  és k ia d ó h iv a ta l :  
B u d a p e s t,  V m ,  P u s k in  u . 12.

T e le fo n : 142—074 
C s e k k s z á m la s z á m : 20.412—VHL 
E lő fize té s i á r :  eg y  é v re  90,— F t  

Á ru s í t ja  a  M ag y a r P o s ta  
In d e x  25 211

©
70.3033

A th e n a e u m  N y o m d a , B u d a p e s t  
R o tác ió s  m a g a sn y o m á s

F e le lő s  v e z e tő :
S o p ro n i B é la  ig a z g a tó

„Aki győz, az fehér ruhákba 
öltözik; és nem törlőm ki an 
nak nevét az élet könyvéből, 
és vallást teszek annak nevé
ről az én atyám  előtt és az ő 
angyalai előtt.” (Jel 3,5).

VASÁRNAP. — „Kivágatta- 
to tt az élők földéből, hogy né
pem bűnéért legyen ra jta  Ve
reség.” (Ézs 53,8) Ézsaiás pró
féta nagyon sók helyen vilá
gosan utal Jézusra. Most is azt 
teszi. Azzal a jó h írrel indít el 
m inket ezen a héten, hogy Jé
zus m agára vette bűneink, ter
hét, elviselte értünk a  szenve
dést és halált, hogy mi élhes
sünk. Csak így, ennek tudatá
ban élhetünk mi, hiszen ha 
bűneink súlyát állandóan ne
künk kellene hordanunk, m ár 
rég elvesztünk volna. Így 
azonban van lehetőségünk a r 
ra, hogy bűneinket naponként 
Jézus vállára tegyük és így 
megszabadulva kezdhessünk 
naponként ú jat!

HÉTFŐ. — „Elfáradnak az 
ifjak és meglankadnak, meg- 
tántorodnak a legkülönbek is; 
de akik az Ü rban bíznak, ere
jük  megújul, szárnyra kelnek 
m int a saskeselyű, fu tnak és 
nem lankadnak meg, járnak  és 
nem  fáradnak el.” (Ézs 40, SO
SI) Emberi erőnk véges vol
tára figyelmeztet bennünket 
ma a  próféta. Hányszor, de 
hányszor bíztunk m ár mi is 
sa ját erőnkben nem számolva 
Istennel. Eredmény: sikerte
lenség, kudarc, elkeseredés, 
csüggedés. A rra biztat mai 
igénk, hogy Istenben bízva, az 
ő segítségével végezve minden 
m unkánkat, könnyebb és hasz
nosabb lesz.

KEDD. — „Megismeritek, 
hogy nem hiába cselekedtem 
mindazt, am it cselekedtem, ezt 
m ondja az Űr. (Ez 14,23) Sok
szor értetlenül állunk szembe 
Isten egy-egy cselekedetével, 
egy-egy akaratával. Hiszen 
hányszor fordult elő m ár saját 
életünkben is, hogy egy-egy 
büntetés „sorscsapás” u tán  Is
tent- vádoltuk és nem tudtuk 
hittel elfogadni akaratát, nem 
akartuk megérteni szándékát. 
És csak esetleg évek m úlva ér
tettük  meg, hogy mindez a ja 
vunkra van. Hol a  hitünket, 
hol a szeretetünket próbálja és 
erősíti ilyen esetekben Isten. 
A rra szólít fel ma bennünket 
a próféta, hogy Isten m inden 
döntése, akarata  előtt hittel 
hajoljon meg az em ber, m ert 
m inden javát szolgálja.

SZERDA. — „Hadd vigadjak 
és örüljek a te  kegyelmed
nek, am iért meglátod nyomo
rúságom at.” (Esőit 31,8) Az 
ember nehezen tud ja elfogad
ni, hogy is ten  mindig figye
lemmel kiséri életének, sorsá

nak alakulását. Mindig mel
lettünk van örömünkben is, 
bánatunkban is. A kérdés csak 
ott van, hogy az ember tudo
m ást vesz-e erről, elfogadja-e 
ezt vagy pedig nem. Az igaz 
hit tud ennek örülni' és na- 
ponkét hálát adni ezért. A 
zsoltáros azért ad hálát Isten
nek, m ert a  nyomorúság ide
jén m egtapasztalta Isten meg
segítő kegyelmét.

CSÜTÖRTÖK. — „Ha a te
orcád nem já r velünk, ne vigy 
ki innét m inket.” (2 Móz 33, 
15) Az egyiptomi kivonulás 
előtt m ondja ezeket a szavakat 
Mózes Istennek. Nélküled nem 
megyünk sehova! Mindannyian 
el tudjuk ezt mondani? Nem 
az jellemző-e inkább ránk, 
hogy Isten nélkül, tőle mene
külve akarjuk leélni életün
ket? Tehernek, nyűgnek érez
zük sokszor Istent! Pedig — és 
erről nemcsak a  Szentírás tesz 
bizonyságot, hanem  nagyon 
sok elrontott élet is — Isten 
nélkül az ember nem boldogul
hat se családi életben, se se
hol máshol. Nem tud ja helye
sen és jól betölteni szolgála
tá t m indennapi élete során 
sem. Ha azonban Istennel csi
nálja  mindazt, akkor sikerül!

PÉNTEK. — „Én alkottalak 
téged, én szolgám vagy, Izrael, 
nem feledlek el,” (Ézs 44,21) 
Nagyon szükséges az em ber
nek — nekünk is — ez a fi
gyelmeztetés. Nem m aga-m a
gát alkotta az ember, nem  is 
egy egyszerű biológiai fejlődés 
eredménye, hanem  Isten alko
tása, terem tése vagyunk m ind
annyian. Ez azt jelenti, hogv 
Neki tartozunk szolgálattal és 
engedelmességgel. Ez a szolgá
la t pedig csak úgy lesz teljes, 
ha a  másik em ber felé irá 
nyul szűkebb és tágabb kör
ben egyaránt. Csak így fele
lünk meg teremtettségiinkből 
fakadó követelményeknek.

SZOMBAT. — „Dicsérlek té
ged Uram, Istenem, teljes szí
vemből és dicsőítem a Te ne
vedet örökké.” (Zsolt 86, 12) 
Ha végiggondoljuk az elmúlt 
hét eseményeit, akkor is el 
kell, hogy mondjuk a  zsoltá- 
rossal együtt ezt a dicséretet, 
hiszen Isten volt az, aki meg
őrzött és m egtartott minket 
ezen a héten is. Ö volt az, aki 
lehetőséget, erőt adott heti 
m unkánk elvégzéséhez, ő  adott 
az elm últ héten is békességet 
a szívünkbe és békét. De ezen 
túlmenően, ö  az, aki állan
dóan kínálta és kínálja ne
künk bűnbocsánatát és a n a 
ponkénti újrakezdés lehetősé
gét Jézus Krisztusban. Nem 
m ondhatok tehát mást a hét 
utolsó napján se: „Dicsérlek 
téged Uram, Istenem !”

Ifj. Kendeh György

A jó az emberbenValamikor láttam egy filmet, 
amelynek ez volt a címe: Állat 
az emberben. Olvastam re
gényt: Az ördög az emberben 
és novellát: A bűn az ember
ben címmel. Aztán a napok
ban láttam egy kis együttest 
az utca forgatagában, ez indí
tott arra, hogy ennek a kis 
írásnak ezt a címet adjam: A 
jó az emberben.

A jó sohasem olyan feltűnő, 
mint az ördög, a bűn vagy az, 
ami állati az emberben. A jó 
nem forgat fel, nem ráz meg 
bennünket, de megnyugtat és 
elgondolkoztat. Néha jelenték
telennek látszó apróságokban 
nyilvánul meg és mégis hosszú 
ideig nem szabadulunk a va
rázsától.

Autóbuszra várok vasárnap 
délelőtt. A városba lépő széles 
műúton a vasárnap forgalma 
tombol. A gyalogjárón csök
kent ilyenkor a mozgás, csak 
itt-ott sétálgat egy-egy ünnep
lőbe öltözött ember. Az egyik 
mellékutcából egy kis együt
tes fordul be. Egyenesen felém 
tartanak. Negyven év körüli 
férfi, jobbján öreg édesapját 
fogja, aki botjára támaszkod
va csoszog, a baljában pórázon 
vezet egy elhízott, öreg, totyo
gó kutyát, előttük egy kisfiú 
és egy kisleány bicikliznek 
szorosan átölelve egymást a 
vékonyka ülésen. Az öreg em
ber, az öreg kutya majdnem 
minden lépésnél megállnak. 
Meleg nap ígérkezik, meg el 
is szoktak már a járástól. A 
férfi megpróbál velük lépést 
tartani. Átöleli az édesapját, 
úgy beszélget vele, közben még 
arra is van figyelme, hogy 
mondjon valamit a kutyának, 
sőt, amikor az hűséges, fáradt 
szemével felnéz rá, még le is

hajol hozzá, hogy megsimo
gassa.

Nézem ezt a kis együttest, és 
pontosan tudom, hogy ez a 
nagyapa nem a lakás legsöté
tebb zugában alszik, ezt a ku
tyát nem rúgják otthon oldal
ba és, hogy ez a két gyerek 
boldog egyetértésben megfér 
együtt, az életben is mindig 
megtalálja majd egymást. Biz
tosan tudom, hogy ezt a férfit, 
aki valamennyiükre vigyáz, 
megáldja az, aki számontartja 
a jót az emberben.

*

Ápolónő. 65 éves, de ma is 
Babának hívják, ahogy talán 
valamikor édesanyja nevezte 
el. Valamikor ő volt a betegek 
üdvöskéje. Ma kicsiny nyug
díjából él. Amikor éjszakáit 
jóapám ápolására adta, még ak
tív dolgozó volt. Munkás nap 
után a megérdemelt pihenés
től fosztotta meg magát, hogy 
rajtunk segítsen. És még a 
nagy izgalomban megfeledkez
tem, hogy járandóságát a 
megbeszélés szerint elsején 
megfizessem.

— Jaj bocsásson meg — ré
mültem el — de ezekben a na
pokban minden másról elfe
ledkeztem.

— Nem baj — mondta — 
kaptam egy kis kakaót, ez ne
kem hosszú időre elegendő. 
Többet kaptam itt szeretetből, 
mint amennyit az a pénz ér.

Néztem virrasztástól vörös 
szemét, a sok mosástól kifa- 
kúlt blúzát, foltos, kék szok
nyáját, ahogy előttem  állt egy

kicsit hajlottan, kissé ügyefo- 
gyottan és láttam, amint ka- 
nalazgatja esténként a kakaó
ját a régi, füles bögréből, gon
dosan beosztva a keveset, hogy 
hosszú időre elég legyen. És 
most, mikor arról írok, hogy 
ami jó az emberben, elsőnek 
rá gondolok. . .  meg arra a 
másik ápolónőre ott a brüssze
li kórházban. Alig volt 20 
éves. Még ma is látom sugár
zó arcát, amint mondja:

— A súlyos betegek osztá
lyán dolgozom.

— És, hogy tud élni annyi 
szenvedés között?

— Olyan jó érzés, ha az em
ber vigasztalást tud nyújtani 
azoknak, akiknek el kell men
ni — mondta.

Néztem ezt a fiatal terem
tést, szép, szőke haját, világí
tó kék szemét, divatos ruháját 
és láttam, amint fogja a bú
csúzok kezét, amint megsimo
gatja haláltusától verejtékes 
homlokukat. Eszembe jutott, 
mert arról írok, ami az ember
ben jó . . .

Egy kedves barátnőm vesz
tette el a férjét. A hírt így 
adta nekem tudtul: Életem 
legnehezebb próbatétele jött 
el. Férjemet vesztettem el, aki 
egyre drágább lett számomra, 
ahogy múltak az évek. Vigyá
zok, hogy szívemben csak há
la legyen ezért a 35 évért, amit 
vele együtt tölthettem. Meg
próbálok csak arra gondolni, 
milyen jó volt hozzám az élet. 
Ügy akarok a jövőben élni, 
hogy másoknak hasznára le
gyek. Hiszek abban, hogy aki 
másokért él, annak az élete

áldássá válik. És ez egy életre 
való elfoglaltságot jelent.

*
Emlélek jönnek el hozzám. 

Arcok bukkannak fel emléke
zetemben. Egy férfi, aki a ta
pintat nagymestere volt. Soha 
nem sértette meg mások érzé
seit, még akkor sem, ha nem 
értett velük egyet. Igyekezett 
az emberek gyöngéit észre 
nem venni, helyette azt keres
te bennük, ami jó. Tapintatos 
volt. Olyan tantárgy ez az élet 
órarendjén, amelyet a legne
hezebb megtanulni. Az udva
riasság jéghideg tud lenni, a 
tapintat mindig meleg, megér
tő. Olyasvalami, ami mintha 
kiveszne, hangos, másokra tc- 
kintetlen korunkból. Csendes 
jóság, lovagias magatartás hú
zódik meg mögötte. Nem vár 
elismerést, sem hálát. Olyas
valami ez is, ami jó, ha az em
berben megvan.

*
Ismerek egy tanárt, aki 

minden vasárnapját vidéken 
tölti. Régi magyar verseket 
mond. A régi magyar költészet 
megszállottja. . .  Egy festőmű
vésszel találkoztam, aki min
den évben legszebb képének 
árát a szegények között osztja 
szét. . .  Ismertem egy édes
anyát, aki mikor az ablakból 
kiesett nagy leányát karjaiba 
fogta, mosolygott.

— Tudtam, hogy semmi ba
jom nem lehet — mondta a 
leány — mert édesanya rám- 
mosolygott.

Mennyi jó is van az embe
rekben! Figyelgetem. Gyűjtö
getem. Szép ez a „munka”. 
Megnyugtat és elgondolkoztat.

Gyarm athy Irén



T is z t a  k e z e k ,  k e r e s ő  s z e r e t e t
Janis Matnlis lett érsek reggeli áhítata a 

brassó-pojánai kisebbségi konferencián, Csel 
20, 26—28 alapján.

Egymásra találtunk
Az Ökumenikus Tanács ünnepi nagygyűlése

Az idézett szakasz részlet Pál apostolnak az efezusi vének 
előtt tartott búcsúbeszédéből. Az egész fejezet jó példája az 
apostolok missziói tevékenységének az akkori világban, Mace
dóniában és Görögországban.

A könyv szerzője, Lukács, a görög orvos, rátermett történész
ként nem csak történeteket közöl kiválasztott fejezetünkben, 
hanem emberi jellemeket is ábrázol. Önmagáról ezt mondja az 
apostol: „Mind zsidók, mind görögök előtt bizonyságot tettem 
az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban 
való hit felől.” És: „de semmivel sem gondolok, sőt még az 
életem sem drága nekem, csakhogy elvégezhessem futásomat 
örömmel és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól vettem, 
hogy bizonyságot tegyek Isten kegyelmének evangéliumáról”. 
Ez a megállapítás mutatja, hogy mi a háttere az apostol hitének. 
Pál apostol nem tud teológia nélkül gondolkozni, ami itt is 
érezhető.

Ha mindezt összehasonlítanánk saját szekularizált és nagy
korúvá vált világunkból eredő gondolkodásformánkkal és el
képzeléseinkkel, az olyan lenne, mint amikor egy asszony 
„kikészíti magát” Bonhoeffer nagykorú világához alkalmazkodó 
szándékkal rúzzsal, aztán Heidegger „mintha" filozófiája 
szerint fekete szemöldöktussal, majd az arcra tesz valamit 
Moltmann „reménység-teológiájából” szépségápolásul, sőt az 
ajakfestés művészetében olykor Harvey Cox is szerepel. Amit 
azonban Pál apostol teológiája itt drámaian képvisel, azt csak 
éles kontúrokkal szilárdan, plasztikusan lehet ábrázolni, mint 
aki nem szépítkezik, hanem vall.

1. Az apostol így kezdi bizonyságtételét: mindenkinek a 
vérétől tiszta vagyok! Veszélyeztetett világunkban ez kifejezet
ten provokatívan hangzik. A világ tele van vérrel: háborús 
színterek Vietnamban és Közel-Keleten, mérgesgázok, elnyo
más, megkülönböztetés, fajelmélet, nyomor és éhezés mind a 
mai világ ismérvei. A ma embere borotvaélen egyensúlyoz véres 
kezeivel.

Isten igéje, amit az apostol hangsúlyoz, bemutat az olvasónak 
először egy embert, aki „tiszta minden ember vérétől”,

másodszor azt a feladatot adja, hogy mindent megtegyünk az 
emberiség békéjének és biztonságának valóra váltásáért, mert 
ez egyben Isten döntésével is. megegyezik,

harmadszor következtetni enged Kain bűnének általános 
történeti és társadalmi kihatásaira.

2. Ennek a textusnak egy másfajta fordítása is lehetséges. 
Például a lett nyelvű Bibliában következőképpen szerepel: 
„bizonyságot teszek, hogy általam egyetlen lélek sem veszett el”, 
vagy az angol Bibliában: „ünnepélyesen kinyilvánítom előttetek 
ezen a napon, hogy senki vesztéért nem vagyok felelős”. A fele
lősség kérdése egészen új értelmet kapott éppen a mai világban, 
s a holnap világában még inkább. Nekünk már most meg kell 
találnunk azokat az etikai területeket, ahol a tudomány már 
démonná vált a nagykorú világban. A komputerek bálvány
imádásába estünk és igy a hideg ismeret „elektromos agya” 
nem törődik azzal, hogy a lélek elvész, vagy nem.

Divatos ma a genetikai kérdés felvetése. Charles Dervis euge- 
netikus egészen nyíltan meg is mondja: kontrollálni kell az 
embereket. Perucco és Meller azt követelik, hogy kiválasztott 
egyedek spermáit őrizzék meg a mesterséges továbbnemesítés 
számára.

Az új technikai módszerek az emberiség öröklöttségének 
mesterséges formálását is lehetővé teszik. A genetikai kontroll 
még a biológiai fejlődést is tudná irányítani, amely által a 
családok halálra lennének ítélve, amely által minden lelki 
emóció és ”végül maga a lélek is elhalna.

Micsoda tragikus végkövetkeztetés!
Ezzel szemben áll a felelősségteljes apostoli szó: egyetlen 

lélek sem veszett el általam, mert tevékenységemben az Isten 
kegyelme evangéliumának a figyelembevételével végzem a 
valódi igehirdetést.

3. Végül óvnunk kell magunkat attól, hogy mindennek elvég
zése a mi feladatunk lenne. A pásztornak nem szabad önmagát 
figyelmen kívül hagyni, hiszen nagy feladatra kötelezte el: 
hogy a Szentlélek segítségével Isten gyülekezetévé legyenek. 
A régi eszménykép és az új probléma: a pásztor és a nyáj. Az 
apostol szavai szerint azzal a sajátos felhatalmazással rendel
kezik, hogy mint episzkoposz tevékenykedjék.

Nem szeretném az ókatolikus fordítás szerinti „püspök” szót 
használni, mert az eredetileg „őrizőt, az iszonyatos farkasok 
elleni védelmezőt” jelent. Tehát a nyájat óvni kell éppen akkor, 
amikor „ti magatok közül is felléptek férfiak, akik fonák dol
gokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják” 
(30 v.). De hol tudja az ember az önmagával váló tisztázódáshoz 
az erőt megtalálni, katarzisát bizonyítani, Isten igaz végzését 
hirdetni, igazi pásztornak lenni és Isten gyülekezetéhez 
tartozni?

Itt jön az utolsó következtetés: Krisztus szeretetében. Saját 
vére, önfeláldozó szeretete által mindnyájan szert tehetünk erre. 
A nagykorú világ is, minden kérdésével együtt. Krisztus 
szeretete mindig nyitott, kereső és megmentő szeretet.

Ez az az erő, amely az elveszett, elerőtlenedett, elpártolt, 
ellenséges, kishitű és kételkedő lelkeket szeretni képes.

De ez már az a bizonyos „egészen más”: Isten titka.

Reformációi emlékünnepély
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa október 31- 
én, szombaton este 6 órakor a Deák téri evangélikus templom

ban a tagegyházak közreműködésével
ÖKUMENIKUS REFORMÁCIÓI EMLÉKÜNNEPÉLYT 

tart.
Az emlékünnepélyre mindenkit szeretettel hív és vár 

AZ  ÖKUMENIKUS TANÁCS ELNÖKSÉGE

Mint arról lapunkban már 
h írt adtunk, a Magyarországi 
Egyházak ökum enikus Tanácsa 
1970. szeptem ber 27-én a  Bu
dapest Deák téri evangélikus 
templomban jubileum i em lék
ülést tarto tt. Ezt a  nagy jelen
tőségű em lékülést nem  zárhat
juk  le anélkül, hogy annak ese
ményeiről, az ott elhangzott 
igehirdetésről, előadásról és ál
talában annak  eseményeiről ne 
tájékoztassuk részletesebben is 
olvasóinkat.

A szétküldött meghívó is 
gazdag program ot sejtetett, de 
a program teljes gazdagsága 
csak a résztvevők előtt lett 
nyilvánvaló.

A sok meghívott vendég — 
akiknek sorában köszönthettük 
Prantner József állam titkárt, 
az Állami Egyházügyi H ivatal 
elnökét és két m unkatársát, 
a Keresztyén Békekonferencia 
budapesti tanácskozásaira é r
kezett kedves külföldi vendé
geket, az evangélikus egyház 
vendégeiként hazánkban ta r 
tózkodó W. Westergaard Mad
sen dán prímás-püspököt, az 
ökum enikus Tanács tagegyhá
zainak vezetőit — és a  gyüle
kezetek érdeklődő tagjai telje
sen megtöltötték a templomot.

Az ünnepség D. Káldy Zol
tán püspök, az ökum enikus 
Tanács alelnökének igehirdeté
sével kezdődött. (A püspök ige
hirdetését lapunk m últheti szá
mában teljes terjedelm ében kö
zöltük.)

Ezután D. Káldy Zoltán püs
pök, m int házigazda, nyitotta 
meg az ülést és köszöntötte ha
zai és külföldi vendégeinket. 
Már a  megnyitó is tanúskodott 
arról, hogy igazi ökumenikus 
találkozóról van szó, ahol azon 
van a  hangsúly, ami összeköti 
és egyesíti az egyházakat nem 
csak az ünneplésben, hanem  a 
szolgálatban is.

Az ünnepség másik fókusza 
dr. Bartha Tibor reform átus 
püspök, az ökum enikus Tanács 
elnökének előadása volt. A 
nagy érdeklődéssel és figye
lemmel k ísért előadásában 
egyebek közt a következőket 
m ondta: „Ez az ünneplés a m a
gyar ökum ené egyházainak 
testvéri közösségét, egységét fe
jezi ki, hiszen a mögöttünk ál
ló negyed évszázad során egy
házaink olyan közel jutottak 
egymáshoz, m int történelm ünk

során még soha. H azánk új éle
téért való hálaadás imádsága 
szívünkben egybefonódik az 
egyházaink m egm aradásáért, 
sőt ú ju lásáért hálá t adó im ád
sággal. . .  Ünnepi megemléke
zésünk központjában hazánk 
felszabadulása á l l . . .  M unkára 
épülő, a  nép legszélesebb réte
geit jogokhoz juttató , tehá t de
m okratikus és szociális rend 
lépett a  m egítélt helyébe.. .  
A 25. évfordulót ünnepelve Is
ten irán ti hálával tudunk  szá
mot adni önm agunknak és a 
körülöttünk élő világnak arról, 
hogy egyházaink hivő népe vé
gül is nem  kerü lt ellentétbe a 
társadalm i átalakulással, a n 
nak nem vált akadályozójává, 
ellenkezőleg, elfogadta és m a
gáévá te tte  az új társadalm i 
rend hazafias és hum anitárius 
célkitűzéseit.”

E megújulás jellemzőiként 
dr. Bartha Tibor a Biblia ú j
rafelfedezését és értelm ezését 
em lítette. Ennek következmé
nye le tt az igazi bűnbánat, mely 
„magába foglalja a  Krisz
tus követésére hívó parancs
csal együtt az em berszeretet 
gyakorlására való elkötelezést 
is . .. Ezek olyan adományok, 
melyeket egyházaink együtt és 
közösen nyertek e l . . .  Az elvek 
kölcsönös tiszteletben tartása 
m ellett alkotó párbeszéd folyik 
hivők és nem hívők között, 
am elynek tárgya a  haza java, 
a  nép boldogulása, az em beri
ség igazi érdekeinek szolgála
ta. .. A m ikor egyházaink ha
zánkban az igazság ügye mellé 
álltak, ezzel állást foglaltak ab 
ban a világm éretű küzdelem
ben is, am ely századunkban az 
osztályelnyomás, a  kolonializ- 
mus és a  kiváltságos népek h a
talm i törekvései által elnyo
m ott és szenvedő emberiség fel- 
szabadulásáért folyik. Az utób
bi évek nagy egyházi tanácsko
zásai azt m utatják, hogy az em
beri társadalom  égető kérdései 
az egyházak érdeklődésének a 
hom lokterébe k erü ltek .. .  Eb
ben a  szolgálatban jelentett 
segítséget egyházainknak a  Ke
resztyén Békekonferencia és 
ebben a  szolgálatban szeret
nénk mi is tám ogatni ezt a 
mozgalmat további működésé
ben” — m ondta befejezésül 
dr. Bartha Tibor püspök.

Dr. Pálfy Miklós professzor, 
az Ökumenikus Tanács fótit-

Z S E B E H Á Z A

Zsebeháza a  vadasfai gyü
lekezet egyik filiája. Nagyság 
szerint a  negyedik. A meleg
szívű, 180-lelkes gyülekezet 
1948 után  készült templom- 
építésre. Az építés lelke Kiss

Endréné, M esterházy Eszter 
volt. Az ő hite, k ita rtó  m un
kája  ind íto tta  meg a gyüleke
zet nő- és férfitagja it az épí
tésre. A kis templom m ár el
készülése elő tt összefogta a kis 
gyülekezetét.

A 80 férőhelyes templom Pe- 
tőházi József m ihályi kőműves^ 
m ester m unkája. Nagyon sok 
egyháztag áldozatos, önkéntes 
segítsége épült bele a templom
ba. A környező szomszédos gyü
lekezetek jószomszédi és test
véri segítsége által akkor 37 000 
forin t volt a  templom költsége. 
Felavatása 1951. június 3.-án 
volt. Azóta is szépült, kiegé
szült a  templom. Havonta két 
vasárnap istentisztelet, gyer- 
m ek-bibliaóra van a templom
ban. Böjtben, ádventben he
tente van esti istentisztelet 
Sümeghy József vadosfai lel
kész szolgálatával.

kára ismertette ezután azokat 
a  leveleket és üdvözlő táv ira
tokat, melyeket külföldi egyhá
zi személyek intéztek a Nagy
gyűléshez.

A jelenlevő külföldi vendé
gek közül hárm an köszöntötték 
a  nagygyűlést és résztvevőit. 
Dr. H. Hellstem svájci lelkész 
örömének adott kifejezést az
ért, hogy az elhangzottakban 
m indig a  közelmúlton, a  je le 
nen és a  jövőn volt a  hangsúly; 
m ajd m éltatta a  M agyarorszá
gi Egyházak ökum enikus Ta
nácsának a  béke ügyében te tt 
fáradozásait és az t az aktív  
résztvételt, am i az ország fe j
lődésében, építésében az egy
házak részéről megmutatkozott.

A harm adik világ küldöttei 
közül Ősei ghanai lelkész 
hangsúlyozta, hogy „egyetlen 
egyház sem élhet elszigetelten, 
korunkat az összefüggések ko
rának  m ondhatjuk.” H arm a
dikként C. Ordnung lelkész az 
NDK-ból, m ondta el üdvözle
tét. Kiemelte, hogy a felszaba
dulásnak belső és külső oldala

van, és fontos, hogy az egyhá
zak m egszabaduljanak a  m últ 
kötöttségeitől és a m últtal kap
csolatos kísértéseiktől.

Végül Laczkovszki János, a  
Baptista Egyház elnöke im ád
kozott és kérte  Isten áldását 
az ökum enikus Tanács továb
bi m unkájára is. A Nagygyű
lés — melynek ünnepélyességét 
a  L utheránia Énekkar és az 
egyesített baptista-ádventista 
énekkar szolgálata is em elte — 
a  Himnusz eléneklésével é rt 
véget

A jubileum i Nagygyűlés is 
dem onstrálta azt, hogy a  ma
gyarországi evangéliumi egy
házak milyen testvéri szeretet
te l dolgoznak együtt hazánk 
további fejlődésén, az emberi
ség nagy családjának békéjén, 
a  társadalm i igazságosság meg
terem tése érdekében. A dja Is
ten, hogy ennek az „egymásra 
találásnak” és közös szolgálat
nak  minél több és hasznosabb 
eredménye legyen.

ifj. Kendeh György

Jövőnk műhelyeiből
A gondolkodó em ber tisztá

ban van azzal, hogy ezekben 
az őszi hónapokban „sorsdön
tő” tervezgetések folynak né
pünk történetének legközeleb
bi öt, sőt ennél még sokkal 
több évére vonatkozólag. A 
NEGYEDIK ÖTÉVES TERV 
fogja megszabni, hogy orszá
gunkban m it fogunk csinálni 
és miből fogunk élni. A M a
gyar Szocialista M unkáspárt 
X. kongresszusának a negye
dik ötéves te rv re  vonatkozó 
té teleit v ita tta  meg az elm últ 
napokban előbb a  Hazafias 
Népfront országos tanácsa, 
m ajd az Országgyűlés.

Amikor ezeken a gyűléseken 
hallgattam  az előterjesztése
ket és a felszólalásokat, elein
te  az já r t  az eszemben, am it 
nemrég olvastam  az egyik 
külföldi egyházi sajtótudósí
tásban, hogy nevezetesen a mai 
angol papok m agukat a  tá rsa
dalomban nem kívánatosnak és 
fölöslegesnek érzik. Hiszen 
ilyen érzése kezdettől fogva 

•van a  keresztyén em bernek: 
idegennek, jövevénynek és 
vándornak tud ja  m agát ebben 
a  világban, ahol nincsen neki 
m aradandó városa (Zsid 11, 
13; 13, 14). Ezt az érzést a h í
vőknek és különösen a  lelké
szeknek hordozniok kell, m in t 
hitük lényeges velejáróját. 
Ugyanakkor tudatában kell 
lenni nekik afelől is, hogy 
reájuk  szüksége van a világ
nak, m indenekelőtt a népük
nek, a  szűkebb és tágabb kö
zösségnek, a  társadalomnak, 
amelyben élnek.

Közelebbről: szükség van a 
vallásos hivők, a pártonkívü- 
liek munkájára is, hogy a ne
gyedik ötéves te rv  megvaló
sulhasson, s népünk tovább
haladhasson a  szocializmus 
építésében. Ez az igazság szó
lalt meg igen határozottan a 
Hazafias Népfront országos 
tanácsának gyűlésén. Amikor 
az egyházak nevében dr. Bart
ha Tibor reform átus püspök 
felszólalt, beszédét a  népes 
gyűlés m inden tagja feszült 
figyelemmel hallgatta. Maga 
Kádár János, a  Magyar Szo
cialista M unkáspárt első t i t
kára, m ajd dr. Bencsik István 
egyetemi tanár, a Hazafias 
Népfront főtitkára ism ételten

is helyeslőén idézte dr. B artha 
Tibor püspök egy-egy gondo
latát. Azt is, hogy m inket á t
h idalhatatlan  ideológiai kü 
lönbségek és ellentétek vá
lasztanak el a  Párttól. De az t 
is, és ezt m ég hangsúlyozot
tabban, hogy különbségeink és 
ellentéteink ellenére egyek 
vagyunk népünk szeretetében, 
abban, hogy hazánkban a  m ai 
kor követelm ényeinek megfe
lelő állapotokat terem tsünk az 
em berség és az emberiesség 
fenkölt szellemében.

Az Országgyűlésen most a  
rengeteg felszólalás ellenére 
papszánok nem  volt. A nnál 
nagyobb a  jelentősége dr. 
B artha Tibor püspök népfron
ti beszédének. A Hazafias 
Népfront szelleme kristály- 
tisztán érvényesült az Ország- 
gyűlésen s a negyedik ötéves 
te rv  törvényerőre emelésében 
is. Fock Jenő, a M iniszter- 
tanács elnöke erőteljesen 
hangsúlyozta, hogy a  negyedik 
ötéves te rv  megvalósulása é r
dekében m ennyire fontos a  
nemzeti összefogás ideológiai 
különbségeink ellenére is. — 
M iniszterelnökünk aláhúzta 
azt is felszólalásában, hogy 
csaik azt kelthetjük el, amit 
megtermelünk. Vagyis az élet- 
színvonal emelkedése, a lakás
építés, a  m unkabérek és nyug
d íjak  növekedése, a jobb köz
lekedés és áruellátás, a  ku l
tu rális és egészségügyi ellá
tás, a gyermekekről, valam int 
az idős kordákról való gondos
kodás csak olyan m értékben 
valósítható meg, am ilyen m ér
tékben dolgozik és term el az 
ország népe.

Mindez reánk, vallásos hí
vőkre, pártonkívüliekre is vo
natkozik. Nem vagyunk fölös
legesek országunkban, mely a 
szocializmust építi. Ez az or
szág a mi országunk is. Ami 
it t  történik, az velünk, értünk 
és általunk  is  történik. A tö r
vényerőre em elt negyedik öt
éves te rv  a  m i te rvünk  is. Mi
nél jobb megvalósítása a mi 
javunkat, jólétünket, előbbre 
haladásunkat és békénket is 
szolgálja.

D. dr. Vető Lajos
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Káintól Krisztusig
A KAINI LELKÜLETNEK gazdag megjelenési formája van, 

mindig új és válogatott formában lép elénk. Belép az életünk
be, abban az enyhített formában, hogy önzésre hív, eltereli a 
figyelmet másokról, a magunk gyönyörűségének keresésére 
biztat, hív a gyönyörre, nem az eszközt tartja fontosnak, ha
nem csak azt, hogy a magunk érdekét szolgáljuk. Vagy meg
jelenik, mint kapzsiság, mohóság, kínálja a pénzt tisztesség
telen eszközökön keresztül is. Itt sem fontos a másik ember
nek vagy a közösségnek a szempontja, hanem csak az, hogy 
reá hallgasson az ember, s a kaini lelkűiét vonzását kövesse. 
Vagy feltárja az erőszak, a hatalom lehetőségét. Mód lenne 
emberekkel hatalmaskodni, megtörni őket és megalázni, ki
zsákmányolni és eldobni, hogy ezzel növekedjék a saját én-nek 
a hatalma, ha enged vonzásának. Vagy ráirányítja tekintetün
ket a másik ember sikerére, hogy irigység, féltékenység támad
jon, amely legalábbis kívánságszerűen tör rá a másik ember 
sikerére és eredményére. Vagy megjelenik, mint gyűlölet, ha
ragtartás, a másik ellen irányuló sötét érzelem, hogy ellen
ségeskedés jöjjön létre ember és ember között.

KÖZÖSSÉGI FORMÁBAN IS pusztít a kaini lelkűiét, ami
kor nemcsak az egyének, hanem tágabb közösségek lépnek a 
szeretet egyensúlya megbontásának útjára. A kaini lelkűiéi 
jelentkezik ott, ahol egyik ország agressziót követ el, megtá
madja a másikat. A háború ősbűne Kainra vezethető vissza, 
az első gyilkosra.

De a kaini lelkűiét jelenhet meg bent az egyházban is, ami
kor az egyház csupán önmagáért él, amikor önzővé válik, ami
kor elveszíti látóhatára a szeretetet, az ember ügyének szol- 
gálását, s amikor megüresedik élete azzal, hogy vallásos szo
kások megtartásából áll, de letér a szolgáló egyház felada
táról.

AT, ÉLET RENDJÉÜL szánta Isten a szeretetet, erre épül az 
emberi együttélés rendje. Isten színe előtt az, ami nem csele
kedet, nem valóság, nem aktivitás, nem élet — semmit sem ér. 
Isten pedig az emberek szolgálatát kívánja meg, arra irányítja 
az aktivitást és szolgálatkészséget.'

A keresztyén ember különös ismertetőjegye: a szeretet. Is
ten igéje azt mondja: arról ismerhetők meg az Isten gyerme
kei. hogy szeretik testvérüket, az atyjukfiát. A keresztyén em
ber is olyan, mint a többi, nincs rajta semmi másoktól meg
különböztető vonás. Különös ismertetőjegye csupán a szere
tek

AT EGYÜTTÉRZÉS Jézus erkölcstanának egyik alapvető 
követelménye, amelyben a másik ember ügyével azonosítjuk 
magunkat, együtt örülünk az örülőkkel, együtt sírunk a sírok
kal, rokoni, testvéri együttérzéssel viseltetünk a másik iránt. 
Jézus maga is így érez együtt velünk, szolidáris, közösséget vál
laló az emberrel. Jézus tanítványa sem járhat más úton. Fel
vállalja a másik ember gondját, baját, beleéli magát annak 
világába, igyekszik megérteni őt, vele együtt, belülről igyek
szik megmutatni az utat, amelyen járnia kell.

A SEGÍTÉS alapvető követelménye a szeretetnek. Ennek 
tárgya minden rászoruló ember, aki irgalmasságot, könyörü- 
letességet, támogatást kér. Gyönyörű példázata Jézusnak a se
gítés lelkületűről az, amit az irgalmas samaritánussal kapcso
latban mondott el. Az idegen, a más népből való, de rászoruló 
emberre árad ki az irgalmas samaritánus segítsége, gondvi
selése, gyógyítása. Hogyan kérhetjük Isten segítségét bármi
hez is, amikor mi magunk nem vagyunk segítőkészek? Hogyan 
kérhetjük Isten bocsánatát, amikor az ellenünk elkövetett bű
nökben nem vagyunk készek a bocsánatra? Hogyan remélhet
jük Isten hozzánk való irgalmát, ha embertelenek és könyör
telenek vagyunk. A segítés lelkülete nem keresi a segítés al
kalmait, hanem bőven, frissen, energikusan cselekszi azt.

AT ODAADÁS a másik ember iránt az önfeláldozód jegyé
ben történik. Ebben nem én vagyok a fontos, hanem ő. Nem az 
én érdekem az első, hanem az övé. Az a Jézus kívánhatja meg 
tőlünk az odaadást, aki maga is életét adta juhaiért. Ha a ta
nítványban az a lelkűiét van, amely Jézusban, akkor az is kész 
bevetni magát a másik emberért, a testvérért.

önként és spontán ébred fel és támad fel a szeretet. Nem 
lehet kényszeríteni, hazudni, megjátszani. De éppen az önkén
tesség a szeretet nagy értéke, mert így az ember szívvel lélek
kel vállalja azt, jószántából, jókedvéből jóindulatából.

ÁLLHATATOS, TÖRHETETLEN, kiábrándíthatatlan az igazi 
szeretet. Nem lehet elkedvetleníteni, mert Isten maga szün
telen ad lelki erőt hozzá. Isten azt kívánja, hogy öt teljes szí
vünkből, teljes lelkűnkből, teljes erőnkből (V Móz 6,5) szeres
sük, de ugyanazt kívánja, hogy legyen lelki erőnk a feleba
rát céltudatos és rendíthetetlen szeretetére is.

KÖTOSSÉG1 MAGATARTÁS lüktet a szeretetben. A szere
tetnek van társadalmi távlata is. Az emberi munka, az élethi
vatás által teljesítjük a szeretet szolgálatát. Szeretetszolgálat 
sokféle van, de legkövetkezetesebb az a szolgálat, amit hivatá
sommal teljesítek embertársaim javára. A keresztyén ember 
eppen azzal a tudattal szolgál, hogy munkája nyomban való
sul meg abban a kis körben, amelyet betölt, a keresztyén test
vérszeretet, ezért amit tesz, nem csupán a várható előnyökért 
teszi.

Isten a szeretetet tűidé ki számunkra életfeladatul, életcélul, 
amit a mások szolgálatában valósíthatunk meg. „Amit akartok 
azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is 
úgy cselekedjetek azokkal!” (Mt 7,12)

D. dr. Ottlyk Ernő

CSALÁDIAS ÜNNEPSÉG 
EGY BUDAPESTI GYÜLEKEZETBEN

A budapesti kőbányai gyü
lekezet szeptember végi szere- 
letvendégségén köszöntötték a 
gyülekezet felügyelőjét, Pred- 
merszky Gusztávot 80. életévé
nek betöltése alkalm ából. 
Veöreös Imre gyülekezeti le l
kész tekintett vissza a  magas 
kort érő felügyelő életútjára, 
am elyet az evangélikus egyház 
szeretete, a m ásokért végzett 
munka, a  családias érzés, a  tö
retlen életkedv és nagy baráti, 
ismerősi körében a  segítőkész
ség jellemez. Gyülekezeti szol
gálata m ellett országos egyhá
zi tisztségében is hasznos m un

k át végez pénzügyi saakértel- 
mével. A gyülekezet nőtagjai 
nevében Rózsai Györgyné ad 
ta  á t a  születésnapi üdvözle
tét. Predm erszky Gusztáv m eg
hatott szavakkal mondott kö
szönetét a jelentős számban 
összegyűlt hívek és a  presbité
rium  szeretetóért.

A szeretetvendégség máso
dik felében Pásztor PáJ mis
kolci esperes-lelkész ta rto tt 
előadást „Egy távoli egyház
megye élete m a” címen, sorra 
véve a  Borsod-Hevesi Evangé
likus Egyházmegye gyülekeze
teit, örömeit, gondjait.

DÉLAFRIKA
A dál-afrifeai Egyházi Ta

nács hivatalos nyilatkozatban 
határolta el m agát az Egyhá
zak Világtanácsa Végrehajtó 
Bizottságának attól a dönté
sétől, hogy 740 000 nyugatné
met m árkát fordítanak azok
nak a szervezeteknek a támo

gatására, amelyek a faji meg
különböztetés ellen harcolnak. 
További lépésekre akkor ke
rü l sor, ha a Végrehajtó Bi
zottság döntése teljes te rje 
delmében a Tanács rendelke
zésére fog állni.

S z u p e r i n t e n d e n s  é s  „ f i l o z ó f u s  p o é t a "
Kétszáz éve szü letett Kis János

I. Ferenc (1792—1835) egé
szen fiatalon és nehéz körül
mények között vette á t az 
államvezetést. A reakció őt is 
hatalm ába kerítette. A k leri
kális befolyással szemben 
gyengének bizonyult.

A protestantizm us helyzete 
m arad a  régi. Kis jobbágyfalu 
bírói tisztének elnyerése is 
legtöbbször lehetetlen volt pro
testáns em ber számára. Céhek
be nem vették fel őket.

Kis János evangélikus szu
perintendens (püspök), költő, 
író életét és m unkásságát ezek 
a  röviden vázolt események és 
viszonyok tették  m eghatáro
zottá és korszakhoz kötötté.

Kis János néhány évvel a 
Türelm i Rendelet (1781) meg
jelenése előtt,. 1770. szeptem
ber 22-én, az egyik rábaközi 
kis evangélikus faluban, Szent- 
andráson született. Szülei a 
Festetich-család jobbágyai vol
tak. Gyerm ekkorában sokat 
betegeskedett. 10 éves koráig 
édesanyja taníto tta olvasni és 
bibliai történetekre, édesapja 
pedig írni tanította. Később a 
soproni líceum ba adták. Az itt 
eltöltött 9 év a la tt korrepetá
lásból tarto tta  fenn magát: 
őseinek sok évszázados, kielé
gítetlen tudásvágya serkentet
te az ismeretszerzésre. T aní
tott, hogy tanulhasson. Görö
gül, franciául, olaszul, spanyo
lul és angolul tanult.

Négy társával megalakítot
ta  a  Soproni M agyar Társasá
got 1790. március 20-án. Elha
tározták, hogy m inden szom
baton legalább 2 órát együtt 
töltenek. Összejöveteleiken 
eredeti és m agyarra fordított 
költeményeiket, dolgozataikat 
olvasták fel, és m egbírálták. 
Ú jságokat jára ttak . Évköny
veik m egjelenését jelentős iro
dalmi eseménynek tekintették. 
Társaságuk volt az első hazai 
önképzőkör.

Iskolai tanulással, önképző
kör! m unkával, irodalm i pró
bálkozásokkal telték el a  sop
roni diákévek. Tanulm ányait 
jó protestáns szokás szerint — 
ném et egyetemen kíván ta foly
tatni. Ezt, m in t szegény fiú, 
csak „albizálással” tehette. Az 
„albizáló” ifjú, aki album ával, 
igazgatója által beírt ajánló 
sorokkal já rta  az országot. Se
gítői beírták  adom ányaikat, 
egy-egy bölcs, kegyes mondás
sal, igével. Így tö lthete tt azu
tán  Kis János egy évet a göt- 
tingeni, egyet pedig a jénai 
egyetemen. Jénában Schiller, a 
neves költő történelem  profesz- 
szora volt.

1793 őszén té rt haza. Pró- 
nay László családjánál vállalt 
nevelői állást, m ajd 3 és fél

évig a  győri gyülekezet isko
lájának igazgató-tanára volt. 
Jól hato tt fejlődésére Ráth 
Mátyás, a gyülekezet egyik lel
késze, az első magyar nyelvű 
újság szerkesztője, Írói m un
kássága sem szünetelt. Kazin
czy Ferenccel gyakran levele
zett. 38 évig barátságban éltek, 
de csak négyszer találkoztak.

1796-ban a  nagybaráti gyüle
kezet lelkésze lett. Rövidesen 
családot alapított. Lelkészi és
irodalmi muhkássága ism ertté 
tette. A jórészt nemes hívek
ből álló kövágóörsi gyüleke
zetnek 1799-től 3 évig lelkésze 
volt. Berzsenyi Dániel többször 
meglátogatta. Jó h íre m indin
kább fokozódott. 30 éves volt, 
am ikor a  nemesdömölki (mai 
Celldömölk) gyülekezet lelké
sze lett. A rtikuláris tem plom á
ba vasárnapról vasárnapra 17 
kemenesaljai falu lutheránus 
népe sereglett össze.

Nagy érdem e Kis Jánosnak, 
hogy nemesdömölki lelkész ko
rában felfedezte a szomszédos 
Sömjénben lakó Berzsenyi Dá
niel költői tehetségét, és egy 
1803. március 27-én kelt leve
lében elküldte Berzsenyi 3 
versét Kazinczynak. Élénk 
irodalmi m unkásságot fejtett 
ki. Az egész ország felfigyelt 
rá  am ikor 1806-ban pályamun
kája „A magyar nyelv mostani 
állapotjáról” megjelent.

1808-ban elfogadta a dunán
túli kerület első gyülekezeté
nek meghívását, és soproni lel
kész le t t  Örömmel és aggódás
sal ment. Örömmel, m ert von
zotta az ottani irodalmi légkör, 
a patinás környezet, és gyer
mekeit is tovább tan íttathatta. 
De aggódással is, m ert ezután 
ném etül kellett végeznie szol
gálatát. De m int ném et prédi
kátor is megnyerte a  hívek bi
zalm át és szeretetet.

1812-ben szuperintendenssé 
választották.

M int lelkész, szuperinten
dens és költő, írói lu theri 
buzgosággal teljesítette felada
tait. Tekintélye évről évre 
nőtt gyülekezetén, kerületén, 
egyházán és hazáján  tú l is. 
Érdem eit a jénai egyetem tisz
teletbeli teológiai doktori ok
levéllel ism erte el. 1830-ban a 
M agyar Tudós Társaság tö rté 
neti osztályának rendes tag já
vá, 1842-ben pedig a  Kisfaludy 
Társaság tagjává választotta.

Sopronban m eglátogatta Szé
chenyi István. A „Hitel”-t 
ajánló sorokkal küldte, meg 
neki. Kis János felism erte a 
mű jelentőségét

Az eredmények mellett, idő
sebb korában megpróbáltatá-

ZUGLOI KERTEMBEN
Nem esik már, de a lankadt fákon 

Nyíren, körteágon 
Még suttognak a kis esőcseppek 
S egy levélről a másik levélre 
Áldáshozásukról beszélgetnek.

K iderült már, a hold is világít 
Tükrözik a pázsit 

S ezüstfátyolba vonja a  tájat.
A fűszálak gyöngyfényben csillognak 
S gyémántcsipkét öltöttek az ágak.

Nem villámlik, szelíd fények gyúlnak 
Egymáshoz sim ulnak 

Özönével a hallgató égen.
A term észet roppant templomában 
Hálaének zendül fel az éjben.

M ár nem csöpög, de egy fenyőgallyról 
Fölöttem, magasból 

Hűs csepp hullik forró homlokomra.
. . .  M egfeszített Krisztus Urunk könnye 
Hullott így a térdelő sírókra . . .

Kubacskhay Béla

Felvétel kántori tanfolyamra
1970. november 17-től 1971. m árcius 27-ig

az Országos Kánlorképesitő Bizottság Foton négyhónapos kán
tori tanfolyam ot ta rt teljesen kezdők, haladók és kántorok to
vábbképzésére.

A tanfolyam bentlakásos. Részvételi díj havonként 500,— fo
rint, amelyben benne van a teljes ellátás, lakás és tandíj. Azok 
számára, akik nem tudnak négy hónapon keresztül részt venni, 
m int bentlakók, lehetővé tesszük, hogy a tanfolyam elején, kö
zepén és végén 2—2 hetet töltsenek a tanfolyamon. Ez időre az 
ellátási díj felét fizetik. A közelben lakók is bejárhatnak he
tenként egyszer, szombaton, ezek havi 120,— forint tand íja t fi
zetnek, és az élelmezést esetenként és naponként téritik.

Jelentkezési határidő : október 20.
Jelentkezési cím: Országos Kántorképesítő Bizottság. Buda

pest, VIII., Puskin utca 12. A kérvényhez m ellékelni kell: lel
készi ajánlást, orvosi bizonyítványt, életrajzot.

A felvételről részletes értesítést küldünk.
ORSZÁGOS KÁNTORKÉPESlTÖ BIZOTTSÁG

sok érték: 1832-ben meghalt 
felesége, és utolsó éveiben 
annyira rövidlátó lett, hogy 
m egvakulástól kellett tartania. 
K áplánjainak és szorgalma
sabb diákoknak dik tálta m un
káit. Még a „legmodernebb” 
irodalom is érdekelte: 1846- 
ban Petőfi költeményeinek el
ső kiadását ajándékozta a Ma
gyar Társaságnak.

1844-ben Bécsben kolerában 
megbetegedett. Ekkor írta
„Búcsú társaim tól” c. művét. 
1846. február 19-én halt meg 
szeretett városában, Sopron
ban, am elynek díszpolgára 
volt. A Kisfaludy Társaságban 
Toldy Ferenc ta rto tta  róla az 
emlékbeszédet.

M unkáinak, műveinek és na
gyobb cikkeinek címjegyzéke 
„Emlékezéseimben” 15—16 ol
dal terjedelm ű. 80 kötetnél 
többet fordított. Értekezései
nek, kisebb dolgozatainak szá
ma 100-hál több.

írt énekeket, dalokat, ódá

kat, elégiákat, himnuszokat, 
tankölteményeket, de ezekben 
kevés az eredetiség.

Kazinczy Ferenc m ár 1815- 
ben kiadta Kis Jánosnak, a 
„magyar Schiller”-nek a mun
káit 3 kötetben.

Kölcsey Ferenc: „a magyar 
nemzet filozófus poétájá”-nak 
mondta.

önm agáról így ír t:
„ . . .  Azt fogadom, s íme

adom parolámat,
Hogy nem  tartok  örök dicső

ségre szám ot. . . ”
Születésének 200. évforduló

ján nemcsak szép énekeit éne
kelve emlékezünk munkás, 
hasznos, áldott életére, hanem 
azt is m egállapíthatjuk, hogy 
irodalmi munkásságával is 
szeretett egyházát, népét szol
gálta..

Mai énekeskönyvünkben 45 
ének viseli simító, formáló tol
la nyomát.

Barcza Béla

címmel új rovatot indítunk. Régebbi tervünket valósítjuk meg 
ezzel. A sokféle lehetőség között most a  bibliai történetek 
egyszerű elbeszélése m ellett döntöttünk,* Tudnunk kell, 
hogy ezzel az általános műveltséget is szolgáljuk. Több cikk 
jelent meg irodalmi lapokban arról, hogy gyermekeink a leg
szebb irodalmi alkotásokat, a  képzőművészet rem ekeit nem ér
tik, vagy nehezen közelítik meg ha tájékozatlanok a Biblia vi
lágában. Minket természetesen az általános műveltség terjesz
tésén túlmenően meggyőződés késztet. Meggyőződésünk, hogy a 
bibliai történeteket, a világirodalom nak ezeket a gyöngyszemeit, 
elsősorban azok őrizhetik meg az egyetemes emberi m űvelő
dés és a  jövő nemzedék számára, akik  belőlük az élő Istennek 
a  m a élő nemzedékhez szóló szavát hallják  meg.

A rovat anyagát Benczúr László angyalföldi lelkész állítja 
össze.

Hol volt, hol nem volt, volt 
egyszer egy ember . . .  Így kez
dődnek a  mesék. Tudom, te  is 
szereted a  mesét. Sokszor ké
red édesanyát, édesapát vagy 
valaki mást, hogy meséljenek, 
vagy olvassanak fel mese- 
könyvből. Talán te  is ott ülsz 
lefekvés előtt a  rádió m ellett 
és kíváncsian várod, ma m i
lyen mesét mondanak. Szeresd 
is a  meséket. A jó mesét szí
vesen hallgatja az em ber több
ször is. Valaki egyszer azt 
m ondta: aki a  m esét szereti 
rossz gyerek nem le h e t. . .

A m it most itt  olvashatsz n a 
gyon hasonlít a  meséhez Még
is más. Néha nem olyan érde
kes, néha még a  mesénél is ér
dekesebb. A zért más, m ert itt 
Istenről lesz szó és mindig ró
lad is. Istenről meg rólad nem 
lehet így beszélni: hol volt, hol 
•nem volt. Ha jól figyelsz, ész- 
reveszed ezt Á brahám  tö rté 
netében is. Most ugyanis róla 
beszélünk.

A kkor történt, am ikor az 
em berek kezdtek elszaporodni 
a földön. Volt hely bőven. Vá
logatni is lehetett. A nagy vá
logatás közben elfeledkeztek 
azonban a m indenható Isten
ről, a  mi mennyei Atyánkról. 
Fából és kőből készült bálvá
nyokat im ádtak helyette. M in
den nép büszke volt a  maga 
bálványára és lenézte a  m ási
kat. Elkezdődött a háborúk és 
veszekedések végtelen sora. — 
Isten akkor így szólt: valami 
ú ja t kell kezdenem az em be
rekkel. A sok em ber közül k i
választok egyet és egy nagy 
nép atyjává teszem. Ez a nép 
az én sa já t népem lesz. Szeret
ni fogom és úgy vigyázok rá 
m int a  szemem fényére.

Élt ebben az időben egy na
gyon rendes em ber: Ábrahám. 
Gazdag volt, szám talan bárá
nya és sok pásztora. A gazdag
ság azonban nem minden. Áb
rahám  és felesége, ak it S árá
nak hívtak, mégis sokszor bús
lakodtak. Nem volt gyerme
kük. Ezért, am ikor Ábrahám 
egyik testvére meghalt, m a
gukhoz vették annak gyerme
két, Lótot.

És Isten így szólt Á brahám 
hoz: Hagyd el atyád házát,
hagyd el rokonaidat és menj

el a rra  a földre am elyet majd 
megm utatok néked. Nagy nép 
aty jává teszlek és megáldalak 
téged és megáldom benned a 
föld népét. Á brahám  bízott ab 
ban, hogy Isten jó t akar és 
ezért szót fogadott néki. Egy
beterelte a nyáját. Holm iját 
összecsomagolta és tevék hátá
ra  rakta. Búcsút vett rokonai
tól és feleségével, Sárával, 
meg Láttál, testvérének fiával 
útrakeltek. Ennyire bízott Is
tenben.

Hosszú, hosszú u ta t tettek 
meg, így értek Kánaán földjé
re, Sikem nevű városhoz. A k
kor m egjelent az Úr Isten Áb
rahám nak és így szólt: Ez az a 
föld am elyet neked adok és a 
te utódaidnak. Azóta nevezik 
K ánaánt „ígéret földjének” is 
m ert Isten megígérte, hogy ezt 
a  földet Á brahám nak adja. 
Á brahám  Sikemnél tábort 
ütött. K utat ásott és kövekből 
o ltárt épített. I tt h ívta segítsé
gül Isten nevét. I tt  imádko
zott.

Isten neked is ezt m ondja: 
Én vagyok az Ür, a te Istened. 
Ne legyenek más isteneid. Én 
a  m indenható Isten veled va
gyok, já rj te is velem szünte
len.

Isten tőled is várja, hogy 
engedelmeskedj neki, bízzál 
benne és csak egyedül Öt 
imádd, m int ahogyan Ábra
hám  tette.

A LUTHERANI A
október 25-én, vasárnap 
délután, a 6 órai istentisz
telet keretében, a Deák té 
ri tem plom ban reneszánsz 
és barokk szerzők műveiből
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Egység-so kféleség
A világkeresztyénség nyári problémái

„..igazság és béke 
csókolgatják egymást”

A Keresztyén Békekonfencia budapesti tanácskozásai1870 nyara a felékezeti vi
lággyűlések ideje volt. Nem
csak a  világ evangélikussá® a 
gyűlt össze a  franciaországi 
Evianban közös problém áinak 
a megbeszélésére. Világgyűlést 
tarto ttak  a reform átusok, a 
baptisták, a  m etodisták és még 
sok m ás felekezeti csoportosu
lás is. E nagy összejövetelek 
u tán  m inden bizonnyal hasz
nos lesz megvizsgálni, milyen 
eredményeket tudnak  fölmu
tatni ezek a  világgyűlések, 
m ennyire kerültek közelebb 
egymáshoz, m ilyen közös cél
kitűzéseik vannak és hogyan 
vélekednek a  világ nagy és 
égető kérdéseiről?

A teológiai sokféleség
A protestánsok is  úgy já r 

tak ezeken a  világgyűléseken, 
m int a  katolikusok, am ikor 
összeültek a  II. vatikáni zsi
naton: neon rendelkeznek egy
séges katolikus teológiával. 
Ezt kellett megtapasztalniok a  
protestánsoknak is. Magán az 
evangélikusságan belül ez ta 
lán még szembetűnőbb, m int 
másutt, m ert a  20. század nem 
em elt a  m agasba olyan evan
gélikus teológust, aki mögött 
csak rövidebb időre is fel tu 
dott volna sorakozni a  világ 
evangélikussága. A reform á
tusoknak legalább volt B arth 
Károlyuk, aki néhány évtize
dig viszonylagos egységbefog
ta  a reform átus teológiát és 
m eghatározta annak viszonyát 
is a világhoz. Ma m ár ilyen 
tekintélyek nincsenek egyik 
egyházban sem! A protestáns

Ázsiától keletre és hosszú
sziget-tipegőkön keresztül ju 
tunk  el Ausztráliába, a  világ 
legnagyobb szigetére. Sziget ez 
valóban, és hogy, hogy nem, a 
felfedezések korában ^ .kerül
te  a figyelmet, sőt hosszú időn 
keresztül sem kalandorok, sem 
gyarmatosítók nem te tték  be 
lábukat ide. Talán először a 
hollandok ism erték meg, m ert 
hiszen korábbi neve a csen
des-óceáni szigetvilággal egye
temben „Üj Hollandia” volt. 
Tagolatlan, sivár, kikötésre a l
kalm atlan partjai elriasztották 
azonban a  hajós nem zeteket, s 
a szárazföld felől áram ló per
zselő levegő a  ku ltú ra teljes 
hiányáról tanúskodott.

1770-ben az angol Jam es 
Cook kapitány a  b rit lobogót 
kitűzi a kontinensre, s egyúttal 
angol birtokká nyilvánítja. A 
kontinens belsejébe nem  m er
tek hosszú ideig bemenni, s fo
galmuk sem volt arról, hogy 
milyen különös világrészt kap
csoltak bele az emberi isme
retek vérkeringésébe. M ert 
A usztráliának az ember-, dilat
es növényvilága merőben elüt 
minden más kontinens hason
ló világától. Ügy vélték sokáig, 
hogy az a  mintegy 350 ezer főt 
számláló bennszülött őslakos a  
neandervölgyi ősember színvo
nalán él. Maga a  kontinens ma 
m ár felfedezett tudományos 
szempontból és sok m indent 
kellett a  18. század óta az em
bereknek e téren korrigálnia.

Roppant nagy sziget, mely
nek területe 7,7 millió km 2 (Eu
rópánál jóval nagyobb), de la 
kossága ma is alig több, m int 
hazánké, vagyis 11 millió. 
Anglia először a  század végén 
deportációs helynek használta 
a  kontinenst és bosszú évtize
deken keresztül száműzte ide 
a  fegyenceit. Évente mintegy 
3 és félezer gyilkos és gonosz
tevő került ide. A norm ális élet 
mintegy ötven esztendő után 
indulhatott meg és lassan is
kolákat, egyházakat alapíto t
tak, sőt 1823 óta m ár bizonyos 
önkorm ányzata is volt annak 
a területnek, amelyet Üj-Dél- 
Walesnek neveztek el. 1840 tá 
ján megszűnt a  rabok depor
tálása és megkezdődött e szi
getország erőteljesebb gyarm a
tosítása. Az őslakosságot em
bertelenül pusztitották. Számuk 
a  rezervátum okban ma csupán 
mintegy 40 ezer fő.

Az igaz, hogy az őslakosság 
m  emberi kultúra legalacso-

teológia sokfélesége egyszerre 
m egint láthatóvá vált.

Sokan csak negatívan ítélik 
meg ezt a  helyzetet. Megfeled
keznek arról, hogy ez a  sok
féleség m indig is  jellemző volt 
a  protestáns teológiában. Ma 
csupán azért vált szembetű
nőbbé, m ert nem csak a  világ 
le tt kicsiny, hanem  az egyhá
zak világa is és ebben a  ki
sebb világban m egnőtt a  kü
lönbözőségek m értéke. Viszont 
ez a körülmény hasznos is, 
lehet szám unkra, m ert jobban 
oda tudunk figyelni a m ásik
ra, jobban tudunk  tanulni 
egymástól. A teológia sokféle
sége még üdvös is lehet, ha 
különböző alapállásból elin
dulva ugyan, de el tud juk  k í
sérni egymást a  szolgálatba a 
világban. M ert ezen fordul 
meg minden. Így valósul meg 
a belső ökumené, ami nélkül 
ökumenikus párbeszédet foly
tatni más egyházakkal és 
nem egyházakkal elképzelhe
tetlen.

A szempontok 
polarizálódása

Akkor válik izgalmassá a 
helyzet, am ikor a teológiai 
sokféleség, a  gondolkodás, a 
m agatartás é s  cselekvés kü 
lönbözőségére vezet. Amikor a 
keresztyén szolgálatra, az ige
hirdetésre és lélki pásztori
m unkára, vagy éppen a  világ 
kérdéseivel kapcsolatos állás- 
foglalásokban feszülnek egy
másnak a nézetek. És sajnos, 
ennek is tanúi vagyunk m a a 
felekezeti világszövetségekben.

nyabb fokán állt. Szókincsük 
ugyan mintegy kétezer szóból 
áll, de jól meg tud ják  magu
k at egymás között érteni. Sőt 
volt képző- és zeneművésze
tük. Vallásük a  különböző tá r 
gyak im ádatában m erült ki. 
Animisták, totem isták voltak. 
Foglalkozásukra nézve vadá
szok és gyűjtögetők.

A 19. század derekán néhány 
missziós társaság lelkiismerete 
felébredt irányukban. A misz- 
sziói időszakra azonban jellem 
ző a rem ényteljes kezdet, óriási 
anyagi áldozathozatal, de a  te l
jes kudarc, m ert a  keresztsé- 
gig sosem ju to ttak  el. 1949-ből 
van ugyan egy adatunk, hogy 
Q ueensland-ban 15 900 benn
szülött közül 3928 keresztyén.

A bevándorló európaiak tú l
nyomó többségükben azonban 
keresztyének. Sok-sok felekezet 
között megoszolva, különböző 
egyházak tagjai. Az egyháza
kon belül még a  nemzeti sajá
tosság is megkülönbözteti a  h í
veket. Így találunk pl. az evan
gélikusok közül észt, finn, lett, 
stb. egyházakat. Az összes evan
gélikusok szám a 119 ezer lélek. 
Ez az összlakosságnak csupán 
egy százaléka és elgondolkod
hatunk szórvány helyzetükön.

A usztrália ha t állam  szövet
ségéből áll. A B rit Nemzetkö
zösség tagja. Mezőgazdaságra 
területének nagyon csekély ré 
sze alkalm as. Ezzel szemben a 
világ első helyén áll juh- és 
gyapjútermelésben. A m últ 
század közepén, 1851-ben a ra 
nyat ta láltak  a  kontinensen és 
ez lázba hozta egész Európát. 
A bevándorlás ekkor óriási mé
reteket öltött és egyúttal nagy 
m egrázkódtatást je len tett az 
addig konszolidált helyzetben.

Azóta szenet, vasércet, rezet, 
stb. ta láltak  és a  kontinens jó
léte a  lélekszám arányához ké
pest igen magas színvonalú. 
Sok magyar honfitársunk is új 
hazát ta lá lt magának itt, köz
tük evangélikus hittestvérek is. 
A magyar evangélikusság lel
kipásztora Kemény Péter, né
hai Kemény Lajos esperes fia.

Ha a kontinens biológiáját te 
kintjük, akkor a  legöregebb 
kontinens. Ha a történetét néz
zük, am ely kapcsolatos felfe
dezésével. altkor a  legfiatalabb. 
És e legfiatalabb kontinensen 
szétszórtan, alig láthatóan él
nek evangélikus hittestvéreink. 
Szeretettel gondolunk rájuk.

Dr. Rédey Pál

Nemcsak arró l van i t t  szó, 
hogy am ikor megváltozik pél
dául a társadalm i vagy gazda
sági élet struktúrája, akkor en
nek a  változásnak következ
ményei vannak a  teológiai 
gondolkodásra is. Hogy példá
ul az eddig csak személyes 
életre alkalm azott isteni paran
csolatot a  megváltozott hely
zetben társadalm i és politikai 
vonatkozásban is alkalm az
nunk kell. Sokkal inkább az a 
helyzet, hogy antagonista el
lentétek kezdenek kialakulni 
sok kérdésben.

K ialakult és m a m ár nyíl
tan szem bekerültek egymással 
a protestantizm uson belül is 
a haladó és konzervatív erők. 
Evianban például a  hagyomá
nyosan gondolkodó és cselek
vő egyházakkal és keresztyé
nekkel szemben á llt egyrészt 
a szocialista országok keresz- 
tyénsége, m ásrészt a harm adik 
világ misszióból k inőtt evan
gélikussága, amely számot ve
te tt azzal a  környezettel, 
am elyben él, tudatosan fele
lősséget vállal társadalm ának 
és népének a  sorsában és 
olyan igehirdetést akar, amely 
a  valóságos életben és hely
zetben tud Irányt és u ta t m u
tatn i az ige hallgatóinak.

Nem kétséges, hogy ebben a 
szembenállásban egyre jobban 
kirajzolódik a  m ár hagyomá
nyos nyugat-keleti ellentét, az 
egymásnak feszülő szocioló
giai és politikai gondolkodás 
„polgárjogot” kap a keresz
tyének gondolkodásában és 
állásfoglalásában is, még ha a 
harm adik világ keresztyén 
küldöttei nem is m indig tu d 
ják „csak egyházuk és népük” 
érdekeit képviselni az ilyen 
világgyűléseken. Annyit m in
denesetre világosan kim ond
ták, hogy a missziói gondolko
dás hagyományos elképzelé
seivel nem  értenek egyet és 
hogy olyan „tálaihoz kötött”, 
tehát „honi” teológiára, isten- 
tiszteleti életre és igehirdetés
re van szükségük, am ely az 
adott környezetben hiteles és 
nem „nyugati im port”. A te-

A kérdésre, hogy pesszi
mista vagy optim ista vagyok-e, 
azt felelem, hogy megismeré
sem pesszimista, akarásom  és 
reménységem optimista.

Pesszimista vagyok abban 
hogy azt, am i a  világban fo
galmaink szerint értelmetlen, 
teljes súlyával átélem. Csak 
nagyon ritka  pillanatokban 
örültem  igazán létemnek. Nem 
tudtam  m ást tenni, m int m ind
azt a szenvedést, am it magam 
körül láttam , em berekét és az 
egész terem tettségét, állandóan 
átélni. Soha nem próbáltam  
magam ebből az együtt-szen- 
vedésből kivonni. Természetes
nek tűnt, hogy m indannyiunk
nak együtt kell hordoznunk a 
szenvedés terhét, am i a  vilá
gon van. M ár gimnazista ko
romban világossá vált előttem, 
hogy a  világ szenvedéséről 
semmiféle elmélet nem fog 
m egnyugtatni...

Bárm ennyire is foglalkozta
to tt ez a  probléma, soha nem 
m erültem  el a boncolgatásá
ban, hanem ahhoz a gondolat
hoz tartottam  magam, hogy 
mindenkinek módjában van a 
világ nyomorúságán valam it 
enyhíteni. Üjból és újból rá 
jöttem  arra, hogy am it meg
érthetünk az az, hogy útunkat 

- úgy kell járnunk, m int akik 
szabadulást akarunk hozni__

Hiszek az igazság és a lélek 
erejében és azért hiszek az em
beriség jövőjében is. Erkölcsi 
(etikai) világ és életigenlés m a
gába foglalja az optim ista aka
rást és reménységet. Ezért nem

kintebben viszont minden vi- 
lággyúlósen egyértelműség 
volt, hogy a keresztyéneket 
nemcsak a rra  kell m egtaní
tani, hogy hogyan kell gon
dolkodniuk, hanem meg' kell 
tanítani őket a  helyes cselek
vésre is, — nemcsak a  szemé
lyes életben, hanem  a társa
dalmi és politikai kérdésekben 
is.

Élesebbé vált a  haue a  nyu
gati evangélikusság körében a 
között a  két fron t között, hogy 
— egyszerűen szólva — sza
bad-e az evangéliumból kiin
dulva világosan és érthetően 
meghúzni a  vonalat a földi 
élet m inden vonatkozásában 
is, vagy csak a rra  hivatottak 
a  keresztyének, hogy a  meny- 
nyei üdvösséggel törődjenek, 
m inden más kérdésnek a meg
v ita tását és eldöntését pedig 
engedjék á t  a  „világnak”. Ma 
m ár a  középkori stílus sem 
idegen ezektől a keresztyének
től, és „kiátkozással” fenyege
tik  a  m ásként gondolkodókat.

Ebben a  helyzetben a  jó lel
kiism eret „idegnyugtató” és 
ezért egészséges bizalmával 
tudunk vissza-'visszatérni mi 
m agyar evangélikus teológu
sok és egyházi vezetők azok
hoz a teológiai felism erések
hez, am ik bibükusak és ezért 
életszerűek, az evangélium lé
nyegéből fakadnak s ezért a 
ma em berét akarják  megszó
lítani és aktivizálni. Mi azok
kal tartunk, akik konkrétság
ra  törekszenek az elvont teo
lógiai eszmélkedés helyett. 
M ert csak annak a  teológiá
nak van jövője, am ely nem 
magáért, hanem az em berért 
van, tehá t m indig igehirdetés 
és lelkipásztori jótanács is — 
akár írásm agyarázat, akár 
egyháztörténet, akár h ittan  
vagy erkölcstan! A h it páto
szának és a bizonyságtétel m e
legének kell kisugároznia be
lőle és á t kell melegítenie azt 
a  környezetet, am elyben el
hangzik.

(folytatjuk)
dr. Pálfy Miklós

félek a valóságot úgy latm , 
amilyen.
Schweitzer A. „Aus meinem 
Leben und Denken” c. könyvé
ből.

Lelkészképzésünk egészséges 
fejlődésének és eredményessé
gének elengedhetetlen feltétele, 
hogy teológiai tanáraink  és teo
lógiai hallgatóink állandóan 
eleven kapcsolatban legyenek a 
gyülekezetekkel. Ezt a célt 
szolgálják a  rendszeres szupp- 
likációs szolgálatok, valam int 
a professzorok és hallgatók ál
ta l rendszeresen megrendezett 
teológus napok.

Szeptember utolsó vasárnap
ján legnagyobb vidéki váro
sunkba, Miskolcra látogatott el 
dr. Selmeczi János otthonigaz
gató és dr. Fabiny Tibor pro
fesszor vezetésével egy öt tag
ból álló teológus csoport. Eb
ben a nagy kiterjedésű ipari 
városban és környékén több, 
m int 4000 evangélikus él három 
gyülekezetben. E három gyüle
kezet gondozását öt lelkész: 
Pásztor Pál esperes, Tarjám 
Gyula és Szebik Imre parókus 
lelkészek, valam int Vecsán Pál 
és Rezessy Miklós segédlelké
szek látják  el. Teológusaink 
m indhárom gyülekezetben, sőt 
a szórványokban is szolgáltak 
Isten igéjével, s így közelről 
megismerhették a  miskolci 
evangélikusok életét.

Szombaton este Miskolcon és 
Diósgyőrött a fiatalok között 
szolgáltak. Miskolcon Gáncs

Jelentős tanácskozások szín
helye volt Budapest szeptem 
ber 28-tól október 2-ig. A Ke
resztyén Békekonfeisencia 
nemzetközi titkársága, m un
kabizottsága és strukturális 
bizottsága tarto tta  ülését a  Re
form átus Teológiai Akadémia 
helyiségeiben. A világ m inden 
tá járól érkezett mintegy 40 
küldöttnek fontos feladatokat 
kellett megoldania.

A nemzetközi titkárság egy
napos ülése után kerü lt sor a 
Munkabizottság ülésére, ame
lyen m eghívott vendégként 
részt vettek a vendéglátó m a
gyar ökum enikus Tanács tag- 
egyházainak vezető egyházi 
emberei, valam int a sajtó  kép
viselői is. Nikodim metropoU- 
ta, a moszkvai patriarkátus 
külügyi osztályának vezetője, 
a Munkabizottság elnöke is
m ertette a mozgalom jelenlegi 
feladatait és a mozgalom bel
ső kérdéseit.

A budapesti ülés elsősorban 
a jelenlegi nemzetközi helyze
te t elemezte és m egállapította, 
hogy m a a következő nem zet
közi kérdésekben van szükség 
a keresztyén egyházak és m in
den keresztyén em ber kellő 
helytállására a  béke megvédé
se vagy helyreállítása érdeké
ben:

A Keresztyén Békekonfe
renciának kezdettől fogva az 
volt az álláspontja, hogy a vi
etnami népnek vissza kell 
nyelnie függetlenségét és sza
badságát. Ennek feltétele, 
hogy az intervenciós csapatok 
sürgősen vonuljanak ki Indo- 
kínából, hogy ennek a  térség
nek népei szabadon dönthes
senek sa já t sorsukról.

A közelkeleti helyzettel kap . 
csolatban. felhívja a M unkabi
zottság a  keresztyén békeerő
ket, támogassák a  tárgyalásos 
úton történő megoldást, hogy 
az arab  népek és a  Palesztinái 
m enekültek visszakapják őket 
megillető jogaikat.

Rendkívül részletesen fog
lalkozott a  M unkabizottság az 
európai biztonság kérdésével. 
Abból indult ki, hogy Európá
ban feltétlenül fenn kell ta r
tani a békét hogy Európa á l
lamai kulturális, tudományos, 
technikai és gazdasági téren 
kölcsönösen támogassák és 
gazdagítsák egymást. Ezért 
üdvözli a  M unkabizottság 
örömmel és megelégedéssel a 
Szovjetunió és a Német Szö
vetségi Köztársaság között au
gusztus 12-én a lá írt szerződést 
és várakozással tek in t a Len
gyelországgal folyó tárgyalá
sok befejezése elé. Reméli, 
azonban, hogy a Német Szövet
ségi Köztársaság tárgyalásokat 
kezd a többi szocialista ország
gal is, m ert mindez annak a je
le, hogy közelebb kerültünk az 
európai biztonság megvalósí

Péter és Mátis András az egyház 
jövőjéről és feladatairól, Diós
győrött Kalácska Béla és Csep- 
regi Zsuzsa a  hit és term észet- 
tudom ány kérdéséről folytatott 
izgalmas beszélgetést a  miskol
ci fiatalokkal. Közben dr. Sel
meczi János a presbitereknek 
számolt be lelkészképzésünk 
helyzetéről és problém áiról 
hangsúlyozva a gyülekezetek és 
presbiterek felelősségét a le l
készképzés ügyéért. A beszá
molót igen eleven eszmecsere 
követte.

Vasárnap a délelőtti isten
tiszteleteken Miskolcon dr. Fa
biny Tibor — aki a  miskolci 
parókiáról került a professzori 
székbe — Diósgyőrött dr. Sel
meczi János, Diósgyőr-Vas
gyárban Kalácska Béla és Tur- 
chányi Sándor hallgatók szol
gáltak Isten igéjével. Gáncs 
Péter a  gyermekek között, 
Csepregi Zsuzsa a  szórványok
ban — Hejőcsabán. Tapolcán 
és Nyékládházán — Mátis And
rás pedig Diósgyőrött a  délutá
ni istentiszteleten h irdette Is
ten igéjét.

A teológusnap központi al- 
kaLma a vasárnap délutáni mis
kolci szeretetvendégség volt, 
amelyen mindhárom gyüleke
zetből számosán vettek részt. 
A szeretetvendégséget a hallga-

ilyen értelm ű levelet is in té
zett Koszigin miniszterelnök
höz és Brandt kancellárhoz. 
Másrészt határozatot hozott, 
hogy a KBK 1971-ben össze
h ívja a  keresztyének konfe
renciáját az európai biztonság 
tárgyában.

Világos szavakkal szól a 
M unkabizottság határozata a 
Harmadik Világgal kapcsola
tos keresztyén felelősségről. 
Hangsúlyozza, hogy keresz
tyén értelem ben vett béke sem 
lehetséges addig a  világon, 
amíg kizsákmányolok és k i
zsákmányoltak vannak. Addig 
is  nekünk t keresztyéneknek 
azokkal kell szolidaritást vál
lalnunk, akik harcolnak az 
igazságtalan társadalm i és 
gazdasági struk túrák  ellen és 
az azokkal kapcsolatos sze
génység és éhség ellen.

Ezzel összefüggésben foglal
kozott a  Munkabizottság a tö
megpusztító fegyverek fölhal
mozásának'- a veszélyévél. 
Nemcsak óriási pénzbe kerül 
a fegyverkezési verseny és 
tudnak kevesebbet fordítani 
éppen az éhség, a szegénység 
és a betegségek leküzdésére a  
világon, hanem  a term onuk
leáris háború veszélyét is  egy
re közelebb hozza. Ezért van. 
szükség arra, hogy minden or
szág a lá írja  az atomfegyverek 
használatát és továbbadását 
tiltó szerződést és az atom ha- 
talm ak egyezzenek meg a 
földalatti atom robbantásokat 
betiltó szerződésben is.

A földi légkör fokozódó 
mérgezése m agát az életet ve
szélyezteti a földön és ezen az 
úton sa ját m agát pusztítja ki 
az ember. Az ENSZ m unkája 
rendkívül fontos mindezek
nek a kérdéseknek a m egoldá
sa szempontjából és a Mun
kabizottság levélben kérte a 
fő titkárt a hatékony lépések 
megtételére.

M agának a  mozgalomnak a 
belső problém áira nem veszte
gettek el sok időt. Nagy több
séggel m egállapították, hogy a 
Munkabizottság két tagja fel
függesztette együttműködését 
a Keresztyén Békekonferen
ciával s ezeknek a helyére 
három új taigot választottak be 
a M unkabizottságba, számol
va azzal, hogy az egyelőre tá 
volmaradó testvérek visszatér
nek m ajd a  mozgalomba.

A Keresztyén Békekonfe
rencia tagjaihoz és barátaihoz 
intézett Üzenet-ben bejelen
tik, hogy 1971 októberére ösz- 
szehívták a Negyedik összke- 
resztyén Békevilággyűlést P rá 
gába ennek a tém ának jegyé
ben : „Közös felelősségünk a, 
jobb világért”. A világgyúlés 
bibliái igéje pedig a 85. zsoltár 
11. verse lesz: „Szeretet és hű 
ség találkoznak, igazság és bé
ke csókolgatják egymást.”

tok műsora — zeneszámok, sza
valatok, beszámolók — vezette 
be, amelyből talán Turchányi 
Sándor bizonyságtétele volt 
a  legmaradandóbb, am elyben 
megrendítő szavakkal számolt 
be arról, m iért választotta a 
lelkészi hivatást. Dr. Selmeczi 
János „Az egyház jövője és a 
jövő egyháza” címen ta rto tt 
eszméltető és tekin tetünket a 
jövőbe irányító előadást. Dr. 
Fabiny Tibor Máday Károly 
miskolci szuperintendensről 
emlékezett meg, — halálának 
100 éves évfordulója alkalm á
ból —, akinek unokái jelen vol
tak a  szeretetvendégségen, bi
zonyságául annak, hogy a  gyü
lekezetnek hűséges tagjai.

A teológusnap alkalm ából a 
miskolci evangélikusok közel 
4000 forintot adom ányoztak a 
lelkészképzés céljaira. E szép 
anyagi eredmény m ellett azon
ban sokkal fontosabb az, hogy 
teológusaink élő hitű gyüleke
zeteket ism erhettek meg, s a 
miskolci evangélikusok bepil
lantást nyerhettek abba a mű
helymunkába, am it Teológiai 
Akadémiánk a  jövendő lelkész
nemzedék képzése érdekében 
végez.

S. X

© Ä N G E L I K U S  
■ELÉS F ÖF O L D R A D Z

Az ötödik világrész

MÁR ŐSZ ELEJÉN
A fák hű lt fészkein szél ver tanyát, 
s a lázas lom bra rőtes p írt terít, 
szívünkre súlyosul a köd-nyaláb: 
m intha a vég fu tára jönne így.

Pedig csupán az első lépteink 
a végestől — a végtelen felé, 
ahol a harc mögül a béke int, 
s m egtudja m ind: egészen Istené!

Esti Gyula

Optimista, vagy pesszimista?

tásához. A Munkabizottság

Teológusnap Miskolcon
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A PÁRBESZÉD. — Lelket leleplező dialógus, árulkodó pilla
natkép. Jézus jól látta a veszélyt: rostára kerültek tanítványai, 
Péter és társai. Megígéri segítségét: Máris imádkozott értük. 
Imádsága tartalma kettős: Végleg el ne fogyatkozzék Péter 
hite és megtérése után erősítse testvéreit. Erre Péter nagyot 
ígér: kész börtönbe vagy halálra menni Uráért. Jézus keserű
en jövendöl: Kakasszó előtt háromszor tagadja meg ö t a nagy
hangú tanítvány. Mindig újból elgondolkoztató és benyomást 
keltő, milyen őszinte könyv a Szentírás. Leplezetlenül mutatja 
meg gyöngeségükben a legnagyobbakat is. Nem hithősök ők, 
hanem meg nem érdemelt kegyelem eszközei. Mózes, a hirte
len haragú, Dávid, a körmönfont parázna, Ezsaiás, a tisztátalan 
ajkú, s hol hitetlenkedő, hol veszekedő tanítványok az Üjtes- 
tamentumban mind azt mutatják, hogy gyenge, alkalmatlan 
eszközökön keresztül is tud hatalmasat cselekedni az Ur. Gló- 
riás szenteket keresünk? Legendagyűjteményekhez, szentek 
históriáihoz nyúljunk. A Szentírás hús-vér emberekről szól, 
akik nem önmagukban nagyok, akiknek Uruk nagy, Aki még 
velük is tud valamit kezdeni. Péter története t s  ezt mutatja.

A FOLYTATÁS. — Már ezt is ismerjük. Jézusnak lett iga
za. Abban is, hogy Péter valóban megtagadta Urát, feledve 
hogy Péter hite mégsem fogyott el végképp: Megtért, meg
bánta bűnét, bocsánatot nyert: Abban is, hogy erősíteni tudta 
atyjafiait. A Cselekedetek könyve első harmada és az első Pé- 
ter-levél a maga égészében ékes bizonyság erről. Péter mindig 
botlik, süllyed, amikor saját feje szerint cselekszik, de Jézus 
mindig megmenti, néha kemény beszéddel, néha szelíd tekin
tettel, ahogy éppen szükséges. Keresztyén élet, olyan, mint a 
miénk. Hiábavalóságból „élő reménységre” megmentett élet 
(1 Péter 1.3). Akit az Űr megerősített, erősíteni tudja testvéreit.

TANULSÁGOK. — Jézus nem a látványos szenvedést, ha
nem egyszerű szolgálatot vár ma is. Péternek nem kell meg
váltania a világot szenvedésével, ez nem az ő dolga. Ezt Ura 
elvégzi helyette, neki egyszerű szolgálattal kell erősíteni aty
jafiait. A szolgálatot kell keresni és betölteni — ez a mi dol
gunk, nagy ígérgetések helyett. Pál gazdag szolgálatú életében 
is ugyanezt látjuk. Egyszer a szolgálat érdekében megkövezést 
vállal, máskor a szolgálat érdekében menekül, hogy atyjafiait 
erősíteni tudja. Nem a szenvedést keresi, hanem a szolgálatot, 
mert ezt bízza Jézus tanítványaira, mindig — ma is: az evan
gélium szolgálatát, az erősítés cselekedeteit.

Alkalmatlanná vált emberek Jézus szemében nem remény
telen esetek. Újra alkalmassá lehetnek a szolgálatra, nem a 
maguk erejéből, hanem Uruk végtelen, elnéző, megbocsátó 
szeretetéből.

A főpap Jézus imádsága tartja és őrzi hűtlen szolgáit. Ez 
megelőz mindannyiunkat, amikor kísértésbe kerülünk tudhat
juk, ö  már előbb imádkozott értünk.

Ha mi hűtlenkedünk, ö  hű marad, Ö magát meg nem tagad
hatja.

Péter esete jó példa: „Amikor gyengék vagyunk, akkor va
gyunk erősek”. A tanítvány gyengének bizonyult, mégis erő
síteni tudta hittestvéreit. _

Vasárnapi igénk igazi evangélium: Jézus ismert tanítványai 
helyzetét és imádkozik azért, hogy őrizze meg az Atya őket a 
gonosztól. Fontos elkötelezés is: Az el-elbukó, kegyelmet nyert 
ember ne saját menekülésének örüljön, hanem a testvér felé 
forduljon, hogy erősítse azt. Dr. Hafenscher Károly

I M Á D K O Z Z U N K
Ür Jézus Krisztusunk! Mi nem vagyunk nagy és erős h it

hősök, mi csak esendő és szolgálatra alkalm atlan tanítványok 
vagyunk, de Te nagy vagy és nagyok a Te ígéreteid. Használj 
fel m inket is eszközeidként, hogy erőd ra jtunk  keresztül 
áradjon s em bertársaink segítségére legyen. Amikor félünk, ne 
hagyj kétségek között, am ikor csalódunk, ne engedj 
m egkeserednünk, am ikor elesünk, ne hagyj fekve maradni, 
am ikor sötétbe kerülünk, ne engedj eltévednünk. Hadd 
ism erjük fel közelségedet, irgalmas, váró és küldő szeretetedet, 
am ely erősebb mindennél. Adj erőt, hogy mi is erősíteni 
tud junk  m ásokat is. Könyörülj ra jtunk  Urunk! Ámen.

— R O Z SA K ! C so d á la to s  sz ín v á l-  
to z a tb a n , le g jo b b  m in ő sé g b en  c sa k  
n á lu n k . K é ré s re  á r je g y z é k e t k ü ld  

P A L K Ó  k e r té sz , B u d a p e s t, XV-, 

C s ll lag fü rt u .  8.

— H A R A N G O K  v illa n y  m e g h a j tá 
s á n a k  b e sz e re lé sé t jó l b e v á l t  m ó d 
s z e re k k e l, ju tá n y o s  á ro n , g a ra n 
c iáv a l v á lla lo m . H ív á s ra  a  h e ly 
s z ín re  u ta z o m  és ré sz le te s  tá jé k o z 
ta tá s s a l  szo lg á lo k . K ra sz k ó  J e n ő  
v illa n y s z e re lő  m e s te r . B ék é sc sa b a , 
G y u la i ú t  22.

Istentiszteleti rend
B u d a p e s te n , 1970. o k tó b e r  18-án

D eák  té r  de . 9. (ú rv .) d r .  H a fe n -  
s c h e r  K á ro ly , de . 11. (ú rv .) d r . 
K é k én  A n d rá s , d u . 6. d r .  H a fe n -  
s c h e r  K á ro ly . F a s o r  de . 11. S z ir
m a i Z o ltán , d u . 6. S z irm a i Z o ltán . 
D ózsa  G y ö rg y  ú t  de . fé l 10. S z ir
m a i Z o ltán . Ü llő i ú t  24. de . fé l 11. 
K a rá c s o n y  S á n d o r  u .  de. 9. R á 
k ó cz i ú t  5'í/b. de. 10. (sz lovák) 
A ra d i .  A n d rá s , de . 12. (m a g y a r) . 
T h a ly  K á lm á n  u . 28. de . 10. F r a n -  
c isc i G u id o , de . 11. d r . R éd e y  P á l, 
d u . 6. F ra n c is c i G u id o . K ő b á n y a  
de. 10. V eö reö s  Im re , d u . 5. s ze re - 
te tv e n d é g s é g : d r . S e lm eczi J á n o s . 
U tász  u . de. 9. V eöreös  Im re . V a j
d a  P é te r  u .  de . fé l 12. V eö reö s  Im 
re . Z ug ló  de. 11. (ú rv .) B o ro s  K á 
ro ly . R á k o s fa lv a  d e . 8 B o ro s  K á 
ro ly . G y a rm a t  u . de . fé l 10. B oros 
K á ro ly . F ó ti ú t  d e . 11. B en c z ú r 
L ászló , d u . 5. sze re te tv e n d ég sé g . 
V áci ú t  de . 8. B a ra n y a i T am ás . 
F ra n g e p á n  u . de. fé l 10. B a ra n y a i 
T a m á s . Ü jp e s t de. 10. B lázy  L a jo s . 
P e s te rz s é b e t de . 10. V irág h  G yu la . 
S o ro k s á r  Ü jte le p  de. fé l 9. V irágh  
G y u la . P e s tlő r in c  de. 11. Z á to n y i 
J á n o s  teo l. szu p p l. E rz s é b e t- te lep  
de. 8. Z á to n y i J á n o s . K isp es t de. 10. 
K isp es t W ek e rle te le p  de. 8. P e s tú j 

h e ly  d e. 10. S c h re in e r  V ilm os. R ák o s 
p a lo ta  M ÁV te le p  de. 8. R ák o s p a lo ta  
N a g y tem p lo m  de. 10. R ák o s p a lo ta  
K is tem p lo m  d u . 3. R á k o s s z e n tm i
h á ly  d e . fé l 11. K a rn e r  Á g o sto n . 
S a sh a lo m  d e . 9. K a rn e r  Á goston . 
M áty á s fö ld  de. fé l 11. C in k o ta  de. 
fé l 11, d u . fé l 3. K is ta r c s a  de. 9. 
R ák o s c sa b a  de. 9. B ék é s  Jó zse f. 
R ák o s h e g y  de. 9. R ák o s lig e t de . 10. 
R á k o s k e re s z tú r  d e . fé l 11, d u . 3.

B éc s ik a p u  t é r  de . 9. (ú rv .) V á- 
ra d y  L a jo s , de . fé l 11. (n é m e t- 
ú rv .)  V á ra d y  L a jo s , de . 11. (ú rv .) 
S z ita  Is tv á n n á , d u . 6. C sák ó  G y u 
la . T o ro ck ó  té r  d e . fé l 9. C sák ó  
G y u la . Ó b u d a  d e . 9. F ü lö p  D e
zső , de. 10. (ú rv .) F ü lö p  D ezső. 
X II. T a r ts a y  V ilm os u . de. 9. T a 
k á c s  Jó zse f, d e . 11. T a k á c s  Jó zse f, 
d u . fé l 7. C sen g ő d y  L ászló . P e s t-  
h id e g k ú t de . fé l 11. R u ttk a y  E le 
m é r. K e len fö ld  de. 8. B en cze  Im re , 
de . 11. (ú rv .) B en cze  Im re , d u . 6. 
d r .  R ezessy  Z o ltán . N é m etv ö lg y i ú t  
de . 9. d r .  R ezessy  Z o ltán . A lb e r t
fa lv a  de. 7. V iso n ta i R ó b er t. N a g y 
té té n y  de. fé l 9. K e len v ö lg y  d e . 9, 
V iso n ta i R ó b e r t. B u d a fo k  de. 11. 
V iso n ta i R ó b e r t. C sillag h eg y  de. 
fé l 10. C sepel de . fé l 11.

— Szentháromság után a 21. 
vasárnapon az oltárterítő színe 
zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Ef 6, 10—17 (18); 
az igehirdetés alapigéje: Lk 22. 
31—34.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Október 25-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját • közvetíti a 
Petőfi-rádió és az URH adó. 
Igét hirdet REUSS ANDRÁS 
kelenföldi segédlelkész.

— BELED. Lelkésszé avatá
sának 50. évfordulóját ünne
pelte szeptember 26-án Puskás 
Jenő, a  gyülekezet lelkésze.

— NAGYTARCSA. Október 
4-én köszöntötte a gyülekezet 
volt tanító ját, Her nád Sándort 
abból az alkalomból, hogy gyé
m ántdiplom ával tün te tték  ki. 
Győri János lelkész köszöntöt
te  az ünnepeltet, Fényes Zsu
zsanna szavalt, a  gyülekezeti 
zenekar és az ifjúsági ének
k ar Győri János Sámuel veze
tésével énekszámot adott elő. 
Hernád Sándor m eghatott sza
vakkal mondott köszönetét a 
m eglepetésként rendezett ün
nep lésé rt A népes templomi 
gyülekezet hálás szeretettel 
vette körül egykori, s ma 80 
esztendős ta n ító já t

— SZÜLETÉS. B ozorády
Zoltán őrimagyarósdi lelké
széknek szeptem ber 2-án m á
sodik gyermekük született. Ne
ve: ZOLTÁN.

— HÁZASSÁGI ÉVFOR
DULÓ. id. Balku István, a  köl
esei gyülekezet presbitere, 
legidősebb férfitagja, és felesé
ge sz. Balku Katalin szeptem
ber 20-án adtak hálát Isten
nek házasságkötésük 50 éves 
évfordulója alkalm ából, k iter
jed t rokonság és népes gyüle
kezet jelenlétében. Az emléke
zés szolgálatát Lábossá László 
lelkész végezte.

— HÁZASSÁGI ÉVFOR
DULÓ. Bedi Kálmán és neje, 
sz. Horváth Terézia tom palá-

donyi hívek a nem eskéri tem p
lomban ad tak  hálát Istennek 
házasságkötésük 50-ik évfor
dulója alkalm ából. Az 1920- 
ban házasságot kötött 17 pár 
közül ők ketten érték  meg 
együttesen az ötvenéves házas
sági évfordulójukat. „M ind
eddig m egtartott m inket az 
Ü r”,

BACH
ORGONA-

MUZSIKÁJÁNAK
FORMAVILÁGA

címmel orgonahangverseny 
lesz október 16-án, pénte
ken este fél 7 órakor a 
Bécsikapu téri templomban.

PRELÚDIUM ÉS FUGA
Esz-dúr, c-moll, e-moll, 

G -dúr.
Orgonái:

PESKÖ GYÖRGY
orgonaművész.

Előadó:
VÁRNAI PÉTER

zeneesztéta.
Jegyek ára : 12,— forint.

BACH
ORGONA-

MUZSIKÁJÁNAK
FORMAVILÁGA

címmel orgonahangverseny 
lesz október 23-án, pénte
ken este fél 7 órakor a Bé
csikapu téri templomban.

• VARIÁCIÓ 
Partita , korálelőjáték, ka
nonikus variációk, passa- 

caglia.
Orgonái:

PESKÖ GYÖRGY
orgonaművész.

Előadó:
VÁRNAI PÉTER

zeneesztéta.
Jegyek ára: 12,— forint.

„Ha pedig küzd is valaki, 
nem koronáztatik meg, hanem  
szabályszerűen küzd.” (2 Tim 
2, 5)

VASÁRNAP. — „Én ölök és 
elevenítek, én sebesítek és én 
gyógyítok, és nincs, aki a ke
zemből megszabadítson.” (5 
Móz. 32, 39) Isten olyan ú r és 
atya, aki mindenki és minden 
fölött van. Neki nem paran
csolhat senki, ö  viszont u ra 
m inden élő és élettelennek. 
Nemcsak egyszerűen úr, h a
nem az élet és halál ura, aki
nek hatalm a van az élet adá
sára és elvételére is. Jó ezt ne
künk is tudatosítani m agunk
ban. Naponként köszönjük 
meg Istennek, hogy m egtartja 
életünket, e llát anyagi javak
kal, gondoskodik rólunk. An
nak ellenére teszi ezt, hogy mi 
nem  érdem eljük ki. Hiszen 
életünk, szolgálatunk nagyon 
sok kívánnivalót hagy maga 
után.

HÉTFŐ. — „Eljön az Úrnak 
napja, m ert közel van.” (Jóéi. 
2, 1) Intés és ígéret hangzik 
felénk mai igénkén keresztül. 
Intés, hogy Isten közeledik fe
lénk ítéletével. A próféta fi
gyelmeztet idejében, hogy nem 
élhet az em ber csak magának, 
nem m ehet a  sa ját feje után, 
nem halm ozhat bűnt bűnre, 
m ert Isten ítélete alá kerül 
minden cselekedetünk. Ígéret, 
hogy Isten közel van hozzánk. 
Tehát nem vagyunk egyedül. 
Életünk segítője, tám ogatója 
és irányítója akar lenni. Segít
ségét kínálja, hogy szolgála
tunk hasznos és üdvös legyen.

KEDD. — „Vigyázz m agadra 
és őrizd jól a te  lelkedet, hogy 
el ne feledkezzél azokról, am e
lyeket lá ttak  a  te  szemeid és 
hogy el ne távozzanak a  te szí
vedből teljes életedben.” (5 
Móz. 4, 9) Isten sokszor és sok
féleképpen m utatta meg m a
gát m indannyiunknak. Nagyon 
sokat köszönhetünk Neki: éle
tünket és azt a megváltást, 
am it Jézuson keresztül szer
zett nekünk. Ezeket elfelejteni, 
ezek nélkül élni nem lehet. 
Viszont az is igaz, hogy az em 
ber nagyon ham ar szeretné 
ezeket k iik tatn i a  tudatából. 
Ezért figyelmeztet ma m inket 
Isten  Mózesen keresztül, hogy 
vigyázzunk és jól őrizzük meg 
Isten ajándékait, egész életünk 
tanúskodjék erről.

SZERDA. — „Hajtsd fülem et 
a te bizonyságaidhoz!” (Zsolt. 
119, 36) A zsoltáros nagyon jól 
tud ja  azt, am iről mi könnyen 
elfeledkezünk, hogy ti. az em
ber szeret — és sokszor törek
szik is erre — Isten nélkül él
ni. Eredménye azonban m in
dig az elbukás. Ezért kéri mai 
igénk, hogy Isten legyen az, 
aki magához h a jtja  az ember 
fülét, szívét és egész életét. 
Másképpen nem is lehet az em
ber Isten engedelmes gyerme
ke. Isten nélkül csak melléfo
gások, szerencsétlenség, siker
telenség kísérné m indennapi 
életünket. K érjük mi is napon
ként, hogy Isten hajtson ben
nünket magához!

CSÜTÖRTÖK, — „Amikép
pen megfenyegeti az ember az 
ő gyermekét, úgy fényit meg 
téged az Ür, a  te  Istened.” (5 
Móz 8, 5) Nem szorul különö
sebb m agyarázatra, hogy az 
atya szeretetből és nevelési 
szándékkal fenyíti gyermekét. 
Ugyanez a  helyzet Isten bün
tetéseivel és fenyítéseivel is. Az 
em bert akarja minden bünte
téssel jobbá, igazabbá tenni. 
Nem az a feladatunk tehát, hogy 
hadakozzunk a büntetések el
len, hanem  az, hogy igyekez
zünk életünket igazabbá tenni. 
Igyekezzünk arra, hogy Isten 
büntetéseiben a nevelési szán
dékot keressük, és igyekezzünk 
büntetés u tán  jobbá lenni. Is
ten ígérete szerin t azonban 
senkit soha nem  büntet erején 
felül, és mindig ad k itartást 
és h ite t a legnehezebb órák
ban is.

PÉNTEK. — „Hol vannak a 
te  isteneid, am elyeket m agad
nak készítettél?” (Jer. 2, 28) 
Nagyon könnyen helyez az em
ber bizonyos dolgokat, pénzt, 
karriert, barátokat Isten elé. 
Ezekbe helyezi bizalm át és azt 
reméli, hogy m inden bajban 
segítséget kaphat ezektőL 
Amíg m inden jól megy, lehet, 
hogy mindez elég is. De mi
helyt valam i nehézség, problé
ma következik ezek kevésnek 
bizonyulnak. Csak Isten az, 
aki tud  segíteni az emberen. 
Ezért figyelmeztet ma ben
nünket a  próféta arra , hogy 
ne vélt „istenekben” bízzunk, 
hanem  egyedül Istenben, a  
mi Urunkban.

SZOMBAT. — „Mely nagyok 
az ő jelei és mely hatalm asak 
az ő csodái! Az ő országa örök
kévaló ország és az ő uralko
dása nemzedékről nemezdékre 
száll.” (Dán. 3, 33) A hét min
den napján arra  figyelmezte
te tt m inket Isten, hogy csak ő 
lehet a  mi igazi urunk. Csak ő 
lehet az, aki m egújítja életün
ket és erőt ad naponként a 
szolgálat elvégzésére. Nem te
hetünk mi sem mást, m int 
hogy elfogadjuk vezetését és 
irányítását, hogy szolgálatun
k a t betölthessük, melynek a 
végén Isten örök birodalm a 
vár m ajd ránk. —h—y

e v a n g é l i k u s  e l e t

A M ag y a ro rszág i 
E v a n g é lik u s  O rszág o s  E gyház  

S a jtó o s z tá ly á n a k  la p ja  
S z e rk e sz ti:  a  sze rk e sz tő b izo ttsá g  

F e le lő s  sze rk e sz tő  és k ia d ó :
D . K o ren  Em i!

S ze rk e sz tő ség  és k ia d ó h iv a ta l : 
B u d a p e s t, V ili . .  P u s k in  u . 12.

T e le fo n : 142—074 
C se k k s z á m la s z á m : 20.412— v m  
E lő fize té s i á r :  egy  é v re  90,— Ft 

Á ru s í t ja  a  M ag y a r P o s ta  
In d e x  25 211

®
70.3034

A th e n a e u m  N y o m d a , B u d ap e s t 
R o tác ió s  m a g a sn y o m á s

F e le lő s  v e ze tő :
S o p ro n i B éla  ig azg a tó

Az összekötőKét bejárat
Valamikor Juliska nővér „strázsált” a Rábá

ra néző kapu meletti szobában és csengetésre 
szapora léptekkel sietett ajtót nyitni. Mosta
nában, hogy az öregeké lett a ház nagy része, 
csak a „fiatalabbak” járnak ki és be a főka
pun. Kapus nincs. Marcsi néni volt egy ideig. 
De múlnak az évek, nehezen jár, ritkán éne
kel. Talán csak magában dúdolja az évtize
deken át dalolt dallamokat.

öregeink jobban szeretik a Szereteházat a 
Konventtel összekötő kisudvari utat. A ház 
szerda-szombati rövid áhítatain túl a pénteki 
bibliaórákra és vasárnapi istentiszteletekre 
az összekötő úton lehet koruknak megfelelő 
tempóban ballagni. Közben beszélgetnek ösz- 
szekarolva, vagy (szigorúan csak divat miatt!) 
elegánsan sétabotozva. Samu bácsi érces hang
jára, Kuszi Mariska néni gyülekezet járó ta
pasztalataira még ma is rászorul a szolgálatot 
végző lelkész.

Tíz évvel ezelőtt még közöttük ballagott egy 
áttetsző arcú, vékony kezű, őszhajú társuk, 
sokak „Mariska néni”-je, a városban élő test
vére gyermekeinek „bábuská”-ja, azaz nagy
anyja, Demetrovics Mária. — A „gyermekem”, 
vagy „kedveském’’ természetes volt akár a 
negyvenesnek, akár a hatvankodónak a 
nyolcvanon is túllépő matróna ajkáról. Jól
lehet több mint 20 éve nyugdíjban élt, min
dig meleg pillantással simogatta végig a kon- 
ventudvar két oldalához támaszkodó öreg is
kolák épületeit, a Rábára néző modern, újab
bal együtt. Régi munkatárs integetett le a har
madik konventkapu feletti lakás folyosói ab
lakából: Macherné, I ’só Jolán. Vele is, mint

másokkal, fel lehetett eleveníteni a gyorsan 
tűnt évtizedek nyomait és eseményeit.

Ifjú évek
Édesapja a szabadságharc idején volt gyer

mek, anyja német családnevet váltott magyar
ra (Geiszlinger-Zergényi Mária). Házában 5 
gyermek született 16 év leforgása alatt. Má
ria a legidősebb (sz. 1874. ápr. 20.). Mint az 
jó testvérhez illik, második anyja lett kisebb 
testvéreinek. Talán ez is arra indította, hogy 
a pedagógiát válassza hivatásául. Nem szo
rult rá. Talán egy ifjúkori szerelem csalódása 
is hozzájárult, hogy határozottan és egészen 
a gyermekek szolgálatába álljon. — A szülök 
nem álltak ellent.

Az iskolában, a kis pislogó-csivitelő csapat
ban, nemcsak jómódú gyermekek ültek. A fe- 
renejózsefi „boldog békidők" zsíroskenyeres, 
mezítlábas, csizmás világban a város szélén 
sokasodtak a nincstelenek és üzemi munká
sok vaksi kunyhói. Isten érzékeny szívet adott 
az életforma összehasonlításához. — Ezidőben 
indult Győrött egy tanítólakással összeépített 
árvaház is, Nádorvárosban. A tízegynéhány 
árva minden reggel kettes sorokban ment az 
újvárosi iskolába. Borsodi János, az árvák 
apja, maga is nyolc gyermeket nevelt. — Má
rtó meglátogatta osztálya gyermekeit ottho
nukban. Javaslatot tett szerény segélyek ki
osztására. Tudta, hogy ez csepp a tengerben. 
Télen ruhátlanság és betegség, tavasszal és

ősszel a mezei munka tartotta távol a gyer
mekek egy részét az iskolától.

Még nem perdültek meg a dobok mozgósí
tásra, amikor az édesapa meghalt (1910). Már 
sok volt a hadirokkant és kevés a kenyér, 
amikor üres maradt az édesanya helye is 
(1916). Ezidőben már náluk lakott Jolán, aki 
szintén tanítóképzőt végzett, de vidékről szár
mazó szegény leány volt. A férfi tanítók elöl 
mentek a frontra. Lehetett volna állást kap
ni, de Jolán szakmát tanult és gyárba ment, 
mint asztalos. Könyveket olvasott, harcokról 
beszélt fáradt tekintetű emberek között. Har
cokról, melyeket emberibb, békés életért vív
nak kérges kezűek és homályban élők, kihasz
náltak és semmibevettek. Mária hallgatta ba
rátnőjét és megvitatta vele a világ sorát. Is
merősei előtt rajongással beszélt barátnőjé
ről. Némelyek szóvá tették, hogy templomos, 
bibliás ember létére hogyan tarthat együtt a 
sztrájkszervezőkkel és lázadókkal. „Az az 
igazság, amit a bibliából tanítok, nincs ellen
tétben azzal, amiért ezek az emberek küzde
nek” — válaszolta nyíltan.

Vihar után
Őszi szél bontja meg az értelmetlen har

cokba kényszeritettek sorait. Tavaszi vihar 
rázza meg alapjaiban a régi társadalmat. 
Draskovits Jolán a város legjelentősebb ve
zetői közé kerül. Személye összekötő a forra
dalmi kormány és a győri vezetők közt. Nagy

tervek munkása. Közmüvelés kapxdt kell szé
lesre nyitni, közellátást megoldani. Mária 
mindenütt vele van. összekötő az új helyzet
be került egyház és az új arcú világ élvonalá
ba tartozók közt. Barátnőjén keresztül becsüli 
az új világ eszméit. Megbecsülése önfeláldo
zásra i s  kész testvérszeretettel azonos. Nehéz
ségektől terhes nyári napon asszonyok hada 
keresi Jolánt. Azzal vádolják, hogy míg a kö
zös jólét felelőse, a maga hasznára törekszik. 
Mária otthonát dúlják fel, mert ekkor is 
együtt laknak. Jolán a szomszédok kútkává- 
ján belül bújik el.

Börtön és felfüggesztés a visszatérő régi 
rend ítélete a barátnőknek. Az egyházVan 
mégis jóakaratú kezek süllyesztik el Mária 
ügyét, míg végre hónapok múltán visszahe
lyezhető. Jolánnal csak később találkozik. Ba
rátságuk sírig tart.

Ettől kezdve hivatása és testvéreinek csa
ládi köre tökéletesen betöltiki^életét. Munkája 
mindig kiváló. Felettesei, mintegy kárpótlá
sul a múlt vesszőfutásáért, szinte versengnek 
az elismeréssel. Lányok bibliaköri és önkép
ző munkájának lelke. Amikor az egyetlen fiú
testvér, Szilárd, orosz feleséggel tért haza a 
hadifogságból, Mária igaz szeretettel készít 
helyet a családi házban az új párnak. Gazda
sági válság dob ezreket utcára. Testvére fér
je mint banktisztviselő marad kenyér nélkül. 
Mária segítsége hónapokon át mentőöv a ki- 
látástalanságban.

Mindig egy lépéssel előbbre járt a szolgá
latban, mint elvárták tőle. Vidámsága, termé
szetessége vontává tette hitéről adott vallo
másait. Sajátosan kötött volt Urához: össze
kötő lett a vérszerintiek, a testvérek és em
bertársak között. Bödccs Barna



0 R S Z Á GO S E V AN G É L I K U S H E T I L A P

XXXV. ÉVFOLYAM, 43. SZÄM 
1970. október 35.

Ara: 2,— forint

H é t k ö z n a p i  m e g t é r é s
A MEGTÉRÉS a visszafordulás képét tartalmazza. Ennek az 

az eredeti jelentése, hogy Isten megfordulásra, ő magához liaj- 
lásra hívja az embert. Úgy tesz Isten, mint amikor mi valakit 
a helytelen úton megszólítunk és felhívjuk, hogy a helyes utat 
kövesse. A megtérés az Isten útján járást jelenti. Az tért meg, 
aki követi Isten akaratát.

A HIT CSELEKEDETEIBEN mutatkozik meg az a megtérés, 
amit Isten kíván, Mi kapjuk a Jézus Krisztusban való hit gaz
dagságát. De nincs mentségünk, mint atyáinknak sem volt. Is
ten színe előtt mi sem hivatkozhatunk arra, hogy jó keresztyé
nek vagyunk, templomba járunk, imádkozni is szoktunk, mert 
mindez csak azon a színvonalon van, hogy önmagunkat mente
gessük és elbizakodottak legyünk. Jézus Krisztus sem nyugszik 
bele formai és látszatkegyességbe. Ö a cselekedetek gyümölcsét 
várja. Jézus maga mondja: „Nem mindenki megy be a mennyek 
országába, aki azt mondja nekem: „Uram, Uram!”, hanem aki 
cselekszi az én mennyei Atyám akaratát” (Mt 7,21). KeresZr 
tyénségünk annyit ér, amennyit ezen a mérlegen le lehet mér
ni belőle.

NEM ELVONT FOGALOM a megtérés, nemcsak kegyesek 
között érthető szó, amelyet valami belső szűk, hivő kör gyako
rol, akik magukat megtérteknek, a többiekhez képest tökélete
sebbeknek tekintik. A megtérés itt nem is szentimentálisán tör
ténik. Mindenki tudna idézni olyan eseteket, amelyek a té
kozló fiú példázatát vállalhatják ősüknek, a megható fordulatok
ban, érzékeny jelenetekben. Nem tagadjuk, hogy vannak, vol
tak és lesznek ilyen esetek, különleges, megrendítő fordulatok 
a hivő emberek életében, amikor visszatalálnak az atyai ház
ba. Van a megtérésnek olyan formája is, amely lélekben, az 
ember szellemi világában megy végbe. Most azonban nem ilyen
ről van szó.

Hétköznapi megtérésről van szó. Egészen gyakorlati, konkrét 
kérdésekről.

A SEGÍTÉS SZOLGÁLATA az egyik. A megtérés a bajban 
levő ember megsegítésében mutatkozik. Aki megtért Jézus
hoz, annak rendeződött a másik emberhez való viszonya. Azt 
keresi, hol segíthet, javíthat, támogathat valakit. Aki megtért 
a názáreti Jézushoz, aki egyben a világ megváltója, az úgy ha
jol le a másik emberhez, ahogy Jézus lehajolt és megkérdezte, 
mi a bajod, milyen betegség gyötör, mennyire kívánod bűneid 
bocsánatát. A Krisztust követő ember ebből az alapvető jézu- 
si magatartásból találja meg tennivalóját, már a templomban, 
és amint kilép a templomajtón, kint az életben.

Mi, mai keresztyének, olyan világban élünk, amelyben nemcsak 
ez az emberröl-emberre menő segítő szolgálat létezhet, hanem 
hétköznapi munkánkkal is részt vehetünk az emberi élet előbb- 
revitelében és gazdagíthatjuk hazánkat és közvetve az emberi
séget. Az emberi élet szervezettségének a mai fokán millió és 
millió dolgozó ember hűséges munkája is szeretetet és segítsé
get lüktet, mert ebből fakad az átfogóbb és szélesebb emberi 
közösségek gyarapítása.

A segítésnek a lelkülete ma ennyire széles és átfogó, a má
sik embert, a szenvedőnek nyújtott pohár vízzel is, de a becsü
letes munkavégzéssel is tudjuk szolgálni.

A. BŰN JELENIK MEG ma is mindenütt, ahol nem tisztel
jük a másik ember javát és érdekét, ahol egyik ember szem
befordul a másikkal, ahol egyiknek félnie kell a másiktól, ahol 
ember válhat az ember farkasává. Az önző, maga érdekét haj
szoló magatartás sohasem a keresztyén ember útja. A keresz
tyén ember mindig közösségi ember, a mások javát előremoz
dító ember.

A hétköznapi megtérés először is önmagunk lelkületének a 
jóra irányulását jelenti. Azt, hogy Jézus Krisztus erejével az 
ő tanítványaiként, krisztusi lelkülettel akarunk az életben jár
ni.

A CSALÄDBA is vezet a hétköznapi megtérés útja. A segí
tésnek, a másokért való élésnek, a legtermészetesebb közössé
ge a család. Sajátrhagunk körében, ahol emberek várják a csak 
általunk és senki más által el nem végezhető szeretetszolgála
tot, gyakoroljuk a krisztusi ember cselekedeteit. Ugyanígy hang
zik a tiltó jellegű eligazítás is, hogy kárt ne okozzunk rossz 
példával, sem a családtagok megkárosításával. Mennyi házas
ság válna boldoggá, ha a jézusi önfeláldozás lelkületével segí
tenénk egymásnak, és az egymás megkárosításának bűnétől 
iszonyodnánk, tudva, hogy minden vétek az égre kiált.

A MUNKAHELYRE vezet a hétköznapi megtérés útja, ahol 
emberek dolgoznak, a modern munkafolyamatok szervezettsé
gében, amelyben egyiknek a munkája a másikéra épül. Ebben 
a közösségi összefüggésben is érvényes az, hogy segítsünk a 
másikon, adjunk a másiknak, itt is érvényes az, hogy rossz 
munkával, időpazarlással kárt okozunk munkatársainknak.

A GYÜLEKEZETBE ÉS AZ EGYHÁZBA is vezet a hétközna
pi megtérés útja. Az egyéni önzés a Krisztus nyájában is meg
található. Itt még torzabban hat az ellentmondás, a megtéré
si fogadkozás és a szeretetlen, embertelen magatartás között. 
Itt, egymás között, konkrétan végezzük az egymásért való 
gondviselésnek, az egymáson való segítésnek, az egymás meg
hallgatásának, az egymáshoz fordulásnak a szolgálatát. A gyü
lekezetben, az egyházban is kárt tud okozni az önzés, amely 
botránkoztat és másokat is megakaszt á hitre jutásban. Legyen 
a gyülekezet, az egyház a közösségi emberek helye. Hiszen 
Jézus Krisztus számunkra mondotta: „Arról ismeri meg min
denki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni 
fogjátok” (Jn 13,35).

D. dr. Ottlyk Ernő

KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK

A Harmadik Világ megnyeréséért
A világkeresztyénscg nyári problémái

Az elm últ években egyre
nagyobb figyelmet szentelt a 
világkeresztyénség a H arm a
dik Világ, tehát Ázsia, Afrika 
és Dél-Amerika problémáinak. 
Szoros kapcsolatban van ez a 
„Harmadik" Világ felé fordu
lás” több olyan ténnyel, ame
lyek m ellett a keresztyének 
sem mehetnek el szótlanul. Az 
em lített földrészek népei egy
más után nyerték el független
ségüket és önálló állam iságu
kat. Egyre nagyobb erővel je
lentkezett ezzel párhuzamosan 
ezeknek a népeknek a nemzeti 
öntudata, ami Európa számára 
visszatetszést kelthet ugyan, 
m ert az óvilág m ár végigszen
vedte a nacionalizmusnak 
minden rossz következményét, 
de a Harmadik Világ népei 
önállósulásának és állami lé
tük  kialkulásának folyam atá
ban a nemzeti öntudatra éb

redés legalább annyira pozití
van értékelendő, m int a  ma
gyar nép nem zeti' öntudatra 
ébredése a 19. század első fe
lében.

A népek nagykorúsodása 
azonban nem történik meg bel
ső és külső harcok nélkül. Az 
emberi méltóság felismerése 
m egláttatta ezekkel a népek
kel, hogy a  volt gyarm attar
tók gazdasági rabságban, kul
turális függőségben és a faji 
megkülönböztetés korlátái kö
zött akarják  tartani továbbra 
is őket. Az új gyarmati módsze
rek rafinált módszereit ta lál
ták ki, hogy elsősorban a régi 
törzsi és társadalm i szervezetek 
és rendszerek konzerválásával 
megakadályozzák őket az egész
séges gazdasági, szellemi és 
kulturális, egészségügyi és poli
tikai fejlődésben.

sonló tartalm ú határozatokat 
hoz a faji kérdésben. Ügy tű 
nik azonban, hogy sokan csak 
akkor tám ogatják a rassziz
mus elleni harcot, ha az meg
m arad áz elvi döntések és szép 
szavak keretei között. Mihelyt 
az aktív cselekvés színterére 
lép valaki, konok ellenállásba 
ütközik sa ját házatáján is. Ez 
történt legutóbb ebben a kér
désben is. Az Egyházak Világ- 
tanácsa Végrehajtó Bizottsága 
ugyanis, látva a felekezeti vi
lágszövetségek Ilyen egyértel
mű kiállását a rasszizmus el
len, úgy határozott, hogy két
százezer dollár segélyt oszt ki 
azok között a szervezetek kö
zött, amelyek harcolnak a faji 
megkülönböztetés ellen. Dr.

Juva professzor, az LVSZ 
Evianban megválasztott új el
nöke, táviratban fejezte ki 
örömét az EVT ilyen dönté
sén. Viszont a Német Szövetsé
gi , Köztársaság Evangélikus 
Egyházszövetsége nevében 
Dietzfelbinger müncheni püs
pök és a nyugatnémet lu therá
nusok nevében Wölber püspök 
a két szerv megrökönyödését 
tolmácsolta az EVT-nek.

Nincs helyünk részleteseb
ben elemezni az így kialakult 
helyzetet. A vita mindeneset
re folyik és reméljük, hogy az 
EVT tagegyházai k itartanak 
a gyakorlati tettek  politikája 
mellett és nem  vonják meg 
tám ogatásukat a Harmadik 
Világtól.

Az emberi jogok és a társadalmi igazság kérdése

Keresztyének a faji megkülönböztetés ellen
A keresztyének és egyházak, 

az ökumenikus és felekezeti 
világszövetségek nem hagyhat
ták szó nélkül ezeket a ténye
ket. Elsősorban nem a rassziz
must, a faji megkülönbözte
tést, a dél-afrikai és rodéziai 
apartheid politikát. Tény, hogy 
az Egyházak Világtanácsa m ár 
az evanstoni világgyűlésen 
egyik tém aként jelölte ki a faji 
és etnikai megkülönböztetés 
teólógiai tarthatatlanságának 
a megvizsgálását és azóta sza
kadatlanul szerepel ez a kér
dés a  Világszövetség tém atárá
ban.

Párhuzamosan a ’ faji meg
különböztetés ellen folytatott 
szellemi harccal hangot kapott 
a társadalm i igazság kérdése 
is. Mindez azonban eléggé 
enyhe csatározás volt egészen 
az uppsalai világgyűlésig 
1968-ban és különösen is az 
Egyházak Világtanácsa Köz
ponti Bizottságának Canter- 
bury-ben ta rto tt üléséig 1969- 
ben. I tt határozták el, hogy 
átfogó harcot indítanak a 
rasszizmus ellen. Mintegy va
rázsütésre porondra léptek a

felekezeti világszövetségek is 
ez év nyarán. A Lutheránus 
Világszövetség Evianban, a  
Református Világszövetség 
Nairobiban és a  Baptista Vi
lágszövetség Tokióban ta rto tt 
ülésén egyértelműen ítélte el a 
faji megkülönböztetést elvileg 
és a gyakorlatban egyaránt. A 
Lutheránus Világszövetség pl. 
ezt mondja a faji kérdésben 
hozott határozatában: , ,. ..  el
ítéljük a rasszizmusnak és faji 
megkülönböztetésnek minden 
form áját és azt ajánljuk, hogy 
az LVSZ és tagegyházai hasz
náljanak föl rrtindeh eszközt és 
fordítsák minden erejüket 
olyan programoknak a kialakí
tására, amelyek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a faji megkülön
böztetés minden form ája meg
szűnjék az egyházban és tá rsa
dalomban. ’ . . .  Helyeseljük és 
tám ogatjuk nemcsak a keresz
tyéneket, hanem minden jö- 
akaratú  em bert a  világon, akik 
harcolnak a faji megkülönböz
tetés ellen és minden faj igaz
ságos bánásm ódjáért a társada
lomban.”

A többi világszövetség ha-

Y IS Z A K

Az őrimagyarósdi gyülekezet 
filiája. A községben 150 refor
mátus (a kisrákosi reform átus 
gyülekezet filiája), és 150 
evangélikus él. A felszabadu
lásig Viszákon nem volt tem p
lom A protestáns hívek elha
tározták, hogy közös templo
mot építenek. Az építés elin
dításánál Bachát István evan
gélikus és Micskó Károly refor
m átus lelkészek fáradoztak. 
Az építkezés 1948-ban indult, 
a z  első istentiszteletet 1950-

ben ádvent 1. vasárnapján ta r
to tták  közösen a még pucolat- 
lan, földes, felszerelés nélküli 
templomban. Ezután többször 
tettek hosszabb-rövidebb lé
pést (betonburkolat, lépcső, 
szószék-oltár, padok) a végső 
befejezésig, míg 1968-ban tel
jesen elkészült a templom. Ek
kor m ár mind a  két gyüleke
zetben új lelkész volt, Simon 
Kálmán reform átus és Bre- 
bovszky Gyula evangélikus lel
készek.

Az építkezést a helybeliek 
adományaival, valam int 38 du
nántúli evangélikus illetve re
form átus gyülekezetben történt 
gyűjtés összegével indították 
el. Az építkezés összes költsége 
54 000,— Ft, melyből az egy
házmegyék 5000,-— Ft-ot vál
laltak. Ezenkívül a hívek vé
gezték az összes segédmunkát, 
s adták  össze az épület- és bú
torfát.

A templomban 150 ülőhely 
van. Havonta 1 :-eformátus és 
1 evangélikus istentiszteletet, 
évközben 2 igehirdetéssoroza
to t tartanak.

A gyülekezet jelenlegi lelké
sze-Bozorády Zoltán.

Az a  körülmény, hogy Porto 
Alegre helyett Evianban került 
sor az LVSZ világgyűlésére s 
em iatt a Harmadik Világ kül
döttei erősen nehezteltek az 
elnökségre s hogy a Reformá
tus Világszövetség a kenyai 
Nairobiban ülésezett, szinte 
autom atikusan kényszerítette a 
két világszövetséget arra, hogy 
foglalkozzék az egyetemes 
emberi jogok és a társadalm i 
igazság kérdéseivel.

Ennek a kérdéscsoportnak is 
megvannak az előzményei. Az 
EVT genfi Egyház és Társada
lom világkonferenciája élesen 
fogalmazta meg a Harmadik 
Világ igényeit és rám utatott 
arra, hogy a társadalm i struk 
túrák' megváltoztatása nélkül 
minden segítség csak növeli a 
gazdagok és szegények közti 
űrt, tehát a társadalm i egyen
lőtlenséget. A faji megkülön
böztetés m iatt pedig egyes or
szágokban eleve konzerválódik 
ez az állapot. Ennek a konfe
renciának a konzekvenciáit 
azonban nem vonták le s 
ezért egyre több szó esett arról, 
hogy a  keresztyének nem zár
kózhatnak el attól sem, hogy 
a társadalom erőszakos, forra
dalmi m egváltoztatását támo
gassák.

Miközben azonban az ún. 
„forradalom teológiája” került 
az érdeklődés előterébe, meg
jelent a pápa encyklikája,

amely kimondja, hogy a békét 
a fejlődés biztosítja. A fejlődés 
jegyében tárgyalta a  Harm a
dik Világ égető kérdéseit az 
uppsalai világgyűlés is. Mivel 
azonban a fejlődés az ENSZ 
fejlesztési program ja ellenére 
is elm aradt és az elégedetlen
ség a  fejlődés jelszavával 
szemben egyre nőtt, az LVSZ 
eviani világgyűlése m ár újabb 
panell-elem et csúsztatott be a 
tárgyalások menetébe, a bű
vös társadalmi transzformáció 
fogalmát.

A világgyűlések határozatai 
magukon hordják a kompro
misszumos megoldások vilá
gos jegyeit. A sok jó és nemes 
szándék pedig hatástalan ma
rad, ha nem nevezzük nevén a 
gyereket. De a Harm adik Vi
lág megnyerésére irányuló 
minden erőfeszítés is hatásta
lan marad, ha nem mozgósít
juk  éppen Európa és Am erika 
közvéleményét, hogy az ENSZ 
fejlesztési programjaival, az 
EVT ökumenikus fejlesztési 
terveivel, kormányok és cé
gek pénzeivel először olyan 
társadalm i struk túrákat hoz
zanak létre a  Harm adik Világ
ban, amelyek biztosítani tud
ják  a társadalm i egyenlőtlen
ségek megszüntetését, tehát az 
éhség, a  nyomor, az írástudat
lanság stb. kiiktatását a gyar
m ati sorból „felszabadult” or
szágokban. Dr. PáifyM iklós

Reformációi emlékünnepély
A Magyarországi Egyházak ökum enikus Tanácsa október 

31-én, szombaton este 6 órakor a Deák téri evangélikus temp
lomban a tagegyházak közreműködésével

ÖKUMENIKUS REFORMÁCIÓI EMLÉKÜNNEPÉLYT
tart.

Az ünnepély rendje:
1. „Te benned bíztunk eleitől fo g v a ...” Közének.
2. Igét olvas és imádkozik: NAGY JÓZSEF baptista teológiai

tanár.
3. „Térj magadhoz drága Sión . . . ” Közének.
4. Igét hirdet: DR. BAJUSZ FERENC reform átus teológiai

dékán.
5. Bárdos Lajos: „Adjunk hálát mindnyájan . . , ”
Kodály Zoltán: „Jövel Szent Lélek Ür I s te n . . .” Előadja a 

Kálvin Kórus, vezényel Máté János karnagy.
6. Ünnepi beszédet mond: DR. PRÖHLE KAROLY evangé

likus teológiai tanár.
7. Gárdonyi Zoltán: „Mily szerelmetesek a Te h a jlé k a id ...” 

(84. Zsoltár) Előadja a Lutheránia énekkar. Orgonán kísér T rajt- 
ler Gábor orgonaművész. Vezényel: W eltler Jenő karnagy.

8. Befejező imádságot és áldást mond: DR. BERKI FERIZ es
peres a Magyar Ortodox Egyház adm inisztrátora.

9. „Erős vár a mi Is ten ü n k . . . ” Közének.

BUDAPESTI HELYTÖRTÉNETI BIZOTTSÁG
A Hazafias Népfront égisze a  napi sajtó h írt adott. Ennek 

a la tt megalakították a  Buda- keretében az egyes kerületek
pesti Helytörténeti Bizottságot, 
a helytörténeti és helyismereti

kiküldöttei között ott látjuk 
Grünvalszky Károly (VIII.

kutatások egyre szélesedő kér.) és dr. Kása Pál (XVII. 
m unkájának irányítására és kér.) evangélikus lelkészekéi 
összehangolására, am int arró l is.

nachba, , illetve Schwerinbe 
utaztak Szalay Tamás és Bí
zik László segédlelkészek, akik 
az ottani lelkészi továbbképző 
szemináriumokban folytatják 
tanulmányaikat.

M ár h írt adtunk az egyéves 
stipendiumokkal külföldi ta 
nulm ányútra indult fiatal lel
készeinkről. Az elm últ hetek
ben ra jtuk  kívül több hónapos 
külföldi tanulm ányútra Eise-



Csokor a szóért
Esőben jódlizik Zürich kellős közepén, inge lassan átázik, de 

öt sem ez nem zavarja, sem a furcsálló pillantások. Szépen zen
gő, erős hangja van. ölében sok csokor virág, ta lán  azoknak 
énekel reklámot. Ahogy befejezi a rövid produkciót, nyílt te
kintete az enyémmel találkozik, pedig jó tíz m éterre lehetünk 
egymástól. Érzem, hogy most valami pont ide illőt kell monda
nom a különös jódliművésznek — cserzett arcán ott. a  várako
zás, és aki közvetlen mellette áll, annak a mosolygására rá  van 
írva, hogy bolondnak ta rtja .

— Uram, ez klassz volt! — mondom alkalm i énekesünknek, 
aki erre elárulja, hogy egyszer m ár a  rádió is felvette a hang
ját. Különben ap ja „nem volt”, anyját kéthetes korában vesz
tette el, hányódva-vetődve nőtt fel, nélkülözés, karácsonykor 
is hideg szoba, s 45 éves koráig egyedül. Egyszer valami kis 
pénzhez ju to tt és szállodában töltö tt egy napot, hogy legalább 
akkor legyen melegen. Rendőr jött, megkérdezte, m ért ott van, 
m ért nem otthon. A válaszra aztán egyszer fölment a „lakásá
ra”, ellenőrizni.

— Sírt a rendőr, kérem, am ikor látta, hogy élek. Hazavitt, 
adtak valami ruhát, meg ennivalót. Rendes volt a  felesége is. 
Nem tudják  m ár a  mai fiatalok, mi volt az.

— Azt hiszem, akkor az önnek nemcsak anyagi segítséget je
lentett, de lelkit is, hogy bírja az életet.

— A számból vette ki a szót, uram. Sokkal inkább lelkit. Ka
rácsonyonként mindig azért imádkoztam, hogy az Üristen m in
denkinek adjon békességes szívet. Aztán tizenöt éve találtam  rá 
a feleségemre. Tudja, uram, én a  legnagyobb nyomorúságban 
is ilyen vidám voltam. Szeretem az életet, szeretek énekelni.

Ömlik belőle a szó. Válaszolgatok, bele-belekérdezek, mond 
két-három  magyar szót is, am ikor megtudja, ki vagyok. Húsz
harm inc autó szaladt él m ellettünk és három-négy perc felet
tünk, Közli, hogy m ennie kell, várja a  felesége.

— De ezt a csokrot hadd adjam  önnek, uram. Csak úgy, a 
szóért. Isten áld ja meg.

Nincs szabadkozds; emberem m ár megy is, sőt: egy „vers- 
nyire” rá  is zendít. Megmosolyogják, nem érthetik. Magam is 
alig sejthetem, hogy mi lehet annak a szivében, aki apa-anya 
nélkül nő tt fel, de szereti az életet, s talán öntudatlan védeke
zésül énekli bele h ité t a zürichi esőbe.

Bodrog Miklós

Az Elveszett paradicsom a Tháliában
Valami különös kultúrm isz- 

szió heve lobog azokban, akik 
vállalkoznak a  lehetetlenre, 
hogy ti. a  világirodalom nagy 
eposzait közkinccsé tegyék, 
mégpedig a  színpad, a  megele- 
venítés és a  dialógus eszközei
vel. Kazimir Károly évekkel 
ezelőtt vállalkozott m ár erre  a 
„lehetetlen” feladatra és mond
juk meg őszintén, sikerrel. Az 
Isteni színjáték, a  Kalevala 
u tán  Milton Elveszett paradi
csoma volt a  soron következő, 
am elyet színpadra alkalm azott

Drámai feszültségekkel, kon
fliktusokkal tele van m in
den eposz. Ez természetes. De 
hogy az epika bőven hömpöly
gő folyamaiból a  lényeget ho
gyan szűrik ki anélkül, hogy 
sértés essék a  művön és a  köl
temény esztétikumán, az író 
és rendező kérdése. Teljes ér 
tékű siker csak akkor érhető 
el, ha a  színház közönsége ma
gába szívhatja a  m ű levegőjét 
szíve összeér a  szerzővel s  da
rab ja  m ondanivalójával, * 
fenntartás nélkül átadhatja 
m agát az eposz klasszikus 
szépségű szövegének. Jánosy 
Istvánnak (fordító és összeállí
tó) és Kazim ir Károlynak 
(színpadra alkalm azta és ren
dezte) mindez egymás után, de 
most különösképpen sikerült. 
S mivel tudtunk szerint sehol 
a színházvilágban a  felsorolt 
művek nem kerültek „deszká
ra ”, külön is megérdemli a 
Thalia figyelmünket, hiszen 
„m agyar ügyről”,  kísérletről 
van szó,

Milton az  Elveszett paradi
csomot élete végén, az  elbu
kott angol forradalom  után, a 
17. század derekán irta. Mű
vében kissé benne remeg az, 
am it maga a  nagy angol költő 
is elvesztett. E lbukott Crom
well forradalm a, melyben 
részt vett, zátonyra fu to tt há
zasságának hajója, kirekesz
tették  a  restauráció u tán  a 
társadalomból, elvesztette sze
me világát. Az emberi nyomo
rúság mélységéből vakon ke
resi maga. is az Elveszett pa
radicsomot. Csodálatosan tisz
ta , gyermeki hite meg is ta lá l
ja. Á 12 énekből álló P aradi
csom a bűnbeesés történetét 
dolgozza fel a  Genezisből, v á 
laszt keres az ősi emberi kér
désre, hogyan bukhatott el a

S z e m e m e t  a  h e g y e k r e  e m e l e m

A LUTHERANIA
október 25-én, vasárnap 
délután, a 6 órai istentisz
telet keretében, a Deák té 
ri templomban reneszánsz 
és barokk szerzők műveiből

e g y h á z z e n e i  
Áh í t a t o t  t a r t .

Közreműködnek: Hankis
Ilona, Sándor Judit, Heré
nyi Mária, Takács Judit, 
Prevoz János, M arik Péter, 
Kovács Péter, Mezőfi Tibor 

és T rajtler Gábor.
Vezényel: Wel+ler Jenő, 

Igét h irdet:
DE. KÉKÉN ANDRÁS

igazgató-lelkész.

terem tés koronája, m iért van 
szenvedés, halál. Mikor s hol 
követhették el őseink a végze
tes lépést, melynek következ
tében kiűzettünk a  P aradi
csomból. A hivő Milton a bib
liai történet kereteit, szétfeszí
ti;  és az ég, föld, pokol hár
mas dimenziójában adja meg a 
választ önmagának és olvasói
nak.

A  színpad itt  alkalm as for
ma, i l i  keret, noha képtelen 
feladatnak látszik Milton m ű
vét beleszorítani képekbe, je
lenetekbe, felvonásokba. És 
mégis ragyogóan sikerült! Az 
Elveszett paradicsom 10 éneik
kel is teljes. A ké t utolsó ének 
epilógus, függelék. Kazimirék 
is érezték ezt, s Milton helyett 
Madách Tragédiájával fejező
dik be a színmű. (Madáchot 
az Elveszett paradicsom két 
utolsó éneke is ihlette a Tragé
diára. Ennek megfelelően nem 
vettek erőszakot Milton m ű
vén sem.)

Mondottam azt, hogy külö
nös kultúrmisszió levegője le
beg a  Thália fölött, am ikor 
színre viszi a  felsorolt m űve
ket. S különösen pattanásig 
feszült ez a levegő az Elveszett 
Paradicsomnál. Szereplők és 
nézők egyaránt az első mon
dattól az utolsóig valami meg
m agyarázhatatlan magas fe
szültségbe kerülnek. Az ünne
pélyes várakozást művészi te l
jesítm ény elégíti ki. Az átélés 
szuggesztíven parázslik és 
és szinte templommá magasz
tosul a biblikus jelmezekben a 
Thália. Milton csodálatos nyel
vezete, (kitűnő fordítás) ünne
pélyes stílusa úszik, kóvályog 
a  széksorok felett, s az ember 
átérzi a  bűn realitását, a  ku
darc nagyságát, Isten haragját, 
az Egyszülött áldozatát. Milton 
puritán protestantizm usa ele
mi erővel sodor magával ben
nünket. Együtt vergődünk a 
tehetetlen em berrel, s m ár- 
m ár magával ragad bennünket 
is a  csábító, a  titkos intrikus, a 
Sátán.

Balázs Samu kissé a néger 
képzeletvilágnak, de a  Szent
írás antropom orf kifejezés- 
módjának megfelelően szemé
lyesíti meg az Atyát, Kozák 
András és Drahota Andrea 
plasztikusan és szinte korhűen 
a lak ítja  Adámot, ill. Évát. 
Bitskey Tibor Sétán alakítása 
magával ragadó. Monológjai 
ízig-vérig „M ilton-élményt” 
nyújtanak. Mihály arkangyalt 
szigorú méltósággal Sütő Irén, 
Rafaelt gyermekes ötletesség
gel Esztergályos Cecilia a la
kítja.

A drám át misztikus bizánci 
szellem lebegi körül s ebben 
anakronizm ust érzünk. Ugyan
csak meglepnék az Őrdögsereg 
„hippijei”. bár musical betétei
vel modem korunkat idézi. 
Az angyalsereg katonás kosz
tüm je a mindenség és menny 
fegyelmét, rendjét ju ttatja  
eszünkbe.

Az Elveszett paradicsom té
májánál. művészi értékénél, 
teológiai mondanivalójánál 
fogva is különös figyelmet ér- 
demeL dr, Rédey Pál

Omari Soisa Ion -Soimnen Igehirdetése. Bras
só, Fekete templom. 121 zsoltár. Elhangzott az 
LVSZ kisebbségi konferencia záróünnepén.

Sok m indenben közösek vagyunk azokkal az emberekkel, akik 
több, m int 2000 éve ezt a  zsoltárt Jeruzsálemben énekelték. A 
mai egzegéták többsége szerint a zsoltár felirata a templomfal
hoz történő utazás közben énekelt zsoltárra utal. Valószínűleg 
olyan ének volt, amelyet a Jeruzsálemben tarto tt ünnep vége- 
felé, röviddel az elutazás előtt, énekeltek.

Zarándokúton
Mi is zarándokok vagyunk 

itt. A világ különböző részei
ről gyülekeztünk egybe egy
m ást látni, egymást megismer
ni, egymástól tanulni. Meg 
szeretném említeni, hogy m a
gam azért érzem különösen, 
hogy zarándok vagyok, m ert 
ifjúkoromban, több, m int har
minc évvel ezelőtt m ár meg
látogattam  ezt a vidéket s eb
ből az időből különösen is szép 
emlékek élnek bennem.

De mindez még nem tesz 
minket vándorokká. Zarándo
kok csak azáltal vagyunk, hogy 
összegyülekezésünk á ltal meg 
vagyunk győződve Isten jelen
létének megtapasztalásáról. És 
mi láthattuk, m iként m unkál
kodik Isten egyházán és ke
gyelmén keresztül még ma is 
m indenütt a világon. Különbö
ző környezetben, különféle vi
szonyok között m utatta meg 
Isten a  kegyelmét, s kegyelme 
által az ember szabadulását —, 
szabadulását a világból s szaba
dulását a  világért. — Milyen 
sokat erősödött azáltal hitünk, 
hogy az ő világm éretű m unkál
kodásának konkrét jeleit lá t
hattuk és tapasztalhattuk. Isten 
jelen van velünk ebben az órá
ban is. S ez a  jelenlét ünnepet 
jelentett számunkra, Ezért va
gyunk zarándokok.

Hegyei között
De mi egyéb közösségben is 

vagyunk a régi zsoltárének
lőkkel. ö k  a hegyek városában 
gyűltek össze, m int zarándo
kok. Éppígy mi is egy olyan 
városban vagyunk, amely hegy
ségekkel körülvett völgyben te 
rül el. Elism ételhetjük tehát a 
zsoltár szavait: „Szememet a 
hegyekre emelem”. A mai egze- 
gézisek szerint a zsoltár értel
mét gyakran félreértik. I tt  nem

egy imádság szavairól van szó: 
„Szememet a hegyekre emel
tem, ahonnan az én segítségem 
jön”, hanem aggódó felkiáltás
ez: „Szememet a  hegyekre ve
tem. Honnan jön számomra se
gítség?” Az, aki a hegyekre 
néz, a zarándok-, akinek ismét 
haza kell utaznia. Ezeken a he
gyeken keresztül kell neki ha
zautaznia, e veszélyes hegye
ken át, ahol vadállatok és rab 
lók leselkednek rá. Ez komo
lyan szorongó felkiáltás volt.

Ha mi „szemünket a hegyek
re em eljük”, más értelemben 
tesszük ezt. A hegyektől való 
szorongás, nincs meg bennünk. 
Legfeljebb fáradságos, mégis 
élvezetes hegymászásra gon- 
gondolhattmk. Én magam sem 
felejtem  el soha azt a  négy 
órát, am ikor 30 évvel ezelőtt 
itt  az egyik csúcsot megmász- 
tuk.

Mégis hasanlítunk a  jeruzsá- 
lemi zarándokokra. Vagy 
nincs-e bennünk bizonyos szo
rongás, a  visszaút közeledtén? 
Visszatérünk mindennapi éle-, 
tünkhöz, melyben szintén m in
dig csak zarándokok vagyunk: 
az örök élet felé vezető ú t za
rándokai. S ez a zarándokút 
teli van veszélyekkel. Midőn 
mi it t  zarándokokként össze
gyülekeztünk, nagyon távoli
nak tűnnek előttünk ezek a ve
szélyek. De nem sokára ismét 
itt vannak. És mi magunk is sö
tétségben botorkálunk: hol ve
zet az ú t tovább?

Milyen vezető után T
Talán szabad használnom 

egy erről a  vidékről származó 
régi elbeszélést hasonlatkép
pen. Amikor 30 éve Nagykő
havast másztuk, egy darabon 
letértünk az útról. A közelben 
mély szakadék volt, meredek 
sziklafallal. Ezt akartuk  meg
nézni. Elkúsztunk egészen a

Helvi Juvonen f

ZUZMŐPOHÁR
A zuzmó fölemelte törékeny poharát 
Az eső megtöltötte. És a  cseppben 
széltől is óva, csillogott az ég.

A zuzmó fölemelte törékeny poharát.
Életünk gazdagságara!

Finnből ford. T um ezei Erzsébet

Finnországi mozaik

SZIKLÁK
Sziklás a  földetek és mostoha.
Jó gránitalap! Küzdeni ta n ít  
Kő a szívetek ne legyen soha, 
de a hitetek — legyen sziklahit!

ARANYMOSÓK
Vakációzó helsinki lányok: 
folyók vizéből aranyat mosnak.
A ranyat én is. am erre járok: 
aranyos vizéből szépségpatakoknak.

Túrmezei Erzsébet

„ Öregek klubja ",szerete
Aki a  szépet szereti és tehet

sége van, az szépet alkot. Szép- 
irodalmi műveivel, azoknak ös- 
bem utatásával tün te tte  ki a  
Budai Szeretetotthon „öregek 
K lubját” a  közelmúltban Ko- 
lossy Kövér József színész-író, 
a  Nemzeti Színház, tagja. Gyö
nyörködhettünk székely balla
dáiban s élményben volt ré
szünk, am ikor felolvasta „Hu
nyadi" c. történelmi elbeszélő 
hőskólteményét. S hogyne len
ne élményszerű lelki-szellemi 
gazdagodásban részük Ottho
nunk öregjeinek, hiszen néhány 
év óta minden héten koszönt
hetünk körünkben egy-egy ne
ves előadót; lelkészt, egyetemi 
tanárt, zeneművészt, tudom á
nyos kutatót, operaházi karna
gyot, a  Népi Együttes koreográ
fusát, szólistáját stb. Az el

hangzott előadás alapján meg
beszéljük a  korszerű prédiká
ció kérdését; tájékoztatást k a 
punk az egyházi szépművé
szetről. Megtudjuk, mi a  tör
téneti háttere a  passiojátékok- 
nak. Hallunk az egyház és az 
állam viszonyáról és külföldi 
egyházi életről. Magas szintű 
művészi tolmácsolásban gyö
nyörködhetünk Bach, Beetho
ven, Schubert, Puccini világhí* 
rű műveiben.

Mindez az emberért, az öreg
em berért, aki egyházunk, tá r
sadalm unk megbecsült tagja, 
akiért szívesen fáradozunk, 
hogy jól érezze m agát környe
zetében, otthonában. Hiszen 
beletartozik a közösségbe, ahol 
szám ítanak rá, szeretik.

Filippinyi Jano«

sziklák pereméig, hogy jobban 
láthassuk e mélységet. Erről 
a sziklafalról szql a  régi elbe
szélés. Mintegy háromszáz 
kecskét vezetett egy bak, am i
kor medve tám adta meg a 
nyájat. Az egész nyáj mene
külve próbálta menteni az éle
tét. A vezérbak olyan rohanás
sal érkezett a szakadékhoz, 
hogy képtelen volt elkerülni a 
szakadékba zuhanást. Az egész 
nyáj, mind a 300 követte a ba
kot a mélységbe, a halálba. 
Nem tudtak másként csele
kedni, nekik a régi vezetőt kel
le tt követni. '

Előttünk van az ú t minden 
veszedelmével és minden sza
kadékéval. Hova vezet u tunk 
és a nyáj útja, ha veszély fe
nyeget!

Honnan jön segítségünk?
, Segítségem attól jön, aki te

rem tette az eget és a földet. 
Mi nem vagyunk a nyáj veze
tői. Mi szolgák vagyunk. Nem 
is em berek vezetnek minket. 
A mi urunk az Ür, aki a meny- 
nyet és a földet terem tette. Ke
zében van minden hatalom. 
E ire az Ü rra nyugodtan rá 
bízhatjuk m agunkat. 0  nem 
vezet minket a pusztulásba, 
ö  minden veszélyen á t a he
lyes útra vezet.

Aida.) alatt
Zsoltárunk harm adik versé

ben második személyőre for
dul a  beszéd. Ez minden bi
zonnyal a pap,; aki hazatérő 
vándorokra olvassa az áldást. 
Ezt az igét ne csak úgy ismé
teljük, m int egy hajdan élt je- 
ruzsálemi pap. Az istentiszte
let igehirdetőjeként az a fela
datom, hogy m int a  gyüleke
zet szolgája a papi áldást is 
felolvassam. Ezt a zsoltár sza
vaival szeretném megtenni: 
„Az Ür megőrzi a te ki és be
m eneteledet mostantól fogva
mindörökké.”

Bizonyára a  zsoltár áldása 
ugyanolyan vonásokat hordoz, 
m int ami Pál leveleiben, az 
Újszövetségben előfordul. Egy
részt m ár m inden készen 
áll. „Az Ür nem engedi, hogy 
lábad meginogjon. Az .Űr őriz 
téged”. Nincs más lehetőség. 
Éppígy Pálnál. A bűnbocsánat 
befejezett tény. Az örök élet 
Krisztusban m ár itt van, A tö 
kéletesség Krisztusban m ár 
olyan tény, amelyben nem ké

telkedhet. az ember. Sőt, ha #
jövőbe tekint is Pál, azt tudja 
mondani: „aki elkezdte benne
tek a jó munkálását, be is fe
jezi azt Jézus K risztus nap
jáig”.

A zsoltár a  vége felé kíván
sággá változtatja az áldást: az 
Ür őrizzen meg tég ed . . .  Ez 
m ár nem tény, csak óhaj. Hogy 
az em ber a világ veszedelmei 
közepette nem ta rt ki végig, 
annak a lehetősége nyitva ma
rad. Ugyanígy Pálnál. Mind
két nézőpont Isten áldásához 
tartozik. Minden kétséget ki
záróan m i bűnös em berek b ir
tokában vagyunk Isten teljes 
áldásának. M indazonáltal az a 
feladatunk, hogy naponként vi
gyázzunk magunkra, m ert min
den nap veszélyek között va
gyunk. M int keresztyénék, eb
ben a világban, s nem  e világon 
kívül élünk. Nekünk megvan a. 
magunk feladata a gyülekezet
ben és e világ emberei e lő tt

Bele és szeretet
A megváltás bizonyossága 

számunkra békét, belső békes
séget jelent. De m ihelyt ez , a 
békesség henyéléshez vezet, el
veszítjük azt. A békesség nem 
jelenti azt, hogy az élet m in
den vonatkozásában könnyű és 
biztosított lenne. Az erdélyi 
költő, Reményik Sándor ösz- 
szehasonlítja az Istentől ka
pott békét a  tengerrel. A fel
színen magas hullámok ver
nek, de a tenger mélységének 
csendes vizét a  hullámverés 
nem zavarja. Az a  bizonyos
ság, amelyet Istennek a Jézus 
Krisztusban adott abszolút ígé
rete  jelent, a  szív mélyén za
vartalanul megmarad a világ 
minden vihara ellenére. A, v i
lágtól nem vonulhatunk \nsz- 
sza, a  világ v iharától sem. 
Feladatunk abban van, hogy 
Isten te tte it és evangéliumát 
hirdessük a világnak. De nem  
csak ebben. Feladatunk meg
m utatni e világban a szeréte
tet, ami a  felebaráti szeretet, 
A diakónia az egyház m unká
jának alkotóeleme. Diakónia 
nélkül nem létezik valódi evan
gélium, de megfordítva sem: 
evangélium nélkül nincs valódi 
értelemben vett diakónia. Ez 
állandóan folyó küzdelmet je
lent a keresztyének és az egy 
ház számára.

Nem lehetünk soha megelégedve azzal, ahogyan ezt a fela
datot betöltöttük. Ennek ellenére Isten kezeiben vagyunk. S Is
ten m a is teljes kegyelmét adja: Jézus Krisztusban bűneid 
megbocsátattak. ..Az Űr vigyáz rád, ö  a te árnyékod jobb ke
zed felől”. S ism ét: „Az Ür őrizzen meg minden gonosztól, 
őrizze meg a  te lelkedet; az Űr őrizze meg a  te ki és bemenete
ledet mostantól fogva mindörökké”.

Abrahám békességre igyekszik
Te is tudod: összeveszni 

könnyű, békét terem teni nehéz. 
Nehez, de nem lehetetlen. Ho
gyan? — erről lesz! m ast szó.

Emlékszel: Ábrahám nem 
volt szegény ember. Sok bárá
ny a  és jószága volt. Pásztorai 
egyik legelőről a  m ásikra te

relték nyáját,. Lótnák is sok 
báránya, es-, jószága volt. A két 
nyáj annyira megnövekedétt, 
hogy nem találtak  elég legelőt. 
Ezért Abrahám pásztorai és 
Lót pásztorai összevesztek a 
legelőn. A braham  így szólt 
pásztoraihoz* Keressétek a  bé
kességet! Lót azonban így bíz
ta tta  pásztorait: Ne hagyjátok 
magatokat! Szíve megtelt 
rosszindulattal.

Ábrahám ékkor odam ent 
Lóthoz és ezt. mondta neki: Ne 
legyen veszekedés közöttem es

közötted, az én pásztoraim és 
a  te  pásztoraid között., hiszen 
egy Atyánk van az  égben, mi 
pedig olyanok vagyunk, m int 
a testvérek. Nézz körül a  tá 
jon! Még sok jó legelőt lehet 
találni. Az ú t s 2 abad. Váljunk 
el egymástól. Ha te  balra 
mégy, én jobbra megyek; ha 
jobbra mégy, én balra megyek. 
Lót akkor körülnézett. A Jo r
dán folyó völgyében bőséges 
víz és kövér legelő kínálkozott. 
Olyan volt, m in t Isten kertje. 
Lót ezért a  Jordán folyó völ
gyét választotta és nyájával 
Sodorna városa, felé vonult. A r
ra  azonban nem  gondolt, hogy 
Sodoma lakói gonosz emberek 
voltak, nem engedelmeskedtek 
Istennek.

Ma több ember él a  földön 
és kevesebb a  hely, de még 
mindig van bőségesen A beke 
ú tja  pedig ma is szabad. Isten 
ezért azt mondja:

Keresd a  békességet es kö
vessed art!

íme, milyen jő és milyen 
gyönyörűséges, am ikor együtt, 
lakoznak a  testvérek '

Jézus pedig így tanít:
Boldogok a  békességre tgye- 

kezők, m ert ők Isten fiainak 
mondatnak.



vagytok, lennetek kell!
Piispöklátogatns n Nagymágócsi gyülekezetben

Ha
Magyarországi evangélikus 

egyházunkban vasárnaponként, 
küriilbelül ezer alkalommal 
hirdetik lelkészeink Isten igé
iét a gyülekezetek előtt. Or
szágos átlagban hetenként a 
gyülekezeti tagok 30—35 szá
zaléka vesz részt az istentisz
teleteken. Ez a szám természe
tesen vidékenként változik. 
Városokban kisebb, falvaink- 
ban sok helyen magasabb.

Gyülekezeteinkben komoly, 
és előrevivő m unka folyik az 
ifjúság körében is, és az elmé
lyült hitélet gyümölcseként in
tenzív diákóniai m unka folyik.

Viszont látnunk kell a ne
gatív jelenségeket is, m ert csak 
így tudunk az egyház jövőjéről 
— em berileg — reálisan ter
vezni.

Ism erjük mi is. m ert napon
ként találkozunk vele szolgá
latunkban, a szekularizáció

Közel ötszáz éve, hosszas k i
lincselés után, képzeletének 
engedve indult útnak nyugatra 
Columbus, akinek a  nevéhez 
fűződik Amerika felfedezése. 
De aki még úgy halt meg, hogy 
azt hitte, India valamelyik szi
getén kötött ki. Bátor, hősies 
cselekedet volt, s a  történelem 
nem tud ta kellőképpen hono
rálni. Pontosan ebben az év
ben, 1492-ben kerü lt Luther 
Márton a  mansfeldi iskolába. 
Es 1521-ben, am ikor reform á
torunk V. Károly császár előtt 
állt, indította utolsó roham át 
Cortez Mexikó fővárosa, Te- 
nochtitlan ellen. Hogy mit 
tudott Luther Márton az Ú j
világról, örök rejtély  marad. 
Mert hiszen írásaiban nincs 
n y o m a  annak, hogy valamilyen 
összefüggésben is foglalkozott 
volna vele. Pedig neki igazán 
mindenre k iterjedt a  figyelme.

Ma minden gyermek kezében 
o tt az atlasz, képe van a világ
részek elhelyezkedéséről, a rá 
nyokat tud állítani s az onnan 
érkező események h írét egy
idejűleg veszi. Milyen nagy 
uta t te tt meg az emberiség csu
pán Amerika felfedezésétől!

Az északi sarktól a  déli sar
kig összefüggő hatalm as világ
rész felfedezése nem véletlenül 
fordulópont az emberi tö rténe
lem, tudomány és ku ltú ra  te
rületén. K ét évszámot hasz
nálnak az újkor kezdetének je
lölésére, Az egyik Am erika fel
fedezése, 1492; a  másik a re
formáció elindulása, 1517. 
Nincs értelme vitatkozni azon. 
hogy melyik évszámot helye
sebb alkalm azni, de hogy az 
am erikai kontinens bekapcso
lása az egyetemes ism eret és 
gazdaság vérkeringésébe m it 
jelent, azt nagyjából érezzük.

Magunk is elindulunk a  fel
fedezők nyomában, keresve 
azokat, akik  hitsorsosaink, akik 
az Újvilágban ugyanannak a  
lutheri szellemnek gyermekei, 
akikkel közös hitvallási alapon' 
állunk. Meg akarjuk  ismerni 
azt a környezetet, amelyben él
nek, amely hazájuk, és amely 
akár keserű, akár lágy kenye
re t adott gyermekeinek.

Columbus volt tehát az a ge
novai hajós, aki először p illan
totta meg európai szemmel az 
Újvilágot. Több, m int két hó
napon á t félelem és kétség kö
zött vitorlázott, míg partra  
szállhatott San Salvador szige
tén, kezében a  spanyol király 
lobogójával. A Santa Maria, 
P inta és Nina alig néhány ton
nás lélekvesztők azonban a ra 
nyat, pamutot, különös állato
k a t és m adarakat, és két ijedt 
szemű, festett indiánt hoztak 
magukkal. A két utóbbit meg- 
keresztelésre.

Ez az emlékezetes esztendő 
azonban nemcsak Am erika fel
fedezését. jelentette az európai 
em ber számára, de egyúttal 
kezdetét vette az Újvilág hosz- 
szan tartó  szenvedése M ert 
alig vették hírül a  tengeri ha
talmaik hajósai, hogy arany  ta 
lálható az ism eretlen földré
szen, erőt Vett ra jtuk  az 
,,aranyláz” és elképesztő áldo- 
zathozatal mellett, indultak el 
felkutatására. Bámulatos gyor
sasággal tá rták  fel a  kontinens 
partvidékét és belsejét, keres-

hatását. Igaz ugyan, hogy sok
kal kisebb mértékű- ez a sze
kularizáció hazánkban, m int a  
nyugati országokban, de szá
molnunk kell vele, főleg váro
si gyülekezeteinkben.

Naponként elénk kerülő 
probléma a  belső vándorlás 
kérdése, moly nagyon sok vi
déki gyülekezetei érin t érzé
kenyen, mivel legjobb tem p
lomos híveik költöznek falu
ról városra.

Egy másik probléma, mellyel 
vidéki gyülekezeteink szembe
ta lálják  m agukat az a  folya
mat, mely a  tanyavilág cent
ralizálását és végső soron meg
szüntetését tűzte ki célul.

Az előbb em lített hatások 
néhány gyülekezetben égetően 
jelentkeznek. így Nagymágó- 
eson, melyhez k iterjed t tanya
világ is tartozik. A templom

ve Eldorádót és egyéb mesés 
országokat, de nyomukban 
pusztulás, vér, könny, jaj, pa
nasz és szenvedés maradt. 
Egyetlen más kontinens feltá
rása nem m ent ilyen gyorsan 
és precízen végbe. Amerika ős
lakossága hirtelen megismer
kedhetett a  fehér, az európai 
em ber civilizációjával, hideg, 
számító kegyetlenségével. Ez 
az őslakosság nemcsak halálra 
ítéltetett, de ham arosan sors
társakat kapott az Afrikából 
behurcolt fekete rabszolgák
ban *

Élén ennek a felfedezésnek 
spanyol és portugál hajósok és 
kalandorok jártak. Az akkori 
pápa, VI. Sándor igyekezett a 
két katolikus állam, Spanyol- 
ország és Portugália koegzis- 
tenciáját a  kontinensen sürgő
sen megteremteni (1493), és 
megosztotta egy egyenes vonal
lal közöttük az Újvilágot, de ez 
a  nevezetes döntés csak a  ké
sőbbiek során vált jogi kiindu
ló ponttá.

A leghirhedtebb expedíció
kat Cortez (1518—21) és Fizar- 
ro  (1531—33) vezette. Az előb
bi Mexiko, az utóbbi Peru el
len fordult. Ez a  ké t bravúros 
diadal hatalm as zsákmányt ho
zott a  kapzsi foglalóknak, de 
két ragyogó birodalom és kul
túra teljes elpusztulásával járt.

Eközben a  kontinenst legye
ző alakjában vették körül és 
ostromolták a  felfedezők. Hi
hetetlen nehézségeket és veszé
lyeket állták  ki, miközben fá
radhatatlanul ku ta tták  arany, 
dicsőség és bármilyen különö
sen hangzik ebben az összefüg
gésben: megtéríthetők után. A 
legtöbb kutató expedícióban 
csak maroknyi katona és az el
m aradhatatlan papi kíséret 
vett részt. így legfeljebb négy
százan. ha voltak.

De abban az évben, amikor 
Cortez Montezuma császárt 
foglyul ejtette, vagyis 1521- 
ben, Magellán megkerülte Dél- 
A m erikát s hajóival tovább vi
torlázott a  Csendes-óceánon. 
98 napig ta rto tt Földünk első 
körülhajózása. És igaz, hogy őt 
magát megölték a  Filippi-szi
geteken, de most m ár minden 
kétséget kizáróan „gömbölyű 
volt a  Föld”.

Ezen a  „gömbön'’ helyezke
dik most m ár el Amerika is. 
am elyet három részre osztva 
ismertetünk. 1. Dél-Amerika 
(spanyol nyelve, ku ltú rá ja  mi
a t t  Latin-Am erikának nevez
nek). 2. Közép-Amerika és a 
Karib-szigetek (szintén Latin - 
Amerikához sorolnak) és 3. 
Észák-Amerika, amelynek an
golszász ku ltú rá ja  van. A há
rom rész éles vonallal elvá
lasztható.

A VI. Sándor pápa által hú 
zott határvonal, am ely elsősor
ban Közép- es Del-Amerikát 
érintette, legjelentősebb kiha
tása a  gyarmatosításon kívül a 
vallásra, ill. a  h itéletre volt. 
m ert hiszen napjainkig protes
tantizm usról komolyabb érte
lemben véve itt  nem beszélhe
tünk. E területen nagyon sokat 
szenvedtek hitsorsosaink a  ■'•ál
lásos üldöztetés m iatt De 
mindezekkel * továbbiakban 
foglalkozunk.

Ä, P.

kent. Néha el-el m aradtak is
tentiszteletek. A gyülekezet ál
dozatkészsége oly mértékben

fogyott meg, hogy még a  köz
ponti kötelezettségének sem 
tudott m indig eleget tenni a 
gyülekezet. Az em lített problé
mák mellett nehezítette a  hely
zetet az a  tény is, hogy a  tíz
gyermekes lelkész, Kálmán La
jos családja megélhetése érde
kében állást vállalt a  helyi 
tsz-ben. Öröm ugyan, hogy 
egy-egy lelkészünk becsülettel 
m egállja a  helyét nem egyhá
zi állásban is, de ez azt jelen
tette, hogy a  gyülekezeti m un
kában nem  tud ta m aradékta
lanul betölteni kötelességeit.

D. Káldy Zoltán püspök ok
tóber 4-én azért látogatta meg 
a  gyülekezetét, hogy nehéz 
helyzetéből kivezető utat, a 
gyülekezet jövőjére nezve meg
oldást keressen a helyszínen 
a  gyülekezettel közösen.

Először igehirdetéssel szol
gált a gyülekezetben Mt 9,35— 
38 alapján. Igehirdetésében a  
püspök a rra  hívta fel a  gyü
lekezet figyelmét, hogy a  mai 
istentiszteleten találkozhatunk 
még Jézussal. Jézus azért szól,

m ert segíteni akar, lá tva ele- 
settségünket és gyengeségün
ket. Nem büntetni, hanem  se
gíteni! „Isten most sem azzal 
jön, hogy megítél, hanem ma 
is irgalm ával és szeretetével 
közeledik hozzánk. Lehetőséget 
ad az új kezdetre . . .  Ebből a  
kicsiből, ami itt van, tud a 
Szentlélek ú jra  gyülekezetét 
teremteni. Kevesebben m arad
tatok, de vagytok, és ha vagy
tok, lennetek kell, m ert Isten 
azt akarja, hogy éljetek. Igé
jé t hallgassátok és szeressé
tek” — m ondta igehirdetésé
nek befejezéseként a  púpok.

Az istentiszteletet követő 
közgyűlésen, amelynek egyet
len tárgysorozata a gyülekezet 
jövője volt, világos képet tud
tunk alkotni a jelenlegi hely
zetről és körvonalazódott a  to
vábbi teendők sorozata is. A 
jelenleg kb. 120 családból álló 
gyülekezet az elkövetkező hó
napokban maga dönt további 
sorsáról oly módon, hogy a  lel
kész vállalta 60 család és a 
presbiterek szintén hatvan 
család meglátogatását. Ezek
nek a  látogatásoknak az ered
ményei döntik el az év végéig 
a  további teendőket. Az isten
tiszteleten résztvevők arró l a 
szándékukról tettek tanúbi
zonyságot, hogy tovább is ön
álló gyülekezet akarnak  m a
radni. Ennek egyik tanújele 
volt az istentisztelet offertóriu- 
m a is, mely közel 700 Ft volt. 
Ez az összeg fele az előző egész 
évi offertóriumnak.

A dja Isten — és mi nagyon 
bízunk benne —■, hogy így lesz, 
hogy a  gyülekezet minden 
egyes tagja érezze át azt a fe
lelősséget, melyet a  jelenlevők 
átérezték, és melynek az ered
ménye az a  szándék volt, hogy 
m egm aradjanak önálló gyüle
kezetnek.

if j. Kendek György

A VÍZRŐL
ö  víz, ma rólad dalolok.
Te minden jók közt legnagyobb
Szolgálsz szelíden, hallgatag, 
Megtöltesz minden p o h a r a t

Égből hulló kristály eső 
S a föld mélyéből törsz e lő :

Te fürdeted a szenvedőt, 
Megöntözöd a zöld mezőt.

Hópehely vagy és lenge der,
Toldi lesz a ruhánk fehér.
Minden piszkot beléd mosunk
S te tükrözöd a mosolyunk,

Ha beszennyez a mi bűnünk,
Rút csatornákba száműzünk,

S te harm atként szállsz ú jra ránk, 
Hús csókod enyhíti a  szánk.
A testünkbe épülsz b e le . .  I 
Ó, mindenség mindenese!

Bár lehetnék, m int te, olyan 
Hajókat hintázó folyam,

Kis m adárkát a legelőn,
Szőlő könnye tavaszelőn.
Lengő pára hűlő teán,
Zápor, szivárvány, óceán.

Hű szolgája mindenkinek: 
Szürcsölnének szikkadt szívek.

Szívnának szomjas szenvedők, 
Öntözném a száraz mezőt.

Nem fogna part, se messzeség, 
Mosnám a világ szennyesét,

Hogyha m ár mindén szép feher, 
Lennék hókristály, tünde dér

S így olvadnék el csendesen 
Forró szívedben, Istenem,

Rumi Erzsébet
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DR. R RIEMECK 50 EVÉS
Dr. Renate Riemeck profesz- 

szomő október 4-én töltötte be 
50. . életévét. Régóta az első so
rokban harcol Nyugat-Német- 
országban azért;, hogy felülke
rekedjék a valóságos helyze
ten tájékozódó békepolitika 
hazájában. Munkájának jelen
tős részét szentelte Riemeck a 
Keresztyén Békekonferenciá
nak. Tagja a KBK regionális 
bizottsága tanácsának.a Német 
Szövetségi Köztársaságban, el

nöke a  KBK nemzetközi kér
désekkel foglalkozó bizottságá
nak. Mint a „Stimme dér Ge
meinde” hetilap szerkesztő bi
zottságának’ tagja hétről hétre 
jelennek meg elemzései a  lap
ban a  nemzetközi helyzetről 

Évekkel ezelőtt já r t hazánk
ban is és igen nagyra értékeli 
azt az építőmunkát, amivel 
egyházunk hozzájárul hazánk • 
ban az igazságos társadalom 
építéséhez.

AZ „ÜJ EMBER” JUBILEUMA
Az „Új Ember” katolikus he

tilap most ünnepelte fennállá
sának negyedszázados jubileu
mát. Ezen ünnepi esemény 
tiszteletére fogadást rendeztek 
október 11-én a  Gellért Szálló
ban. amelyen a  hazai és kül
földi egyházi sajtó képviselői 
közül többen megjelentek. Üd
vözlő beszédet mondott dr. 
Várkonyi Imre prépost kano

nok. majd az Állami Egyház
ügyi Hivatal nevében Balló 
István elnökhelyettes köszön
tö tte a jubiláló lap o t s o lvas
ta fel P rantner József állam 
titkár, az ÁEH elnöke üdvöz
lő levelét. Az ünnepélyes és 
szíves fogadtatáson az Evan
gélikus Életet D. Koren Emi! 
felelős szerkesztő képviselte s 
adta át lapunk szerkesztőségé
nek áldáskívánságait,

EVAGÉLIKUS IFJAK LENGYELORSZÁGBAN
Harminctagú ifjúsági cso

port tanulm ányúton volt Len
gyelországban a bajor evan
gélikus egyház területéről. A 
ném et fiatalok meglátogatták 
a legtöbb nagyobb lengyel vá
rost, koszorút helyeztek el az 
egykori koncentrációs tábor

ban. Birkenauban Auschwitz 
m ellett és több megbeszélést 
folytattak lengyel evangélikus 
vezető emberekkel.

A fiatalok jó benyomások
kal tértek vissza Lengyelor
szágból.

MEGHALT DOERNE PROFESSZOR
Hetvenéves korában várat

lanul m eghalt Göttingenben 
Martin Doerne nyugalmazott 
teológiai professzor, aki 1934- 
ben Lipcsében kezdte meg teo
lógiai tanári tevékenységét 
m int a  gyakorlati tanszék ve
zetője, majd 5 évi rendszeres

teológiai professzoráig után 
Rostockban és Halléban, 1954- 
ben a  göttingeni fakultás gya
korlati teológiai professzora 
lett.

Doerne professzor igehirde
tés-előkészítő könyvei lelkésze
ink körében jól ismerték.

ALASZKA SZENTJE
Pál finn ortodox érsek haza- misszionáriusnak, Hérman- 

té rt kéthetes alaszkai útjáról, nak szenttéavatását Herman 
Az érsek részt vett azon az 1795-ben a finnországi Valamo 
ünnepségen, ahol nyilvános- kolostorából indult alaszkai 
ságra hozták az első alaszkai missziói útjára.

A KELETI POLITIKA ÉS A JÖVŐ
Neves evangélikus és kato

likus egyházi vezető emberek 
— többek között dr. J. Beck
mann rajnai egyházi elnök — 
felszólították a Német Szövet
ségi Köztársaságot, hogy a ke
leti politikát tegyék a jövőben 
politikájuk alapkövévé.

A mintegy 90 személy által 
aláírt nyilatkozat kifogásolja, 
hogy majdnem kizárólag nem 
zeti érdekből kifogásolják az 
ellenzékiek a keleti politikát 
és a nacionalista m últ emlé
keit ébresztgetik kritikájuk
ban A nyilatkozatot, aláírók

szerint a keleti politikának a 
jövőt kell formálnia, m ert ha 
a keleti és nyugati ipari nem
zetek nem találják meg az 
együttműködés ú tját, emberek 
százmilliói fognak hiába har
colni ezen a földön életjogai
kért az elkövetkező évtized
ben.

A nyilatkozatot a bochumi 
szociáletikai intézet vezetője 
dr. Klaus Lefringhausen, K 
Hoppe, a  római katolikus 
bensberger kör és H. Th. Ris
se, a „Pax Christi” részéről 
kezdeményezték. Az aláírók 
között sok professzor szerepel.

ősz van és a Zöldség-Gyü-  
moles Közért pultjain ismét 
ott sárgállik a téli időszak oly 
fontos gyümölcse, a narancs. 
Rományik Sándornak a na
rancsról édesanyja jutott eszé
be, nekem Erzsiké.

Mint 12—14 éves kislányt 
ismertem meg. Amikor meg
látogattam rendszerint a 
konyhaládán ült, onnan csa
csogott és figyelte édesanyját. 
A kkor is ott ült, amikor a töb
bi gyerek az iskolában tanult.

Kis pályás lehetett, amikor 
a, szomszéd, néni felfigyelt és 
megjegyezte férjének: „Te, 
apa, nincs valami baja a kis 
Erzsikének?” — Küzdelemmel 
teli évek következtek, orvos, 
kórház, torna, tanító... Végül 
megértette a család, hogy Er
zsiké örök. gyermekként ma
rad az övék.

Elfogadták. Szoba-konyhás 
lakás egy pesti bérházban, 
dolgozó apa, serdülő fiútest
vér, az édesanya a beteg miatt 
nem vállalhat munkát, Erzsi
két mégsem adták, oda és őt 
ez a szeretet éltette 34 éven 
át. Helye azóta felszabadult a 
terjeszkedő család részére, de 
örök űrt hagyott maga után.

Ahogy visszagondolok rá és 
visszaidézem gyönyörű sze
meit — amelyekhez hasonló
kat ritkán látni — és hangját, 
meleg érzés tölt e l Erzsiké 
azok közé tartozik, akik ha 
tí.thatalanul is, de bíztatnak: 
tovább . tovább...

Én akartam tanítani és 6 
lett a tanítóm. Két. dologra ta
nított: a. szeretet csak hűség
gel párosulva igazi szeretet, 
és: — meglátni a hétköznapi 
dolgokban is a szépet.

A régi városnegyedből elke
rültem, más helyen róttam az 
utcákat és közben elröppent 12 
év. Erzsiké kiesett az - útirá
nyomból. Talán azért, mert 
egy lezárult korszakhoz köny
veltem? — ö  azonban nem fe
lejtett el 12 éven át sem...

Amikor egy este váratlanul 
beléptem a szobájuk ajtaján, 
Erzsiké szeme ugyanúgy ra
gyogott mint régen, nem törte 
meg a 12 év hűtlensége. „Ugye 
most már mindig el tetszik 
jönni." Látszólag én voltam az 
ajándékozó, valójában ö aján
dékozott meg valamivel, ami 
az élet, az emberek, a jövő 
iránti bizalmamat megerősí
tette.

A narancsok? Igen. .. Mar 
beteg volt, kis törékeny teste 
lassan fogyott. Láza hirtelen 
felszökött, majd elmúlt. Gyak
ran szomjúság gyötörte. Gon
doltam a narancs lesz a leg
jobb neki. A kis bibliai kép
sor már ott várt kirakva, az 
asztalon. Melléje tettem a na
rancsokat. ..Bözsikém., meg
eszed az egyiket, jó, a. többit 
elteszem” — mondta az édes
anyja. ..Hagyja, édesanyám, 
hadd gyönyörködjem bennük'” 
— volt a válasz, és szeme ra
gyogott a gyönyörűségtől

Azóta szimbólummá vált- 
számom.ra a narancs. Futunk, 
loholunk, erőltetjük az „élni 
szépet”, „élni jót”, élni akará
sunkkal, és a titok valahol 
máshol van Valahol ott a há
rom- narancs körül... vagy ta
ten szívünkben?

Erzsikére gondoltam, és me
leg érzés suhant í t  rajtam 
Mintha látnám két szép sze
mét: tovább... tovább EL 1

E r z s i k é



Nagyobb bitet aáj Urnák!
Lk 174—6

Megértem a tanítványokat, hogy Jézus szavait hallva könyör
gésre fogták a dolgot: Növeld a mi hitünket! Jézus igényét 
megértve, mi is könyörgésbe törhetünk ki: Növeld a mi hitün
ket!

Mihez kell a „nagyobb hit”?

AHHOZ, HOGY JOBBAN TUDJUNK VIGYÁZNI MAGUNK
RA (3. a.) Nehogy botránkozások essenek miattunk. Jézus ki
csinyeit helytelen magatartásunkkal a hittől eltántorítani, vagy 
bűnre csábítani olyan bűn, amely megérdemli, hogy malomkö
vet kössenek elkövetőjének nyakára, s vízbe dobják. Máté, 
Márk, Lukács evangéliumában egyaránt szerepelt ez az erős 
kifejezés.

Nagyobb hit kell ahhoz, hogy magatartásunk mindenben 
összhangban legyen szavunkkal és miattunk kívülállók ne 
szidják Istenünk nevét, ügyét. Egyes keresztyénnek és gyüleke
zetnek éppenúgy, mint az egész egyháznak szüksége van ilyen 
„nagyobb hitre”, hogy jól képviselhesse Jézus akaratát az em
berek között. Nem is lehet félszívvel igazán szolgálni, ahogy 
az az előző fejezetből is kiderül (Lk 6,1—13). Példamutató éle
tünkre rászorulnak a gyülekezet tagjai.

AHHOZ, HOGY JOBBAN TUDJUNK VIGYÁZNI EGYMÁS
RA (3. b.), ha szükséges inteni, sőt rászólni is tudjunk a másik
ra. Nem a háta mögött — így könnyű és szeretetlen, mindig a 
gyávaság jele, egyben a pletyka szülőanyja, egy bűnlavina 
elindítása —, hanem őszintén és szembe, de szeretettel. A ke
resztyén közösségnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy ki
bírja a testvérek egymást intő szolgálatát, építő kritikáját is. 
Bonhoeffer sokat idézett kis könyvében, amit a „Közösségi 
élet’’- ről írt, többek között megállapítja: „Elkerülhetetlen a 
testvér rendre intése, ha nyilvánvaló hűnbe esik. Semmi sem 
kíméletlenebb, mint az olyan szelídség, amely a másikat ma
gára hagyja bűnében. Semmi sem irgalmasabb, mint a kemény 
rendreutasítás, mellyel a testvért a bűn útjáról visszatérítjük. 
Az érzékeny ember mindig hízelgővé válik, majd hamarosan 
megvetője és rágalmazója lesz tesetvérének. Az alázatos azon
ban megmarad mind az igazságban, mind a szeretetben”. A 
gyülekezet olyan közösség, ahol szeretetben igazítják helyre 
egymást a testvérek. A helyreigazítás gyakorlatához — mind 
nyújtásához, mind elfogadásához — nagyobb hit kell.

AHHOZ, HOGY JOBBAN TUDJUNK VIGYÁZNI A KÖZÖS
SÉGRE (3. c.). Ehhez tartozik a megbocsátani tudás. Határta
lan bocsánat. Ez az a mérték, amivel Isten is mér nekünk (Lk 
6,36—38). Hányszor lehet megbocsátani? Szövegünk szerint na
ponta hétszer, Mt 18, 22 szerint: hetvenszer hétszer is. A ke
resztyén ember bocsánatból él és bocsánatot gyakorol. Ez a kö
zösség megőrzésének kettős titka. A Miatyánk 5. kérése is egy
szerre bocsánatkérés és bocsánatadás ígérete. Egyik sem köny- 
nyű. Mindkettőhöz hit kell. Reményteljes kérés, felelős Ígéret. 
A közösségi életben gyakran esoTc ez a megoldás adódik: a bo
csánat. Vagy nincs megoldás! A bocsánat titkának ismerete 
és gyakorlása nélkül minden emberi közösséget joggal lehet 
félteni bomlástól, szülő—gyermek közösségét éppen úgy, mint 
házastársak, munkatársak, barátok, gyülekezet, társadalom kö
zösségét. Söderblom, az ökumené nagy alakja és jelentős val
lástörténész szerint „ez éppen a keresztyén vallás különlegessé
ge. Tanítás a szeretetről másutt is van, de bünbocsánat csak 
itt. Jézus, ez a páratlan vallástörténeti személy, ezért élt és halt 
meg”. A bocsánat nehéz, de szükséges gyakorlatáról egy nagy 
igehirdető Moody így szólt: „Ez az a veszélyes szírt, amely kiáll 
a kegyelem tengeréből, s amelyen már sok keresztyén ember 
hajója zátonyra futott.” Jézus nemcsak tanította a bocsánatadás 
szükségét, gyakorolta is. Ellenségeinek megbocsátva könyörög 
a kereszten (Lk 23, 34), a kitaszított így marad közösségben né
pével. Az első vértanú István ugyanígy halt meg (Csel 7, 60). 
Luther a bajba jutott Tetzelt — egykori nagy ellenfelét — vi
gasztaló levéllel keresi fel.

Az igazság, vagy irgalom nagy dilemmájában Urunk egyér
telműen az irgalom oldalára döntött. Gonosz szolga, aki a mez
telen igazságot választja. (Mt 18, 21—35). A bűnbocsánat hiá
nyában pusztulás és kárhozat van, ismeretében és gyakorlá
sában élet és üdvösség. Nagyobb hitet adj Urunk!

Dr. Hafenscher Károly

I M Á D K O Z Z U N K
Hinni taníts Urunk, hogy hitből follyék minden szavunk és a 

hit táplálja cselekedeteinket is. Gyakran vagyunk kiszáradt, 
megfásult, közömbös tanítványaid. Növeld a mi hitünket!

Hinni taníts Urunk, hogy éberebb szeretettel vigyázzunk egy
másra. Egymást a bűntől féltsük, s bűnből mentsük. Növeld a 
mi hitünket!

Hinni taníts U runk, hogy meg tudjuk bocsátani az ellenünk 
elkövetett vétkeket határtalanul, ahogyan Te bocsátasz meg 
nekünk. Ne engedd, hogy sértődötten járjunk a  világban, 
jogos vagy vélt sérelmektől terhelten. Irgalmas szereteteddel 
szabadíts meg hideg, szívtelen, önigaz magatartástól. Növeld a 
mi hitünket!

Hinni taníts U runk, hogy feltétel nélkül szolgálhassunk Ne
ked az emberek között, a  mai világban. Növeld a mi hitünket! 
Ámen.

300 ÉVE TARTOTTÁK AZ 
ELSŐ BIBLIAÖRÁT

A gyülekezeteinkben ism ert 
bibliaórák alkalm ai háromszáz 
éves m últra tekinthetnek visz- 
sza. 1670-ben tö rtén t ugyanis, 
hogy a németországi M ajna- 
melletti F rankfutban Philipp 
Jacob Spener lelkész először 
ta rto tt heti összejöveteleket. 
Ezeken először a vasárnapi 
prédikációkat beszélték meg, 
m ajd később a mai form ában 
bibliatanulmányozást kezdtek, 
a résztvevők hozzászólhattak 
és közösen, a lelkész vezetésé
vel folyt a munka.

— ROZSAK! C sodálatos szín  vál
tozatban, legjobb m in őségben csalt 
nálunk. K érésre árjegyzéket kü ld  
PALKÓ k ertész . B udapest, X V ., 
C sillagfürt u . 8.

— ALBÉRLETI szobát keres fia 
tal, szolid , gyerm ek telen , m ég ta
nu ló  házaspár. Cím a  k iad óh iva
talban.

EVANGÉLIKUS e l e t

A  M agyarországi 
E vangéliku s O rszágos E gyház  

S ajtóosztá lyának  lapja  
Szerk eszti: a szerkesztőb izottság  

F ele lő s szerk esztő  és k iad ó:
D . Koren Em il

S zerk esztőség  és k iad óh ivata l:  
B udap est, Vrif., P u sk in  u . 12.

T elefon : 142—074 
C sekk szám laszám : 20.412—v m .  
E lőfizetési ár: egy  évre 90,— Ft 

Á rusítja  a M agyar P osta  
In d ex  25 211

T0.3035
A thenaeum  N yom da. B udapest 

R otációs m agasnyom ás
F e le lő s  v e ze tő :

Soproni B éla igazgató

htentiszteleti rend
B udap esten , 1970. október 25-én

D eák tér  de. 9. (úrv.) dr. H a- 
íenscuier k á r o ly , de. 11. (úrv.) D. 
K áldy Zoltán, du. 6. Z enés áh íta t: 
dr. K ékén  A ndrás. Fasor de. 11. 
D. K oren Em il, du. 5. szeretetven -  
dégség. D ózsa  G yörgy  út de. fé l 
10. D. K oren Emil. Ü llő i út 24. de. 
fel l l .  K arácsony Sándor u. de. 9. 
R ákóczi út 57/b. de. 10. (szlovák) 
Aradi A ndrás, de. 12. (m agyar), 
du. 5. szeretetven d égség . Thaly  
K álm án u. 28. de. 10. F rancisci 
G uido, de. 11. dr. R édey P ál, du. 
5. szeretetven dégség . K őbánya de. 
10. S ü lé  K ároly. U tász u . de. 9. 
V eöreös Im re. Vajda P éter  u . de. 
fé l 12. Sü lé K ároly. Zugió. de. 11. 
(úrv.) B oros K ároly. R ákosfalva  
de. 8. B oros K ároly. G yarm at u. 
de. fé l 10. B oros K ároly. Fóti 
ú t de. 11 B aranyai T am ás. Váci 
út de. 8. B aranyai T am ás. Fran- 
gepán u. de. fé l 10. B enczúr Lász
ló. Ü jpest de. 10. B lázy Lajos. 
P esterzséb et de. 10. V irágh G yula. 
Soroksár Ú jtelep  du. fé l 3. Virágh  
G yula. Pestlőrinc de. 11. M atuz 
László. K ispest de. 10. K ispest We- 
k erletelep  de. 8. P estú jh e ly  de. 10. 
Schreiner V ilm os. R ákospalota  
MÁV T elep  de. 8. R ákospalota

N agytem plom  de. 10. R ákospalota  
K isiem plom  du. 3. R ákosszentm i
hály  de. fé l 11. K arner Á goston. 
Sashalom  de. 9. K arner Á goston . 
M átyásföld de. fé l 11. C inkota de. 
fé l 11, du. fé l 3. K islarcsa  de. 9. 
R ákoscsaba de. 9. B ék és József. 
R ákoshegy de. 9. R ákosliget de. 
10. R ákoskeresztúr de. fé l 11, du. 3.

B écsikapu  tér de. 9. (úrv.) Ma- 
docsai M iklós, de. fé l 11. (ném et), 
de. 11. (úrv.) V árady Lajos, du . 6. 
M adocsai M iklós. T orockó tér de. 
fé l 9. V árady L ajos. Óbuda de. 9. 
Füiöp D ezső, de. 10, (úrv.) Fülöp  
D ezső. XII. T artsay V ilm os u . de.
9. C sengődy László, de. 11. C sen- 
gőd y  László, du. fé l 7. T akács Jó 
zsef. B udak eszi de. 8. T akács Jó 
zsef. P esth id egk ú t de. fé l 11. Ta
k ács József. K elenföld  de. 8. (úrv.) 
dr. R ezessy  Zoltán, de. 11. (úrv.) 
dr. R ezessy  Z oltán, du. 6. R euss  
András. N ém etvö lgy i ú t. de. 9. 
(úrv.) R euss A ndrás. N agytétény  
de. fé l 9. K elen völgy  de. 9. V ison- 
tai Róbert. B udafok  de. 11. V ison- 
tai Róbert. B udaörs de. 3. V isontai 
Róbert. T örökbálin t du. fé l 5. V i
sontai Róbert. C sillaghegy de. fél
10. Csepel de. fé l 11.

— Szentháromság’ után a  22. 
vasárnapon az oltárterítő szí
ne: zöld. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje Fii 1,3—11; 
az igehirdetés alapigéje: Lk 
17,1—6.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
Október 25-én, vasárnap reggel 
7 órakor az evangélikus egyház 
félóráját közvetíti a Petőfi Rá
dió és az URH adó. Igét hirdet 
REUSS ANDRÁS kelenföldi 
segédlelkész.

— A HAJDÚ-SZABOLCSI 
EGYHÁZMEGYE lelkészi 
munkaközössége október 16-án 
Debrecenben tarto tta  ülését. 
Á hítatot tarto tt és úrvacsorát 
osztott Bárdossy Tibor. Igehir
detési előkészítőt Halassy End
re, előadást Csizmazia Sándor 
és D. dr. Ottlyk Ernő püspök 
tartott. Az esti gyülekezeti is
tentiszteleten a püspök hirde
te tt igét.

— ÖSAGÄRD. Szeptember 
27-én csendesnapot tarto ttak  a 
gyülekezetben, amelyen ifj. 
Harmati Béla külügyi titkár, 
Záborszky Csaba felsőpetényi 
és Ktszely Sándor csővári lel
kész szolgált.

— A GYÜLEKEZETI SE
GÉLY szolgálatának 110 éves 
évfordulója alkalmából októ
ber 20—21-én Celldömölkon 
hálaadó ünnepet tartottak. Ok
tóber 20-án tizennégy, gyüleke
zetben igét hirdettek a Gyüle
kezeti Segély egyházmegyei

előadói és felkért lelkészek, 
október 21-én hálaadó emlék- 
ünnepélyt tarto ttak  a  celldö- 
mölki templomban, amelynek 
szolgálatát Weltler Rezső és 
D. Koren Emil püspökhelyetts- 
sek végezték. Ünnepi előadást 
ta rto tt Várady Lajos esperes, 
a  Gyülekezeti Segély országos 
előadója.

— A SOMOGY-ZALAI EGY
HÁZMEGYE lelkészi munka- 
közössége szeptember 17—18-án 
Gyenesdiáson ta rto tta  ülését. 
Űrvacsorát osztott Dubovay 
Géza esperes, előadást dr. 
Pusztay László, Vértessy Ru
dolf, Kutas Elek és Hernád Ti
bor, áhítatot Teke Zsigmond 
tartott. Sárkány András versei
ből adott elő. Tájékoztatót Du
bovay Géza esperes tartott.

— OROSZLÁNY. Zenés áhí
ta t lesz október 25-én, délután 
3 órakor az oroszlányi tem p
lomban a  gyülekezet énekka
rának nyolcéves évfordulója 
alkalm ából. Műsoron Gárdo
nyi Zoltán művei. Közremű
ködnek: Simkó Imre (hegedű), 
Gerő Dórika, Gerő Erik (or
gona) és a gyülekezet ének- és 
zenekara. Vezényel Nagy Dá
niel. Igét h irdet Nagy István 
esperes.

— ÜJPEST. Október 25-én, 
vasárnap délután 5 órakor sze
retetvendégség lesz a  gyüleke
zetben, amelyen dr. Fabiny 
Tibor teológiai tan ár ta rt elő
a d á s t '

Szebasztian a
— Nem, maga nem vásárló 

— azok nem ilyenek —, mére
get gyanakodva Szebasztian és 
szabadkozás nélkül magamra 
hagy, mert vevő érkezett. A 
bántóan túlvilágított műterem 
feltépett húsra emlékeztető 
nyerstégla falait és a mocskos 
betonpadlót elborítja a félkész, 
vagy száradó szentképek tö
mege. Legtöbbjük Jézust ábrá
zolja, amint irdatlan birkanyáj 
kellős közepén kisbárányt daj
kál — átszellemültnek szánt 
tekintete azonban inkább ta
nácstalanságot tükröz, mintha 
azon töprengene: hová is tegye 
le a kis gidát, hiszen a szoron
gó birkatömeg a látóhatárig 
nyúlik. Aligha sikerültebb a 
példányszámban ezt követő al
kotás —, melyen az Olajfák he
gyén vívódó Megváltó látható 
zord sziklák, okkersárga hold- 
fény-özön és a hegyoldalt ost
romló tengerár közepette. Az 
egyik állványon talányos jele
net szikkad: felhőkön sétáló 
bozontos öregúr — a szomszé
dos kisebb felhőkből pucér, ró
zsaszín angyalkák potyognak.

A visszatérő Szebasztian ko
moran megfoszt maradék re
ményeimtől és kijelenti, hogy 
a mezítlábas felhőjáró igen is 
az Atyaúristen — ha nincs el
lene kifogásom. Ijedt hallga
tásom még inkább ingerli, mé
regdrága külföldi konyakot 
vesz elő, tölt magának és ellen
ségesen így szól:

— Nyilván azért jött ide, 
hogy megmosolyoghasson egy 
giccsfestőt — pedig én csak ki
elégítem az igényeket és nem 
támasztom őket! — Sóhajtva 
megáll a körzővel előrajzolt 
dicsfények, vért lövelő, kitárt 
szívek sorfala előtt — hangja

szentképfestö
egyszerre szomorú és félszeg 
lesz, amikor megszólal:

— Tudom, hogy rémesek, de 
csak így veszik őket. így azon
ban minden mennyiség kevés. 
Hatszáz forintnál egyik sem 
drágább és az előállítás egyik
nél sem több három óránál. Ne 
képzelje, hogy cinikus lettem, 
nem vagyok vigyorgó bálvány
iparos — megpróbáltam igény
nyel dolgozni, de az ilyesmik a 
nyakamon maradtak. És hitet
len sem vagyok. Mindenekelőtt 
abban hiszek, hogy Jézus nem 
volt olyan, amilyennek mázo
lom. Rossz lelkiismerettel oly 
sokszor elképzeltem Öt — sas
orr, sebhely, mázsa körüli ter
met — semmi sem idegen ettől 
a Jézustól, csak ez a kétezer 
éves kerekdedség — ez az áb
rándos negéd.

— Sokat keresek — időnként 
elképzelhetetlenül sokai. Ez né
mi elégtétel az elvetélt mű
vészpályáért, melyről mindég 
álmodoztam. Tárlatengedélyes, 
vékonypénzű barátaim harsá
nyan irigyelnek és sunyin meg
vetnek — mind a kétszer igaz
ságtalanok.

— Furcsa — a tanítványai
nak azt mondta: ne legyen két 
öltözet ruhátok, ne vigyetek se 
táskát, se botot — nekem pe
dig, aki nem hirdetem, csak a 
tömegízlésnek megfelelve szé
riában megfestem —, kocsim 
és betétkönyvem van. Szeretem 
ezt a töviskoronás, véltarcú, 
félreértett férfit — hitvesi 
ágyak, útkereszteződések néma 
őrét.
— Nem járok templomba, elég 
ocsmányul elek —, de úgy ér
zem, ág. a római katona az én 
véleményem is kimondta ak
kor: — bizony Isten Fia volt 
ez. Turcháuyi Sándor

„Hiszen tenálad van a bocsá
nat, hogy féljenek téged!” 
(Zsolt 130,1)

VASÁRNAP. — „Mindenben 
hálát adjatok, m ert ez az Is
ten akarata a Krisztus Jézus 
által hozzátok.” (1 Tess 5, 18) 
Sírva idézte édesapja emlékét 
a tem etést bejelentő fiatalasz- 
szony: „0  mindig derülátó 
em ber volt, m indent a  jó ol
daláról nézett s ezért minden
ért hálás tudott lenni. Én 
azonban, a fiatal, tele vagyok 
félelmekkel, kishitűséggel és 
sötétenlátással. Mi lesz velem 
nélküle?!” Bizony annak, aki 
nem vesz észre valamit, úgy 
tűnik, m intha az nem is létez
ne . . .  Mikor vesszük észre, 
hogy Isten azért akarja, hogy 
mindenkor hálát tudjunk ad
ni, m ert bölcs szeretetével 
mindent meg is te tt m ár s 
megtesz ezután is értünk? Bu
kásainkat is megbocsáthatja, 
gyengeségünkben is erőt adhat. 
Csak érzéketlenek ne legyünk!

HÉTFŐ. „Bízvást mondjuk: 
Az Űr az én segítségem, nem 
félek.” (Zsid 13,6) — A külön
féle biztosítótársaságok világ
szerte nagy propagandával és 
tekintélyes haszonnal dolgoz
nak. Általános háztartási, tűz-, 
jég-, árvíz-, vagyon-, élet-, 
autó-biztosítások adnak az azt 
megkötőknek némi biztonság- 
érzetet. A keresztyén ember, 
noha az előbb felsoroltak né
melyikében maga is részes, 
életére nézve köthet „biztosí
tást”, sőt, ennek érvénye elkí
séri még a sírig s azon tú l is. 
„Az Űr az én segítségem, nem 
félek!” Ez nem  azt jelenti, 
hogy m indig minden úgy tör
ténik, ahogyan szeretném. Nem 
is értem  mindig az Űr dönté
seit. De bármi történjék is, tu 
dom, hogy ö  ta rt engem s 
am it tesz velem, az is segítség. 
Nem látszólagos részletsikerek 
igazolják ezt. hanem  Isten se
gítségének sok-sok megtapasz
ta lt valósága és szívem ígére
teivel bátorított békessége.

KEDD. — „Nem tehetjük, 
hogy am iket lá ttunk  és hallot
tunk, azokat ne szóljuk.” (Ap. 
csel 4,20) Péter és János életé
ben elm últ a  tétova bizonyta
lanságok ideje. Jézus m ellett 
még elhagyhatták olykor m a
gukat, igénk lejátszódásakor 
azonban m ár olyan élmények 
és áldások után  vannak, hogy 
minden szavuk egy belső fe
szítő erő kitörése. Nem tehe
tik, hogy ne mondják el m á
soknak is. Mi magunk is átél
tünk sok m indent: lá ttuk  és 
hallottuk Isten mentő s meg
őrző szeretetét, küldő paran
csát. Mennyi tennivalónk len
ne ezek nyomán az em berek 
között! De mi gyakran feledé
kenyek vagyunk: múló időre, 
változó hangulatokra hivatko
zunk. Pedig ha csak azt gon
dolnánk át, ami eddig történt 
velünk, amivel eddig megszó
lított Isten, m ár akkor is lenne 
életünk végéig okunk a bi
zonyságtevésre és a  szeretet 
cselekedeteire. És Isten még 
ezután is lá tta tja  és hallatja 
velünk akaratát.

SZERDA. — „Az én eledelem 
az, hogy annak akaratát cse
lekedjem, aki elküldött engem 
és az Ö dolgát elvégezzem.’8 
(Jn. 4,34) Aki szereti és hiva
tásának ta rtja  m unkáját, any* 
nyira bele tud m erülni annak 
végzésébe, hogy még éhséget 
sem érez. Az alkotás és a szol
gálat öröme valóban betöltheti 
a szívet. Jézus á samáriai as:> 
szonnyal való beszélgetését kö
vetően — mely oly nagy szol
gálat volt egy hányatott életű 
ember s ra jta  keresztül egy 
egész város szám ára — nem  
érez fizikai éhséget, csak Isten 
akarata  továbbadásának örö
mét. Ezzel azonban nem a  ke
nyérkérdést akarja  lebecsülni, 
hanem a szolgálat fontosságát 
kiemelni.

CSÜTÖRTÖK. — „Jól tud
játok, hogy aki bálványimádó, 
nincs öröksége a Krisztusnak 
és Istennek országában.” (Ef 
5,5) Korunk bálványimádói 
sokkal tetszetősebb neveket 
találtak  ki e fogalomra: hobby, 
szenvedély, „ez a gyengém” 
stb. Isten nem kicsinyes és 
nyilvánvalóan nem kis örö
meinket akarja  elvenni. Vég
zetes tévedésektől, hamis vá
gányoktól, nagy csalódásoktól 
akar megóvni. Korunk m ind
inkább gyarapodó „bálványai” 
egyoldalúvá tesznek, elvonnak 
Istentől és emberektől, család
tól, barátoktól, szolgálni akaró 
élettől. M iattuk nem m arad 
semmire idő, m iattuk válik 
zaklatottá s gyakran terhessé 
az élet, még a pihenőnapok is. 
önm agunk látszólagos kielégí
tése kielégületlenséggé válik 
így. Isten országában a hű 
szolgák, tehát sokfelé látó, ál
dozatot is vállaló emberek szá
m ára van hely.

PÉNTEK. — „Volt-e valami
ben fogyatkozásotok?” (Lk 
22,35) Íme, itt az alkalom a  
panaszkodásra! Elsorolhatják a 
tanítványok sérelmeiket, elé
gedetlenségeiket, h iányaikat 
Hiszen „erszény, táska és saru 
nélkül” küldte őket az embe
rek közé. Ök azonban őszintén 
válaszolnak: semmiben nem. 
volt hiányuk. Nézzünk e napon 
őszintén magunkba, gondol
junk elm últ napjainkra, éve
inkre s úgy feleljünk erre a 
kérdésre. Jézus nem kész vá
lasszal vár, ő panaszainkat is 
meghallgatja. Csak az őszin
teséget és igazságot várja  el 
tőlünk is.

SZOMBAT. — „Az Ur Jézus 
Krisztus kegyelme által hisz- 
szük, hogy m egtartatunk.” 
(Csel 15,11.) Reformáció ün
nepén nagy hála kell, hogy be
töltse szívünket. Isten hatal
masan cselekedett és megis
m ertette kereső szolgáival 
m egtartásunknak egyetlen zá
logát: kegyelmét. Ez a tény s 
az ebben való hit sugárzik áí 
korokon és országhatárokon. 
Ma sem lehet pénzért vagy 
bármiféle emberi erőfeszíté
sekért cserébe bűnbocsánatot, 
bizodalmas hitet kapni. De in
gyen, kegyelme felismerése ál
ta l annál inkább. Ez hálánk 
oka. Szirmai Zoltán

— HALÁLOZÁS. Galovtsik 
Gábor 71 éves korában el
hunyt. Temetése szeptember
17-én volt az óbudai temtőben.

— Borbély (Ebner) Jolán 
gyémántdiplomás tanítónő, ké
ső öregkoráig hűséges gyüle
kezeti munkás, lapunk állandó 
olvasója, életének 82. évében 
Győrújbaráton elnyunyt. Ko
porsója felett az általa válasz
to tt ige hangzott, amely szá
m ára életében és halálában sok 
erőt és vigasztalást adott: „Tu
dom, hogy az én megváltóm 
él”.

— Filó Sámuel az Országos 
Földbirtokrendező Tanács ny. 
alelnöke, országgyűlési képvi
selő, életének 83. évében hosz- 
szú szenvedés után szeptember 
15-én elhunyt. Egyházi szolgá
la tát M'ezőberényben kezdte 
m int presbiter, m ajd a  rákos
hegyi gyülekezetnek húsz éven 
át volt felügyelője és a  Pesti 
Egyházmegye presbitere. Te
metése szeptember 25-én volt 
a rákoskeresztúri temetőben, 
Kosa Pál lelkész szolgálatával.

— Csermely Lajos ny. igaz
gató-tanító életének 86. évében 
csendesen elhunyt. Nagylajos- 
falva, Mende, Tápiószele hálá
san emlékezik hűséges szolgá
latára. A pécsi egyházközség 
volt kántorát, tiszteletbeli 
presbiterét gyászolja az el

hunytban. Népes család, ro 
konság és a gyülekezet számos 
tagja kísérte utolsó földi ván- 
dorútjára a  pécsi temetőben. 
„Aki hisz Jézusban, ha meg is 
hal, bizonnyal él!”

— özv Mátyus Jánosné, sz. 
Hajdú Etelka, a székesfehér
vári gyülekezet tag ja hosszú 
szenvedés u tán  szeptember 20- 
án elhunyt. Temetése szeptem
ber 24-én volt a  székesfehér
vári evangélikus temetőben 
Nagy Tibor lelkész szolgála
tával.

— Dr. Francisci Józsefné, sz. 
Lendl Olga, a budavári gyüle
kezet tagja szeptember 22-én 
elhunyt. Temetése október 9-én 
volt a Farkasréti temetőben. 
Az elhunytban Francisci Guido 
ferencvárosi segédlelkész édes
anyját gyászolja.

— Kutyej Pálné, sz. Mó- 
tyovszky Mária, lapunk hűsé
ges olvasója, hosszú türelem 
mel viselt szenvedés után 
szeptember 12-én Tótkomlóson 
elhunyt. Temetése szeptember
14-én volt Tótkomlóson Kop
pány János és Zsemberovszky 
János lelkészek szolgálatával. 
Az elhunytban Kütyej Pál 
ambrózfalvai lelkész édesany
já t gyászolja. „Hívj segítségül 
engem a nyomorúság idején, 
megszabadítlak téged és te di
csőítesz engem”.
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Luther a világ és a társadalom kérdéseiről
Luther korában az egyház és 

a világ, az egyház és a társa
dalom határai nem voltak 
könnyen elválaszthatók egy
mástól. A középkori egyház vi- 
lághátalomra tört, emiatt az 
egyházban bent volt a világ és 
a világban bent volt az egyház.

A KÉTFÉLE KORMÁNY
ZÁSRÓL szóló tanításában 
Luther világosan elhatárolja 
az egyház és a világi felsőbb- 
ség feladatát. A kettő közép
kori összezavarásától méltán 
óv az Ágostai Hitvallás is. Az 
egyház és állam közötti határ 
megvonásával, a különbségek 
világos kifejtésével Luther elő
remutatott az egyház és az ál
lam szétválasztása felé. Hatá
rozottan kijelentette, hogy az 
evangéliummal nem lehet a vi
lágot kormányozni. Ezzel dön
tő csapást mért a középkori 
„keresztény állam”, „keresz
tény társadalom” fogalmára. 
Az egyháztól elhatárolta a 
nem-egyházat. Az egyház csak
is és kizárólag a Krisztusban 
hívők közössége. Jézus nyája. 
És semmi más egyéb.

A KÖZÉPKORI EGYHÁZI 
MAGATARTÁSSAL jelentett 
ez szembenállást. De szemben
állást jelent minden mai kísér
téssel, amely a világ fölé akar 
kerülni, uralkodni vagy paran
csolgatni akarna annak, vagy 
fölényesen akarná lekezelni. 
Ma is igy kell kiszűrni az egy
házból minden ilyen nem egy
házi célú megnyilvánulást.

AZ EGYHÁZ ÉS A VILÁG 
SZEKTÁS FELFOGÁSÁVAL 
is szembeszállt ugyanakkor 
Luther, amely a világot átadta 
az ördögnek, hátat fordított 
neki, tudni sem akart róla, 
mindenestől gonosznak és meg
vetésre méltónak tartotta. Ez a 
világtól elvonuló, azzal harag
ban álló magatartás homlok- 
egyenest ellenkezője a lutheri 
tanításnak, amely a világban 
végzett munkát olyan nagyra 
értékeli. A világ is Istené, ben
ne rejtetten munkálkodik,

LVTHER A VILÁGI FEL- 
SÖBBSÉG VALLÁSOS TISZ
TELETBEN TARTÁSÁRÓL 
ÍR. A Szentírás nyomán fejti 
ki, hogy a világi felsöbbség- 
nek, azaz az államnak, a tiszte 
a „Vateramt”, az apai gondos
kodás az élet jó rendjéről. Az
zal, hogy az állam ezt biztosít
ja, máris méltó a keresztyének 
igaz tiszteletére. Aki tehát a 
világi felsőbbséget megveti és 
semmibe veszi, az a felsőbbsé
get rendelő Istennel találta ma
gát szemközt. Sem Luther, sem 
az Ágostai Hitvallás nem tesz 
különbséget államforma és ál
lamforma között, a keresztyén 
hit egyaránt érvényesnek vallja 
a Szentírás világi felsőbbségről 
szóló tanítását, bármelyik ál
lamforma esetében. Ezt ma úgy 
fejezzük ki, hogy az egyház 
nincs társadalmi rendhez köt
ve.

A REFORMÁCIÓ ÜZENETE 
eligazít minket az egyház és a 
világ mai helyzetében is: az 
ige mérlegén mutatja meg az 
„apai” tisztet, az emberek ja
vát szolgáló felsőbbség tisztes
ségét és dicsőségét. Az ember
szeretet cselekedeteiben olvad 
össze — az egymástól világné
zetileg elhatárolandó két té
nyező — az egyház és az állam, 
mert mindkettő végeredmény
ben egyet akar, az emberek 
boldogulását és felemelkedését. 
Az életnek ezen a területén 
oldódik fel az egyház és világ 
feszültsége, ezér* tudnak a jó 
keresztyének egyben jó haza
fiak lenni, mert az emberek ja
vának munkálása egybefűzi 
őket mindazokkal, akik bár 
más alaptól, de ugyanezekért a 
célokért fáradoznak.

FORRADALMI ÜJlTAST 
JELENT Luther azzal, hogy a 
Római levélhez írt magyaráza
tában a testi munkát egyenlő 
értékűnek tartja a lelkészt 
szolgálattal. Míg a középkor a 
feudalizmus szellemében osz
tályozta a munka egyes ágait, 
addig Luther a munka értékét 
függetlennek tartotta annak 
feudális rangsorától. Az egy
szerű emberek lenézett mun
káját ugyanúgy a teremtés 
rendje iránti engedelmesség-; 
nek tartotta, mint a szellemi 
munkát, s így minden munkát 
azonosan Isten parancsaira ve
zet vissza. A munka minőségét 
nem lehet azzal mérni, hogy 
mennyi annak a lelki dolgok
kal való kapcsolata, hanem 
aszerint kell értékelni, hogy a 
világ teremtésével adott ren
det mennyiben szolgálja. A 
munkának nem kell egyenesen 
Istent szolgálnia, hanem azzal, 
hogy embereket szolgál, találja 
meg a munka legigazibb mű
ködési mezejét, a cselekvő ke
resztyén testvérszeretet szolgá
latát. Mert azzal, hogy a mun
ka embert szolgál, Isten aka
ratát szolgálja, ezért a világi
gazdasági munkában való szor
gosság nem távolít el Istentől, 
hanem az éppen az iránta való 
engedelmességet jelenít

A REFORMÁCIÓ KORA
ÓTA evangélikus egyházunk 
tanítása mindig kiemeli Isten
nek az élet rendes viszonyai 
között való szolgálatát. A lu
theri erkölcsiségnek, ha nem is 
kizárólagos, de fő megnyilvá
nulási területe a családi élet és- 
a hivatásszerű munka köre. A 
családiassággal együtt a hiva
táshűség a lutheri erkölcsiség
nek egyik legjellemzőbb voná
sa s elsősorban annak az útján 
igyekszik betölteni legmesz- 
szebbmenő társadalmi, nemze
ti és egyetemes emberi felada
tait is. Ezért van a keresztyén- 
ség lutheri típusának bizonyos 
józan, egészséges, munkaszere
tő jellege.

A LEGELSŐ PROTESTÁNS 
PAPI HÁZ CSALÁDFŐJE jog
gal taníthatta a keresztyén 
családi élet útját. Szerinte az 
emberi élet alaptényezője a 
család, mint a teremtés rend
jén alapuló legtermészetesebb 
szeretetkötelék, amelynek gyü
mölcsei és új hajtásai a gyer
mekek. Itt történik a nevelés 
legelső munkája: a közösségi 
életre való előkészítés, a kis
gyermekek lelki és szellemi 
befogadóképességeihez mért 
aránya.

így válik a reformáció tiszta 
erkölcsi magatartást követelő 
erővé. Követelheti, mert Jézus 
Krisztusban Isten minden 
ajándékot megadott az új élet 
lehetőségére.

HELYESEN ÉRTELMEZTE 
Luther Márton Isten akaratá
nak summáját, amikor Jézus 
Krisztus nagy parancsolata 
nyomán az Isten iránti szerete- 
tet szoros összefüggésbe hozta 
az embertársak iránti szeretet
tel. A felebaráti szeretetre ala
pozódik a keresztyén ember vi
lághoz és társadalomhoz való 
viszonya. Az emberek szerete- 
tének és szolgálatának állandó 
bibliai motívuma az univerza- 
lizmus, azaz egyetemessség, 
amely minden emberre kiter
jed. A keresztyén ember nem
csak azokat szereti, akik vele 
egy hiten vannak, hanem min
den embert felebarátjának tart 
és minden ember iránt szolgá
latra van kötelezve.

A SZERETET NAGY PA 
RANCSOLATÁN nyugszik a 
keresztyén ember lelkesedése 
minden igaz és jó ügy iránt, 
azért természetesnek kell tar
tanunk,' hogy a keresztyén em 
berek foglalata, az egyház, az

a hely, ahol mindezeket a tö
rekvéseket végső komolyság
gal kell vállalni, és Isten hiva
tásaként kell őket cselekedni. 
A hit meglátja a szolgálatokat 
és feladatokat a templomban a 
gyülekezetben, de ugyanakkor 
a szántóföldön, a gyárban, a 
közéletben. A keresztyén em
ber az egyházban való köteles
ségét, de a hazában reá váró 
kötelességét is, hűséggel akar
ja teljesíteni.

D. dr. Ottlyk Ernő

A megtérés —  mások javára
Néhány gondolat a reformáció ünnepén

Sem régi értelem ben vett 
reformációs megemlékezésre, 
sem valamilyen hős előtti tisz
telgésre nem vállalkozom. Azt 
a  büszke érzést is csak m ér
tékkel vállalom, hogy a lutheri 
örökség megőrzői vagyunk. 
Bennünket nem az pecsétel 
evangélikusokká itt Magyar- 
országon ma is és holnap is, 
hogy állandóan Luther M ár-

E m l é k e z é s  é s  s z e m b e s í t é s
Reformáció hetében évről évre visszatérően megemlékezünk 

arról az egyháztörténelmi, sőt világtörténelmi fordulatról, 
melyben Istenünk irgalmas cselekvésének példaszerű jelét lá t
juk. Emlékképek gyűjtögetése és különböző szempontú témá- 
sítása azonban önmagában súlyos hiba lenne: hasonló olyan 
múzeumjáráshoz, melyben a látogató érdeklődése nem terjed 
tú l a tárlókba te tt relikviák patinás szépségének megcsodálá
sán. És hiba lenne megelégedni az „Erős várunk” felekezeti ön
tudattól dagadó elharsogásával, a w ittenbergi kalapácsütések 
koppanásával, vagy a gályarab-láncok félelmetes zörgésének 
felidézésével. Emlékekbe kövesedő reformációünneplés hamis és 
korszerűtlen látásra nevel. Abba a tévhitbe ringat, hogy elég 
megtapsolni a harcos m últat. „Tegnapi m anna” ez magában. 
De önmagunknak és gyülekezetünknek szembesítése a reform á
ció szóval és tettel önvizsgálatra, bűnbánatra és önkritikára 
késztet, érzékennyé teszi a korkérdéseket a ma emberének 
gondját illetően és kényszerítő erővel mozdít ki a  küzdőtérre 
kényelmes páholyunkból. Emlékezés és szembesítés együtt: friss 
és ízes kenyér, melynek fogyasztása erőgyarapodással já r  és 
hasznossá tesz a holnap számára. Reformáció hetének kérdései 
ebben a szembesítésben kapják meg igazi fényüket, értelm ü
ket és jelentőségüket — írja  a „Lelkipásztor” legújabb szá
mában dr. Prőhle Károly, a  reformációi sorozat bevezetésében.

Luther dolgozóasztala Wartburg várában

LUTHERHOZ
—  450 év múltán —

Ezerötszázhúszban tem érdek sort írtál.
Te tenger veszéllyel körülpaskolt kőszál.

Hosszan, lassan készül, ami ravasz, álnok. 
Esztendőbe került, míg elért az átok!

Folyvást rettegtettek. Más tán összeroppan. 
Tőled erő áradt sűrűn ró tt sorokban.

Testi ijesztés mást aléltságig megráz.
Te serkentél tőle: mi a  hit, az egyház?

Űztek. Te az igén mérted le, hol állsz —
S könyvre könyv jelent meg. Csodálatos válasz!
Mégis — necsak írva, valósággal lássák 
S példán „a keresztyén ember szabadságát” —

Mikor ott álltái egy decemberi reggel 
Az Elster-kapuban maroknyi sereggel,

Bátran tűzíbe dobtad — m ár hiába sú jt rád — 
A kulcsokkal ékes Leo-féle bullát!

Ezerötszázhúszban rengeteget írtál
Tenger veszély között. Ügy álltái, m int kőszál.

Scholz László

tonra kacsintunk, h a  valam it 
mondani akarunk mi evangé
likus keresztyének a keresztyén 
élet tartalm áról és az egyház 
küldetéséről. Mi másként aka
runk mindig hívek m aradni a  
reformátori felismerésekhez és 
másként akarunk közelférkőz
ni magának a  reform átornak 
a  szándékaihoz. Mi mindig azt 
a kérdést tesszük föl Luther
ral kapcsolatban is, hogy sza
vai és tettei iránytm utatóak-e 
számunkra ma is, a 453 esz
tendő óta alaposan megválto
zott világban?!

Luther, Isten igéjére 
mutat

Ilyen gondolatokat forgatva 
elménkben tesszük föl a  kér
dést: Mi történt lényegében 
1517.. október 31-én, amikor 
Luther Márton — nem dörgő 
kalapácsütésekkel ugyan — vi
tá t kezdett 95 tételének a  k i
függesztésével a  bűnbocsánat 
kérdéséről? Nem véletlen, hogy 
ezzel a híressé vált m ondattal 
vezeti be Luther 95 tételét a 
keresztyén em berről: „Ha a mi 
Urunk és Mesterünk, Jézus 
Krisztus azt mondja, hogy tér
jetek meg, stb., akkor azt akar
ja, hogy a hivő ember egész 
élete megtérés legyen.” Mit je
lentett ez a  m ondat Luther 
idejében és ml m indent jelent 
szám unkra ma?

Ezzel a tételével Jézusnak 
a rra  az ism ert kijelentésére 
nyúlt vissza, amelyben Jézus 
egész m ondanivalóját foglalták 
össze az evangélisták: „Térje
tek meg, m ert elközelített a  
mennyek országa” (Mt 4, 17). 
Ha arról van szó, hogy közel 
van az idő, am ikor Isten á t
veszi az uralm at mindenen, 
akkor valóban csak egy teendő 
m arad az ember számára: Tér
jen meg! Gyakoroljon bűnbá
natot! Ennek a ' követelésnek 
valóban nem szab határt az 
idő. Nem üli meg dohos szag. 
M ert ha számolunk azzal, hogy 
van Isten és van érkezése hoz
zánk, akkor vagy kitérünk a  
vele való találkozás elől, tehát 
nem vagyunk keresztyének, 
vagy száznyolcvan fokos szög
ben Hozzá fordulunk. Mert 
Luther szerint a  megtérés, te 
hát bűneink megváltása és \k>- 
nyörgés bűnbocsánatért az em 
ber egész életét hatalm ába ke
rítő, átalakító, megújító és m a
gától menekülő, de a  másik 
ember felé forduló mozdulatot 
jelent.

Hogy mennyire igaza volt 
Luthernak, amikor visszautalt 
Jézus kijelentésére, akkor tű 
nik ki, ha figyelünk arra, ho
gyan konkretizálja maga Jézus 
a megtérés és bűnbánat értel
mét. Hiszen az Isten országáról 
szóló örömhír után azonnal kö
vetkezik Máté evangéliumában 
a  Hegyi Beszéd. Azért, hogy 
tudjuk: mennyire konkrét kö
vetkezményei vannak a  meg
térésnek. A Hegyi Beszéd sze
rin t ugyanis az emberi élet cél
ja  ez: „Ti vagytok a  föld sója, 
ti vagytok a  világ világossága” 
(Mt 5, 13. 14).

A megtérés — 
másokért élés

M a m ár modern dolognak 
számít, ha arró l beszélünk, 
hogy a keresztyén embernek a 
világban kell megélnie keresz- 
tyénségét, hogy az egyháznak* 
a világért kell lennie. Mindez 
azonban m ár benne foglaltatik 
a Hegyi Beszédben. De hát ak
kor m iért kell nekünk úgy ér

tékelnünk Luthernak az első 
tételét, m int azt a  képet, ami
kor Grünewald mester isenhei- 
mi oltárának a  K risztusára m u
ta t?  M ert a keresztyének és 
teológusok könnyen gyengítik 
le a Hegyi Beszéd „utópistá
nak” ta rto tt követeléseit pol
gári értelemben. Megfeledkez
nek arról, hogy Luthernak az 
első tétele a Hegyi Beszédben 
gyökerezik;

A hallatlanul nagy és új aa 
első tételben és a  Hegyi Be
széd só és világosság hasonla
tában, hogy a bűnbánatban, a  
megtérésben megtisztult ke
resztyén élet megszabadul ne
gatív megkötöttségeitől és föl
szabadul arra, hogy hálás mun
katársa legyen Istennek a  te
rem tett világban. Az Isten 
uralm át elfogadó ember nem  
úgy értékeli és gyakorolja a  
m egtért emberi életet, hogy az 
önmagában és önmaga meg- 
tértségében gyönyörködik. A 
bűnbánatot mélyen gyakoroló 
és a bűnbocsánatban részesült 
élet az egyházra sem úgy te
kint, hogy az valami a  világon 
kívül és a világ fölött létező 
alkotmánya Istennek. Keresz
tyén ember és a bűnbánat 
mélységeit is megjárt egyház 
a másik emberért és a világért 
él és létezik.

A  453 évvel ezelőtti egyház 
szem elől tévesztette az evan
géliumot. A mai egyháznak a r
ra  kell Vigyáznia, hogy ne ve
szítse szem elől .a világot. A 
reformációban Jézus Krisztust, 
az evangélium közepét ismerte 
fel újra. A mai egyháznak a r 
ra  kell törekednie, hogy újra 
fölfedezze az evangélium meg
hallgatóinak az értékét.

Mások hasznára
Maga Luther is tisztában 

volt azzal, hogy keresztyénnek 
és egyháznak csak ilyen érte
lemben van létjogosultsága, 
am ikor ezt m ondja egyik ád
venti 'igehirdetésében: „A ke
resztyén em ber ne beszéljen 
sokat, hanem annál többet cse
lekedjék. Ezt meg is teszi, h# 
igazán keresztyén. Ha viszont 
nem  teszi meg, akkor még nem 
igazi keresztyén ember.” Vagy: 
„A keresztyén ember csak azért 
él, hogy hasznára legyen az 
em bereknek”.

Ahol másokért élve bíznak 
Jézus szavában, ott megszűnik 
az aggályoskodás, de önma
gunktól is megszabadulunk: 
saját önző elképzeléseinktől és 
sa ját kegyes üdvegoizmusunk
tól. Akkor lehullanak a gátak, 
melyeket egyes csoportok ál
lítottak fel, korlátlan szolida
ritás jön létre az emberekkel 
Isten színe előtt, aki felhozza 
napját az igazakra és gazokra 
egyaránt.

dr. Pálfy Mikló*



Isten igazi arca
Mt 21, 33—46

Reformáció ünnepével kapcsolatban megszoktuk, hogy min
dig az igéről, az evangéliumról beszélünk. Elmondjuk, hogy 
hosszú tusakodás árán hogyan találta meg Luther Márton Is
ten igéjének igazi lényegét, s hogyan ragyogtatta fel kortár
sai előtt az evangéliumot. S míg erről szólunk, sokszor meg
feledkezünk arról, aki az ige mögött áll, aki az evangélium 
alanya: Istenről. Pedig a reformációban is valójában az tör
tént, hogy Luther meglátta Isten igazi arcát és felragyogtatta 
azt az emberek előtt. Mai igénk igen alkalmas arra, hogy fé
nyében mi is meglássuk azt az Istent, akinek igazi arcát fel
ragyogtatta a reformáció.

ISTEN SZÜNTELENÜL MUNKÁLKODÓ ISTEN. Sokan 
még ma is úgy képzelik el Istent, hogy elvonulva, távol a vi
lágtól, figyeli, mi történik a világgal, s mit csinálnak az embe
rek, s legfeljebb akkor avatkozik be a történelem menetébe, 
amikor olyasvalami történik, ami neki nem tetszik. Nemcsak 
Igénk és az egész Szentírás, hanem keresztyén hitünk tapasz
talata is viszont arról beszél, hogy ez hamis kép Istenről. Isten 
nem tétlenül ülő és az eseményeket kívülről figyelő Isten. 0  
szüntelenül munkálkodik, résztvesz a történelem eseményei
ben, maga formálja, irányítja azokat. Többek között ezt is je
lenti keresztyén hitünknek az a sarkalatos tétele, hogy az Ige 
testté lett és lakozik miközöttünk. S hogy Isten nem tétlen, ha
nem az emberek javát, örömét, békességét szüntelenül mun
káló Isten, az is mutatja, hogy gyermekeit is ilyen munkába 
állítja. Azt alkarja, hogy gyermekei is szüntelenül munkálkod
janak, fáradozzanak azon, hogy a világ minél szebb legyen, 
minél boldogabbak, megelégedettebbek legyenek az emberek. 
Ezért amikor mi, ma élő keresztyének szívvel-lélekkel részt- 
veszünk népünk és az egész emberiség nagy erőfeszítéseiben, 
hogy legyen több kenyér, hogy minél kevesebb legyen az éhe
ző ember, hogy szűnjenek meg a gyilkos háborúk, hogy ne le
gyen faji, vagy egyéb megkülönböztetés, hogy az emberek 
testvérként egymás javára élve-és munkálkodva szeressék egy
mást, akkor nemcsak a reformáció örökségében járunk, hanem 
a szüntelenül munkálkodó Isten eszközei is vagyunk.

ISTEN AZ ELESETTEKHEZ LEHAJOL és nekik igazságot 
szolgáltató Isten. Sokan úgy gondolkodnak Istenről, hogy ő az 
erősek, a hatalmasok, az uralmon levők Istene, az ő érdekei
ket védi, s mindig az ő pártjukon áll. Lehet, hogy a hívők vi
selkedéséből, az egyház magatartásából ítélve sokszor ez a lát
szat, de Isten igéje és a történelem arról tanúskodik, hogy Is
ten nem a gazdagok, hanem a szegények és az elesettek Iste
ne. S valahányszor Isten népe megfeledkezett erről, keserves 
leckében kellett megtanulnia, hogy az elesettek, a kiszolgálta
tottak ellen elkövetett szociális bűnöket sohasem hagyja bün
tetés nélkül az Isten. Ezért kellett Izrael népének is — ami
ről igénkben Jézus jövendöl — elpusztulnia, s ezért kell a ma 
egyházának is sokszor keserves leckék árán megtapasztalnia, 
hogy a szegények és gazdagok, az elesettek és hatalmasok kö
zött folyó harcban hol az igazi helye. S ezért amikor a ma ke- 
resztyénsége szolidaritást vállal a kizsákmányoltakkal, s a ma
ga módján mindent igyekszik megtenni azért, hogy a harma
dik világ névéi felemelkedjenek, emberi módon éljenek, akkor 
a reformáció örökségének szellemében az elesettekhez lehajló 
és nekik igazságot szolgáltató Isten munkatársa és engedel
mes eszköze.

ISTEN A KEGYELEM ISTENE. A bosszúálló és igazságot 
szolgáltató Isten képe mindig kísértése volt a hivő emberek
nek. Mai igénkből is könnyű lenne igazolni ezt. Ha azonban 
alaposan végiggondoljuk igénk mondanivalóját, akkor meg 
kell látnunk, hogy a hangsúly nem Isten bosszúállásán van, 
hanem azon, hogy Isten kegyelmes szeretettel még az utolsó 
pillanatban is figyelmezteti népét, hogy térjen észhez, még 
nem késő. S a történelem is arról beszél, hogy Isten számta
lanszor tanújelét adta hosszútűrő, kegyelmes szeretteiének. Az 
evangélium legnagyobb örömüzenete éppen az, hogy soha sincs 
késő, hogy nincsen olyan elrontott helyzet, amelyen Isten ke
gyelméből ne lehetne változtatni. S ez egyéni és közösségi éle
tünkre egyaránt érvényes. Ezért nézhetünk reménységgel egyé
ni életünk és az emberi közösségek, népünk és az egész embe
riség jövője felé. Még nincs elkésve semmi. Egyedül az enge
delmességünkön múlik, hogy háború helyett béke, pusztulás 
helyett kiegyensúlyozott, boldog élet várjon reánk, s az egész 
emberiségre. S ha ezt meglátjuk és komolyam vesszük, akkor 
leszünk a reformáció hűséges örökösei és a szüntelenül mun
kálkodó, az elesettekhez lehajló és nekik igazságot szolgáltató 
kegyelmes Isten boldog gyermekei.

Dr. Selmeczi János

AZ ANYAI KÉZ
Nincsenek halott édesanyák,
Csak borongó őszi alkonyok!
És fájó emlék, mely bús danát 
Kelt bennünk, ha künn a szél zokog!

A m inket féltő szelíd kezek 
őrző  gondja ott is átölel 
S azok a  meleg tek in te tek . . :
Nem hűlnek ki, nem enyésznek el!

Érettünk lobog, reszket féltőn,
Körülöttünk jár és itt re m e g ...
Hiszen az anya gyermekétől 
Halottan sem válik soha meg!

Hűségük nincsen eltemetve!
Körülfonják azt ki itt m aradt 
S fénypalástban ha jő az este,
Ragyognak ránk, m int napsugarak!

Közöttünk élnek és járnak ott 
Elevenen — bár üres a  h á z . . :
S borzongató őszi alkonyok 
Csendjében így enyhül néma gyász!

S ha gyermekségünk tündérálm át 
Szaggatják is rohanó évek,
Az új reménység csodafátylát 
Anya-kéz szövi gyermekének!

Sárkány András

Az e napokban temetőket emlékezve járó olvasóinknak 
ajánljuk ezt a  verse i

Károlyi Gáspár irodalmi szolgálata
Reformáció ünnepe utáni vasárnapon egyházunkban régi szo

kás szerint az offertóriumot a Biblia terjesztésére fordítjuk. Az 
alábbi cikket bibliavasárnapi emlékezésül közöljük.

A reformáció alapelve, hogy az egyház tanításának kizáróla
gos alapja a biblia. Egyik nagy vívmánya pedig az, hogy min
den népnek saját nyelvén hirdette az igét, az evangéliumot. Na
gyon fontos volt, hogy az„...  örök életnek beszéde”. ..  a biblia 
az igehirdetők által a hívek kezébe kerüljön. Hadd olvassa 
minden rendű és rangú ember a saját nyelvén — magyarul!

nítsák vakmerőségnek, hanem 
az én gyarlóságomnak...” — ezt 
olvassuk „Az olvasónak” írt 
részben. Valójában: Károlyi 
Gáspár nagy ajándékot adott a  
magyar protestantizmusnak és 
a  magyar népnek, amely többet 
ér aranynál és ezüstnél.

A „vizsolyi biblia” majdnem 
300 kiadásban jelent meg nap
jainkig. A legtöbb bibliafordí

tó az Ő fordítását is figyelem
be vette munkájánál.

Már 1813-ban felvetődött a s  
a  gondolat, hogy Károlyi Gás
pár fordítását át kellene dol
gozni, m ert a  fordítás elkészü
lése óta sokat fejlődött nyel
vünk. Ez az átdolgozás csak 
1905-1908 között- történt meg. 
Most ez az ún. revideált szö
veg van használatban.

A törekvés m ár a  reform á
ció előtt megvolt, hogy a  bibli
á t magyar nyelvre is lefordít
sák, azonban ezek a  próbálko
zások befejezetlenek maradtak. 
A reformáció elterjedésével 
egyre több bibliai részt fordí
tottak magyarra. 1541-ben Ná- 
dasdy Tamás újszigeti nyom
dája ad ta  ki Sylvester János 
fordításában az első teljes, ma
gyar nyelvű Újszövetséget.

Ezek azonban csak részlet- 
fodításai a  bibliának. A teljes 
bibliát még nem fordították le, 
Erre a nagy m unkára vállalko
zott Károlyi Gáspár (1529-1591) 
gönci reform átus lelkész, kas- 
savölgyi esperes.

Bibliafordítása előtt, m ár 
1563-ban Debrecenben kiadta 
„Két könyv” c. kis művét, 
amelyben, m int íróval ism er
kedhettünk meg Károlyival.

Ez a  Két könyv — két fej
tegetés. Az első a  terjedelm e
sebb: országok és királyok, 
uralkodók múlásának, jó vagy 
rossz szerencséjének okait fej
ti ki. A másik Isten ítéletének 
közelségére utaló jeleket is
merteti. Már ebben a  művében 
arról te tt bizonyságot a szerző, 
hogy jól ismeri a bibliát, nyel
vi és tartalm i szempontból egy
aránt.

Károlyi Gáspár legjelentő
sebb alkotása azonban biblia- 
fordítása. M unkatársai közül 
megemlíthetjük Pelei János 
gönci tanítót, Huszti Imrét, 
Károlyi gönci lelkésztársát, és 
Öccsét, a  szintén képzett teoló
gust, Károlyi Mihályt. A közel
ből segítették Thuri Mátyás, 
szántói és Czeglédi János vi
zsolyi prédikátorok. Lehetsé
ges, hogy m unkatársai még 
többen voltak.

Segítőtársai valószínűleg 
részfordítói m unkát végeztek 
mellette. Pontosan nem tudjuk 
megállapítani, hogy a  biblia- 
fordítás melyik részlete kinek 
a  m unkája, de kimutatható,

hogy az újtestam entum  fordí
tása egy ember műve, az ótes- 
tementum pedig legalább há
rom segítőtárs közreműködésé
vel készülhetett.

A bibliafordítás befejeztével 
nyomdáról kellett gondoskodni. 
Pártfogói voltak: Rákóczi Zsig- 
mond, Mágocsy Gáspár, Ho- 
monnai Drugeth István, Bá
thory István. Nyomdász i? 
akadt, Mantskovit Bálint sze
mélyében, aki Galgócról ke
rü lt Vizsolyba. I tt 1586 körül 
szerelte fel nyomdáját, a tem p
lomhoz épített kis szobában. 
1589. február 18-án indult el 
a  vizsolyi nyomda munkája. 
Bizonyára, a  többi magyar re
formátorhoz hasonlóan, Káro
lyi is értett a  nyomdatechni
kához. A házánál levő kis 
Szenczi Molnár A lbertet sok
szor küldte utasításokkal és 
korrektúra-ívekkel Vizsolyba. 
A hosszú munkában elfáradt 
Károlyi Gáspár gyakran fo
hászkodott így: „...Csak az Isten 
addig éltessen, míg e bibliát 
kibocsáthatom ... ” Isten meg
hallgatta kérését: 1590 július 
20-án kiszedték az utolsó be
tű t is, és augusztus 10-én meg
lá thatta  fordításában az első, 
teljes magyar nyelvű bibliát, 
„a Vizsolyit”.

A bibliafordítás 8 részből 
áll, 20 cm széles 30 cm magas, 
arasznyi vastag, ív alakban elő
szóval és tájékoztatóval együtt 
2412 lapja van. Ennél csak egy 
nagyobb magyar könyvet is
merünk, az ö reg  Graduál c. 
énekeskönyvet.

...S z ab ad  mindennek (min
denkinek) az Isten házába 
ajándékot vinni. Egyesek vi
gyenek aranyat, ezüstöt, drága 
köveket, én azt viszem, am it 
vihetek, tudniillik magyar 
nyelven az egész b ib liá t., .” 
„ . . .  Ha valói (: valahol) az for
dításban tévelyegtem, és az célt 
nem találtam , azt ne tulajdo-

Ábrahámnak fia less

Hallottad biztosan a  köz
mondást : Az ígéret szép szó, ha 
m egtartják úgy jó. Ugye örülsz, 
ha bíznak benned és elhiszik 
ígéretedet? De milyen bántó, 
ha kételkednek szavadban és 
kinevetnek. Ábrahám  hittel fo
gadta Isten ígéretét

Egy éjszaka Ábrahám nak ál
mában megjelent Isten és hang
já t is hallotta: Én vagyok a te 
védő paizsod és drága ajándé
kot kapsz tőlem. Ábrahám így 
válaszolt: Uram, m it adhatnál 
nékem? Mindenem van bőven. 
De ha meghalok kié lesz? Hi
szen nincs gyermekem, nincse
nek utódaim. Isten ekkor ki
vitte Ábrahám ot a  sátrából és

m ondta: Nézz fel az égre és 
számold meg a  csillagokat. 
Megszámolhatod azokat? Ilyen 
számtalan utódod lesz. Ábra
hám  nem tudta elképzelni Is
ten ígéretét, de h itt az Úrnak. 
Az Úr pedig azt mondta neki: 
Látod, ezt szeretem benned.

Egy más alkalom mal forró 
napsütésben sá tra  ajtajában 
ült Ábrahám. Észrevette, hogy 
három vándor, három különös 
férfi közelít feléje. Elébük si
etett. Földig hajto tta meg ma
gát és így szólt hozzájuk: Jó 
Uram, ha kedves vagyok előt
ted, ne kerüld el szolgádat. Sát
rába vitte a  férfiakat. Lábukat 
megmosta az ú t porától. Sárá
hoz futott és azt mondta neki: 
Siess, süss pogácsát. Szolgáival 
borjút vágatott le és ebédet ké
szített belőle vendégeinek. A 
sátor előtt, egy fa a la tt ültek. 
Megkérdezték a  vendégek: Hol 
van Sára? Benn a  sátorban — 
válaszolt Ábrahám. Az Űr ek
kor így szólt: egy év múlva 
visszajövök, de akkor már Sá
rának fia lesz. Sára a  sátorban 
hallgatózott. Nem tud ta vissza
tartani nevetését. Az Űr azon
ban így szólt: M iért nevet Sá
ra? Talán azt gondolja, hogy az 
Úrnak lehetetlen valami?

Te ne Sára példáját kövesd, 
hanem Ábrahámét. Ne nevess 
Istenen. Gyönyörködjél az Úr
ban és megadja szíved kérését.

A s o m v ir a g  é s  t ü r m e z e i-v e r s e k  f in n ü l

Anna-M aija Raittila — aki
nek verseiből többet közöltünk 
lapunkban is — írja, hogy meg
bízást kapott a Somvirág című 
kötetünk fordítására, valamint

Türmezei Erzsébettől váloga
to tt verseket is készül kiadni. 
Ebből m ár m utatót is olvas
hatunk a Kotimaaban, amely 
közli a  vele készített interjút.

1947 óta a Magyar Bibliatanács megbízásából a teljes biblia 
mai magyar nyelvre fordításán dolgoznak protestáns professzo
raink és legkiválóbb lelkészeink. Munkájukhoz természetesen 
felhasználják Károlyi bibliafordításának értékeit is.

Károlyi bibliafordítása egyesítő erő volt a három részre sza
kadt ország magyarjai számára, és ma is összekapcsoló erő 
evangélikusok és reformátusok között, jelen feladataink meg
valósításában. Barcza Béla

Luther az Ember Tragédiájában
Madách Im re nagyra érté

kelte Luther személyét és élet
művét, a  reformációt.

íróasztalán állt egy félmé
teres Luther-szobor. Könyvtá
rában a  reform átor több mű
ve mellett, mindig kéznél volt 
a Luther-biblia. Drámájának 
bizánci színében kétszer is

idéz a  magyar bibliából, d* 
nem a római katolikus fordí
tásból, hanem a Károlyi-bibli
ából

Ugyancsak a  bizánci szín 
alábbi soraiban lehetetlen fel 
nem ismerni az eretneküldö
zésnek és bűnbocsátó cédulák 
árusításának éles elítélését:

Lucifer figyelmezteti Adám-Tankrédot:
.......................... nézz kissé táborodba,
Mit járnak ott azon piszkos barátok,
Mi vásárt űznek, mit szónokolnak, 
ö rü lt taglejtés vad kíséretében. —
Egy barát:
Bajnokok vegyétek,
Vegyétek a  vezeklésnek tanát 

Kalauzul minden kétségetekben,
Ez megtanít, a  gyilkos, a  parázna,
A templomrabló, a  hamis tanú 
Hány évig fog szenvedni a  pokolban.

És megtanít, egy évi büntetést
Hogy a  gazdag megválthat húsz s nehány
Míg a szegény három solidival.
S ki m ár fizetni éppen képtelen,
Nehány ezer korbácsütéssel is. —- 
Vegyétek e becses könyvet, vegyétek. — 
A keresztesek:
Ide vele. — Nekünk is szent atyám! — 
Ádám-Tankréd:
Hah, rossz árus, és még rosszabb vevők. 
Vonj kardot és verd szét e ronda vásárt!”

Mikor 1861-ben a balassa
gyarmati választókerület Ma
dách Im rét országgyűlési kép
viselővé választotta, hatal
mas programbeszédét Luther 
wormsi mondatával zárta:
......Kimondottam, nem tehet
tem  másképp, Isten engem úgy 
segéljen. Ámen.”

Az em ber tragédiája nem 
egy helyén jól felismerhető a 
lutheri teológia népies értelm e
zésű alkalmazása. S am ikor a 
nagy mű megjelenése után 
Szász Károly reform átus püs
pök hiányolta, m iért m aradt ki 
a  műből a  reformáció, Luther 
korának jellemzése, Madách 
azt felelte, hogy Ádám min
den eszmeáramlatban és tö r
ténelmi korszakban csalódik, a

'Az aggastyán:
„Harmincadik szám!
Luther a  sorból kilépve:
Itt vagyok.
Az aggastyán:
Te ismét
M értéktelen fűtötted a  kazánt.
Valóban úgy látszik, hogy szenvedélyed 
Veszélybe hozni az egész falansztert. 
Luther:
S ki állna ellent a  csábnak, midőn 
Szikrázva, bőgve a vadult elem,
A láng ezer nyelvével vesz körül,
Elérni kíván, hogy megsemmisítsen:
S ott állni bátran, szítani tovább,
Jól tudva, hogy hatalm unkban vagyon. — 
Nem ismered te a  tűznek varázsát,
Ki csak fazék alatt isméred azt.
Az aggastyán:
Hiú beszéd, ezért ma nem ebédelsz. 
Luther:
De holnap ú jra  szítom a tüzet.
Ádám:
Mit látok? Ezt a  férfit ismerem.
Ez volt Luther.

reformációban azonban nem 
csalódhatott...

Madách drám ája kétszer szól 
kimondottan és megnevezetten 
is Lutherról: a  falanszter szín
ben és az eszkimó színben. Az 
előbbi a jelentős: Az ember 
tragédiája tizenkettedik színe.

A helyes értelmezés a  Fa
lanszter-színben sohasem a  
szocializmus torzképét látta, 
hanem az elidegenedés, elem- 
bertelenedés, s személyiség el- 
jelentéktelenedése veszélyére 
való utalást. így értelmezte 
ezt a  színt maga a  költő is.

A Falanszter lakóinak nincs 
neve csak száma.

A letelt munkaidő után elő
szólítják fenyítésre a  vétkes 
munkásokat:

„Ott állni b á t r a n . . .” : Ma
dách világos utalása ez Luther 
wormsi helytállására.

„De holnap ú jra  szítom a 
tüzet,” : költői megfogalmazá
sa a reform átori tételnek: 
„Ecclesia semper roformari de
bet”, „az egyháznak mindig re
form áltatnia kell.”

Jelentősnek kell tartanunk 
azt a  tényt, hogy am ikor az 
elidegenedés veszélyének érzé
keltetésére Madách négy törté
nelmi világnagyságot léptet 
színre: a  hit, a  testi erő, a 
bölcselet és művészet képvise
lőjét — Luther, Cassius, Pláto, 
Michelangelo — akkor a római 
katolikus költő első helyen, a 
hit bajnokaként, éppen Luthert

szerepelteti és nem például 
Loyola Ignácot.

Igaz: Madách Imre Luthert, 
aki inkább páli típusú teológus, 
péteri típusúnak ábrázolja, s 
a  reform átor munkásságának 
nem központi mondanivalóját 
ragadja meg, dehát Madách 
költő volt s nem teológus, vagy 
egyháztörténész.

Ma, am ikor világszerte Ma- 
dách-reneszánsz van, amikor 
Az ember tragédiájának éven
ként újabb és újabb fordításai 
jelennek meg — s több ország 
fővárosában színpadi előadásá
ra készülnek, illő számon ta r-  
tanurk , hogy ebben a  világhí
rű műben a  mi Lutllerünk mi
lyen jelentős szerepet kaoott.

Szabó József



ÉLHETÜNKA reformátorok tanításának 
magva, mondanivalójának 
summ ája: az ember ingyen, 
ajándékképpen nyer igazságot 
Isten színe előtt, s ezt csak el 
kell fogadni, m int egy felénk 
nyújtott, jó szívvel szegett karéj 
kenyeret. így tanultuk konfir
mációban, hallottuk sokszor 
prédikációban, ez a  „kegye
lemből, hit által való megiga- 
zulás”. Ez a  tanítás evangéli
kus hitünk közepe. így tudták 
ezt őseink századokon át. A 
kérdés csak az: értjük-e igazán 
ma is, élünk-e vele, sőt belőle? 
Vagy úgy vagyunk vele, m int 
kegyelettel őrzött családi ék
szerrel néha az em ber: időn
ként elgyönyörködünk benne, 
de hasznunk nincsen belőle.

A reformáció korában ez a  
tanítás nem véletlenül került 
Luther prédikálásának közepé
be. A középkor vallásos embe
rét az aggasztotta, nyugtalaní
totta: eleget te tt-e  Isten tör
vénye követelésének? Nem vé
tett-e  az erkölcsi követelmé
nyek, az egyházi előírások, pa
rancsolatok ellen, am ik életút
ját sziníe tilalom fák erdejével 
övezték. S mivel senkinek sem 
volt — m ert hogyan is lehetett 
volna — tiszta a  lelkiismerete, 
szüntelen azon töprengett: ho
gyan lehetne „igazzá”, feddhe
tetlenné lenni Isten színe előtt? 
Mivel s hogyan lehetne pótol
ni keresztyén életének kiáltó 
hiányosságait? Hogyan bizto
síthatná maga és szerettei szá
mára Isten felmentő ítéletét s 
ezzel az örök életet, üdvössé
get?

A középkori egyháznak több
féle felelete is volt erre a szo
rongató kérdésre. Ezek a  vála
szok azonban inkább növelték, 
m int csillapították a  lelkek szo
rongását. Ezen a  ponton h ir
dette meg Luther s a  többi re
formátor a keresztyén ember 
szabadságát. Pál apostol igehir
detése nyomán hirdette az ú j
rafelfedezett evangéliumot: az 
örvendetes jó h írt Isten ingyen
való, ajándékba adott szerete- 
téről. Am iért Isten nem kér sem 
előzetes, sem utólagos ellen
szolgáltatást az embertől, csak 
azt, hogy bízza magát rá erre 
a  túláradó szeretetre. így lehet 
az ember „igazzá”, kedvessé 
Isten színe előtt.

A középkor s Luther kora 
messze mögöttünk van már, 
évszázadok köde takarja. A ma 
élő ember kérdései, gondjai, 
aggodalmai és reménységei sok 
tekintetben mások, m int a

négyszáz esztendő előttiek vol
tak. Egy szellemes megfogal
mazás szerint a  mai ember 
nem annyira Isten kegyelme 
után vágyakozik, m int inkább 
az irgalmas felebarátot keresi.

Azt jelentené ez, hogy a  re
formáció mondanivalójának 
veleje idejétmúlt, csakugyan 
avitt, múzeumba való ereklyé
vé vált? Nézzünk szembe bát
ran ezzel a  kérdéssel s próbál
juk  megkeresni ennek a  tan í
tásnak mai értelmét, hasznát. 
H átha csak arról van szó, hogy 
újra, másként kell azt megfo
galmaznunk. S a  régi újjá, az 
egykori maivá lehet.

Isten rendezi az ember dol
gait — éz a  reform átort tan í
tás érvényes summája. Egy na
gyon erős és nagyon jóságos 
kéz — képpel szólva — terem t 
rendet az életünkben, önm a
gunkban, sokszor zaklatott, 
csüggedt szívünkben, néha ku
sza gondolatainkban. Rendet 
terem t nemcsak bennünk, ha
nem közöttünk is, közöttem és 
felebarátaim  között. Rendezi, 
tisztázza mindazt, am it mi sok
szor olyan reménytelenül ösz- 
szebogoztunk. Életünk könyvé
ben új lapot kezd, adóslevele
inket összetépi, fáradhatatlan 
türelemmel mindig ú jra  ú tra 
kel velünk, vállal bennünket, 
nem  szégyelli társaságunkat, 
nem rója fel, sőt háta megé 
veti vétkeinket, elfogad min
ke t népéül, úgy ahogy va
gyunk.

Azt jelenti ez, — többek kö
zött —, hogy Isten felől szem
lélve értelme és értéke van 
a  legegyszerűbb, legszegénye
sebb, legreménytelenebbnek 
látszó emberi életnek is. Nin
csen az életnek olyan mélysé
ge, ahova Isten szeretete le ne 
hajolna, nincsen olyan zsák
utca és görbe út, ahol irgalma 
utói ne érne. És azt is jelenti, 
hogy Isten nem úgy m ér le és 
mér meg, ahogyan az emberek 
szokták megmérni és felmérni 
egymást. Az ö  országában az 
utolsókból is lehetnek elsők. 
Micsoda evangélium, felszaba
dító örömhír ez a  modem élet 
feszített életiram ában élő, szün
telen határidőnaptárra pillan
tó em ber számára!

Tétlenségre, lustaságra, kész
te t ta lán  bennünket Isten ir
galmas szeretete? Arra, hogy

elpihenjünk „babérainkon”, hi
szen felesleges az erkölcsi s 
egyéb erőfeszítés, Isten úgyis 
mindent elintézett helyettünk; 
nem „jócselekedeteinkből iga
zulunk meg, hanem kegyelem
ből” ? Ilyen s eféle vád gyakran 
érte a  lutheri keresztyénséget 
s e félreértés nemegyszer meg
környékezte az evangélikus 
embereket. M éltatlan volt a 
vád, oktalan a  félreértés. Mert 
Isten megtapasztalt szeretete 
és jósága csak még inkább 
serkent a jóra, a  neki való 
engedelmességre. Csak éppen 
szabadon, önként, derűsen él
hetünk és dolgozhatunk. Ab
ban a  tudatban, abból a  háttér
ből, hogy nem kell magunkat 
szüntelenül igazolnunk — cse
lekedeteinkből — önmagunk, 
lelkiismeretünk, az emberek 
ítélkező tekintete és Isten szí
ne előtt. Nem kell szüntelen 
bizonygatnunk és bizonyíta
nunk, m ert nem érdemeinkből 
élünk, hanem Isten gazdagsá
gából. Korlátlan hitelünk van 
Istennél, megbízik bennünk s 
mindez nem tőlünk van, ha
nem Tőle és nem miattunk, ha
nem a  Krisztusért. Ezért bízha
tunk mi is benne feltétlenül. 
Életünk látóhatárán nem az el
számoltató számonkérés fenye
getése sötétlik, hanem a  keve
sen is hű szolgákat irgalmába 
fogadó Atya bíztatása világít.

Mennyi bénító görcsöt oldhat)
fel ez a  látás egyes emberben 
és közösségben egyaránt. Néha 
úgy tűnik, korunk egyházi éle
tében, főként nyugaton néhol 
ú jra  felüti fejét a  Luther által 
annyira ostorozott „W erkerei”, 
az önigazolás igyekezete. Mint
ha az egyháznak úntalan iga
zolnia kellene léte értelmét, 
hasznosságát, „modernségét” s 
minden változó divattal való 
lépéstartását. Pedig mennyivel 
szabadabb, derűsebb, gyümöl
csözőbb lenne szolgálata, ha 
magától el — és egyedül Urára 
tekintve, önmagát, dicsőségét, 
érdekét egészen feladó szere
tettel vetné magát a gyönyörű
séges igába, a  felebarát javát 
munkáló cselekedetekbe. Nem 
azért, hogy önmagát igazolja 
— erre nincsen szüksége — 
hanem, hogy M esterét kövesse, 
hiszen erre hivatott eL 

Élhetünk, ez a  reformátort 
tanítás mostani megfogalmazá
sa, vagy legalábbis egy szerény 
kísérlet erre. Élhetünk Isten
ből s ezért feloldottam szabad 
szívvel, szorongás és kétkedés 
nélkül, egészen odaadottan 
szolgálatunknak, Urunk szere- 
tetéből s ezért szeretetben. Hit
ből, vagyis abban a  bizodalom- 
ban, hogy semmit sem kell 
igazolnunk önmagunkért, de 
mindent meg kell tennünk — 
vagy talán még inkább: min
dent megtehetünk — a  feleba
rátért. Ahogy Jézus mondotta: 
ingyen kaptátok, ingyen ad já
tok — az Atya szeretetét — 
tovább. Dr. Groó Gyula

A wittenbergi oltárkép előtt
Turisták belépnek, kim ennek, . .  
Századok belépnek, kim ennek. . .
Szép ősi templom, wittenbergi.
Üj meg új gyülekezet zengi 
dicséretét az Ür Istennek.
Messziről jö tt magyar zarándok, 
áhítattal én is megállóik.
Kőbe, színekbe derm edt zsoltárt, 
gót íveket és szárnyasoltárt 
csendesen sorra megcsodálok.
Századok belépnek, kimennek.
Az atyák portanaik, pihennek.
Kiáltó k ö v e k e n  k e r e s z tü l ,  
k é p e k e n ,  s z o b ro k o n  k e r e s z tü l  
mégis, m a is s z ó ln a k , izen n eK .

Szószéken á ll a  reformátor, 
s valam it számonkér a mától. 
Gyülekezete vele szemben 
szavát issza, figyeli csendben.
Tartása, arca nyugodt, bátor.

NGELIKUS
FOLDRAZJZ

Az Újvilág sötét évszázadai
Alighogy Amerika felfede

zése és feltárása végbement, 
kiderült, hogy aranyból még- 
sincs annyi, m int am ennyit el
képzeltek a  konkvisztádorok, 
hogy a véres küzdelmek és a  
behurcolt betegségek követ
keztében az őslakos indiánok 
száma vészesen megcsappant, 
és hogy a  gyarmatosított te rü 
leteken nem hajlandók és nem 
is tudnak dolgozni. Egyszóval 
a  roppant kontinens végtelen 
őserdőivel, határtalan pam pái
val, művelésre alkalm as föld
jeivel ott terült el az európai 
vállalkozók előtt munkaerő 
nélkül. A munkaerő égető kér
dése terelte a  figyelmet Afrika 
felé és így egyszerre két kon
tinens sorsa pecsételődött meg. 
Elindult egy olyan folyamat, 
amely örök szégyene marad 
kontinensünknek és keresz- 
tyénségünknek. Mert a  16. szá
zad elejétől Afrikában állatok 
m ódjára vadászták össze a  fe
ketéket és indították Amerika 
felé, hogy azután ültetvénye
ken, bányákban, később pedig 
gyárakban dolgoztassák addig, 
míg erejük van, m ert ha az 
m ár nincsen, leggyakrabban 
agyonéheztették vagy verték 
őket.

A spanyolok és portugálok 
ötven év a la tt rohanták le és 
hódították meg azt a  roppant 
területet, amely a  Hom-foktól 
Kanada határáig terjed. Az 
észak-amerikai angol, francia 
hódítás valamivel lassabban 
m ent végbe. A meghódított te
rületek egyúttal gyarmatokká 
lettek. Mégis hozzávetőlegesen 
400 évig tartott, am íg az indi
ánok erejét teljesen megtörték 
s  területeiket uralm uk alá ha j
tották. Ezzel párhuzamosan 360 
esztendeig tarto tt a  néger rab
szolgák behurcolása, Amerika 
leigázása, az indián társadalom 
és kultúra tökéletes szétzúzása.

A bevándorló gyarmatosítók, 
valam int a  behurcolt rabszol
gák ezután merőben megvál
toztatták a  kontinens ku ltúrá
iig képét.

A rabszolgaság Intézménye 
az am erikai függetlenségi moz
galmakkal kezd megszűnni. Az 
első felszabadult állam Haiti 
szigetén alakult ki 1803-ban, 
ahol a  nemzeti függetlenség 
kikiáltásakor eltörölték a  rab
szolgaságot is. Függetlenségi 
Nyilatkozata emlékeztet a  nyo
morúságos m últra: „ ...Ő si 
méltóságunkat visszanyerve 
hangsúlyozzuk jogainkat. Es
küszünk, hogy nincs hatalom 
a világon, am elynek ezeket a 
jogokat valaha is átengedjük. 
Széttéptük az előítélet szörnyű 
fátylát. M aradjon ez örökre 
így! Ja j annak, aki a rra  me
részkednék, hogy újból össze
illessze véres foszlányait. . . ”

Észak-Amerikában a  függet
lenségi háború nem érintette 
a  rabszolga kérdést. Majd száz 
évig váratott m agára egy tip i
kus rabSzolga-felszabadító há
ború, melynek élén nem kisebb 
egyéniség állt, m int Lincoln 
Ábrahám. Itt szabadultak utol
já ra  fel Afrika gyermekei. 
(1861—65) Fél évszázad a latt 
megszűnt a gyarmati rendszer 
és szabadokká lettek a  rabszol
gák.

Ez idő a latt alakult kJ Ameri
ka politikai arculata úgy, aho
gyan ma ismerjük. Észak- 
Amerika 220 millió lakosával, 
Közép-Amerika a  Karib-szi- 
getekkel 75 millió lakosával és 
Dél-Amerika 170 millió lako
sával. Észak-Amerikában 2, 
Közép-Amerikában 13, Dél- 
Amerikában 11 állam  van.

Ahhoz, hogy az evangélikus- 
ság helyzetével közelebbről 
megismerkedhessünk, szüksé
ges volt ez a  rövid történeti á t
tekintés. Dr. Rédey Pál

Középen általszegzetten 
Krisztus a megváltó kereszten,
Luthernak Biblián a balja, 
és jobbkeze, kinyújtott karja  
Krisztusra m utat ihletetten.
Fénylik, ragyog a szárnyasoltár.
Ez vagy, Luther Márton, ez voltál!
Ha így festett le  jóbarátod, 
így ismert, így hallott, így látott.
Krisztust hirdetted. Róla szólták
Századok belépnek, kimennek, 
m últ ad helyet ifjú jelennek.
Forrongó újban, mindig másban, 
ezer meg ezer változásban 
Te megmaradsz mindig ilyennek.
Te prédikálsz tovább a  képen.
Nem némulhatsz el semmiképpen.
És két kezed mozdulatában
élsz: tegnapban, holnapban, m á b a n ...
szólsz hozzám is, ki most beléptem.
Századak belépnek, kimennek, 
te megmaradsz mindig ilyennek: 
ugyanannak és soha másnak: 
örök Krisztusra-m utatásnak.
Hirdeted jövőnek, jelennek,
mának, holnapnak. . .  jöhet más kor .. 
néha korszerűtlennek látszol 
ezzel az örök mozdulattal.
De minket más m a sem vigasztal.
Te így vagy m a is — reformátor.

Túrmezei Erzsébet

A Magyarországi Egyházak ökum enikus Tanácsa október 
31-én, szombaton este 6 órakor a Deák téri evangélikus temp
lomban a tagegyházak közreműködésével

Ök u m e n ik u s  r efo r m á c ió i e m l é k ü n n e pé l y t
tart.

Az ünnepély rendje:
1. „Te benned bíztunk eleitől fogva. . .  Közének.
2. Igét olvas és imádkozik: NAGY JÖZSEF baptista teológiai 

tanár.
3. „Térj magadhoz drága Sión . . . ” Közének.
4. Igét hirdet: DR. BAJUSZ FERENC reform átus teológiai 

dékán.
5. Bárdos Lajos: „Adjunk hálát m in d n y á jan ...”
Kodály Zoltán: „Jövel Szent Lélek Ür I s te n . . .” Előadja a 

Kálvin Kórus, vezényel Máté János karnagy.
6. Ünnepi beszédet mond: DR. PRŐHLE KAROLY evangé

likus teológiai tanár.
7. Gárdonyi Zoltán: „Mily szerelmetesek a Te h a jlé k a id ...” 

(84. Zsoltár) Előadja a Lutheránia énekkar. Orgonán kísér T rajt- 
ler Gábor orgonaművész. Vezényel: Weltler Jenő karnagy.

8. Befejező imádságot és áldást mond: DR. BERKI FERIZ es
peres a Magyar Ortodox Egyház adminisztrátora.

9. „Erős vár a mi Istenünk . . Közének,

Az ökumenikus mozgalom jö.iíje
Ez a téma állott annak a tanácskozásnak központjában, ame» 

lyet október 21. és 25. között Genfben rendezett meg az Euró
pai ökum enikus Információs Munkaközösség. E szervezet ta
valy éppen hazánkban, Siófokon tarto tta évi konferenciáját és 
most több felekezeti világszervezet lezajlott világgyűlése után 
a központban, Genfben kívántak tájékozódni arról, hogyan 
képzelik a  nemzetközi keresztyén világszervezetek vezetői a  
jövőt, az elkövetkező tíz évet. A sajtó nagy közvéleményfor
máló erejével számolva az ökumenikus mozgalom vezetői nyílt 
és alapos vitákban tá rták  föl az eddigi eredményeket, vizsgál
ták a  hibákat és hiányokat és próbáltak u ta t szabni a  jövő 
számára.

Az ökumenikus mozgalom nagy „veteránjának”, a volt főtit
kárnak, Dr. W. A. Visser’t Hooftnak alapvető előadása „Az öku- 
menizmus a mai világban” címen adott helyzetraj zot. Még 
jobban aláhúzta ezt a  fölmérést az a tény, hogy három viszony
lag kevésbé ismert nemzetközi szervezet, az Európai Egyházak 
Konferenciája, az Egyházak Világtanácsa és a  Vatikán közös 
munkaszervezete, a SODEPAX és a Keresztyén Békekonferen
cia kapott lehetőséget arra, hogy az európai sajtó képviselői 
előtt ismertesse m unkáját.

A legjelentősebb azonban az volt, hogy a meghívott résztve
vők közreműködésével vitát rendeztek „Az ökumenikus moz
galom Európában és annak kilátásai a következő tíz évben” 
címen. A nyilvános vitában az Egyházak Világtanácsa főtitkára, 
E. C. Blake, a  Lutheránus Világszövetség és Református Világ- 
szövetség főtitkára, A. Appel és E. Perret, a Vatikán képvise
letében Robert Tucci jezsuita atya szólaltak föL Az ortodox 
keresztyéneket Damaskinos Papandreou atya képviselte. 
Örömmel említhetjük, hogy a  szocialista országok egyházai és 
a kisebbségi egyházak képviseletében erre a beszélgetésre meg
hívták D. dr. Ottlyk Ernő püspökünket is.

E nagy érdeklődést kiváltó v itára nem térhetünk ki részle
tesen, szeretnénk azonban ismertetni a magyar hozzászólást.

Az ökumenikus mozgalom jövőjével kapcsolatban először azt 
hangsúlyozta a püspök, hogy a szocialista országok egyházai 
örömmel veszik az ökumenében számukra a  világ más terüle
tein élő egyházakkal történő találkozási, beszélgetési és együtt- 
cselekvési lehetőséget. Öröm számunkra, hogy az ökumenében 
véget ért a  hidegháború a szocialista országok egyházai ellen 
és a jövőben az együttműködés fokozódásával számolhatunk. 
Ezzel kapcsolatban megjegyezte a püspök, hogy a  genfi köz
pont munkájában jelenleg csak egy képviselője van egyháza
inknak és reményét fejezte ki, hogy a jövőben az Egyházak 
Világtanácsa tervezett hivatali átszervezése kapcsán a szocia
lista területeken élő egyházak több kiküldöttje kapcsolódhat 
bele m ajd a  központ munkájába.

Az ökumenikus mozgalom és a  római katolikus egyház kap
csolatáról szólva a  püspök kifejtette, hogy öröm számunkra a 
katolikus egyház újabban tapasztalt megértése, de rám utatott 
arra, hogy az ökumenikus világszervezetek vezetőinek nagyobb 
figyelmet kell szentelniük a kisebbségi egyházakra ebben a  
tekintetben, hiszen például a vegyesházasságok ügyében akár 
a  lengyel akár a  magyar katolikus egyház álláspontja és gya
korlata sokkal konzervatívabb, m int például a német katolikus 
egyházé.

Végül aláhúzta a püspök a  jó ökumenikus határozatok végre
hajtásának fontosságát. Hiszen a keresztyénség világgyűlései 
sok nagyszerű határozatot hoztak nemcsak az egyházak belső 
életével kapcsolatban, hanem a  világ égető kérdéseiről is. A 
legfontosabb azonban, hogy ökumenikus munkánk ne öncélú és 
és egyházközpontú legyen, befeléforduló és csak a  lelki életet 
magában foglaló, hanem nyíljon ki a szemünk a  világ égető 
kérdéseinek meglátására és találjuk  meg szolgálatunkat Isten 
szeretetétől indíttatva az éhezők, jogaiktól megfosztottak, há
borúktól szenvedők és háborúktól Vettegők világában. Kiemelte 
a püspök az európai egyházak különleges felelősségét saját 
földrészünk és a  világ biztonsága szempontjából és hangsú
lyozta, hogy olyan konkrét dolgok támogatása, m int az európai 
biztonsági konferencia összehívása, am int azt a  budapesti fel
hívás kifejtette, egyházi föladat is.

hb

S z e n t e n d r e

A gyülekezet területe a Du- 
na-parti hegyek a főváros pere
métől Visegrádig. 440 lélek 
szóródott szét e tájon, és sehol 
egy hely, ahol megvethette vol
na lábát. így kezdődött.

1950-ben adományozás útján 
telekhez s  egy romos épülethez 
jutott a kis gyülekezet, amelyet 
akkor Kaposvári Vilmos lel
kész gondozott. Gábriel Károly, 
aki később a gyülekezet fel
ügyelője lett, buzgólkodása 
indította meg a  gyülekezetét,

s 48 nap a latt megépítették az 
új kicsi templomot. Pénzük 
hozzá a  sa já t adakozásukból 
volt csak, s alig érte el a  10 000 
f t-o t De a szívük annál erő
sebb volt. Az anyag nagy részét 
özv. Szombathy Béláné adomá
nyozta bontási anyagból. A 
gyülekezet tagjai pedig ösz- 
szesen 460 munkanapot áldoz
tak rá. Szentendrei fuvarosok 
felekezeti különbség nélkül 112 
ingyenes fuvarral járu ltak  hoz
zá.

Azóta 20 esztendő telt el. Az 
épületet árvíz is rontotta, s 
korszerűsíteni is kell. Az LVSz 
segélye teszi lehetővé, hogy a 
rekonstrukciós tervet végre
hajtsák, amelyet Gyurgyik 
Gyula építészmérnök készített

A gyülekezet jelenlegi lét
száma 220, lelkésze Szirmai Jó
zsef.

e v a n g é l i k u s  e l e i

A  M ag y a ro rszág i 
E v an g é lik u s  O rszágos E gyház 

S a jtó o s z tá ly é n a k  la p ja  
S ze rk e sz ti: a  sze rk e sz tő b izo ttság  

F e le lő s  sze rk e sz tő  és k iad ó s  
D . K o ren  Em i!

S ze rk esz tő ség  és k ia d ó h iv a ta l: 
B u d ap es t, v m . .  P u sk in  u 12.

T e le fo n : 142—074 
C se k k szá m la szá m : 20.412— v m  
E lőfizetési á r :  egy  é v re  90,— F t 

Á ru s ítja  a M agyar P o s ta
In d ex  25 211

70.3036
A th en aeu m  N yom da. B u d ap es t 

R o táció s m ag asn y o m ás
F e le lő s  v e ze tő :

S o p ro n i B éla  igazg ató



.. hogy m g  ne hotránkoztassuk őket..."
Mt 17, 24—27

VASÁRNAPI IGESZAKASZUNK KÖNNYEN FÉLREÉRT
HETŐ, ezért szükséges, hogy mindenekelőtt világosan tudjuk 
miről is van szó. Amit itt Jézus mond és cselekszik annak 
semmi köze sincs a Római Birodalom számára fizetett adó kér
déséhez, vagy a keresztyén ember felsőbbséghez való viszonyá
hoz. Itt a jeruzsálemi templomadó kerül elő. A templomadó 
címén begyűjtött összeg a teplom és a benne folyó kultusz 
fenntartását szolgálta. Minden húsz éven felüli zsidó férfi kö
teles volt évenként hét drachmát lakóhelyén befizetni a temp
lomadószedőnek a húsvéti ünnepet (páska ünnep) megelőző 
Időszakban. Ezt az adót ősi tirusi pénzben szokták leróni, amit 
aztán beváltottak kurrens pénzeszközre. Kapernaumban, ahol 
Péter volt Jézus vendéglátója, a templomszedők a házigazdá
hoz fordulnak azzal a kérdéssel, hogy vendége fizetett-e már. 
Péter — aki ismeri Mesterét, hiszen ekkor már kb. két éve 
jár vele — nem kételkedik abban, hogy Jézus ugyanúgy meg
fizeti a szokásos templomadó összeget, mint bárki más. A há
zigazdának feltett kérdésre a vendég is válaszol. Rövid példá
zatban utal arra, hogy ö, mint „királyfi” tulajdonképpen adó- 
mentességet élvezhetne, de nem él ezzel a „fiúi szabadsággal” 
és hajlandó leróni a, templom iránti anyagi kötelezettségét, 
hogy botránkozás ne essék. Nem akarja megtagadni a közös
séget vallásos, templomtisztelő népével. Máté evangélista a 
templomadó lerovását anekdótaszerűen, sőt legendásan mondja 
el. A fontos az, hogy egyfelől Jézus szabadsága teljes tudatá
ban vari, másfelől szabadsága tudatánál is nagyobb a szeretete. 
Ezért önként fizet. Hittestvéreit jobban szereti, mint saját, jo
gos szabadságát. Később megmutatta, hogy még életét is kész 
áldozni népéért. Viselkedése kétirányban is mértékadó a tanít
ványoknak: egyrészt ők is szabadok, hiszen a „királyfi” testvé
r i  (Mt 12, 49—50), másrészt szabadságuknál is jobban kell 
szeretni testvéreiket!

A SZÓ SZOROS ÉRTELMÉBEN ennek a példaadó magatar
tásnak csak addig volt jelentősége, amíg a jeruzsálemi temp
lom állott. Kr. u 70-ben — s ennek most van 1900 éves évfor
dulója — elpusztult a templom s megszűnt a templomadó is. 
A levert zsidók megszégyenítésére a rómaiak Jupiter Capito
linus római temploma javára kezdtek templomadót szedni és 
pedig minden 3—60 éves zsidó férfi és nő után.

TÁGABB ÉRTELEMBEN Jézus szava és magatartása a je
ruzsálemi templom pusztulása után is mértékadó maradt. Az 
„istenfiak” szabadságát a szeretet tartja mederben és korlátok 
között. így nem válik ez a szabadság embertelenné és fanati
kussá. Pál apostol jól megértette és helyesen adta tovább Jézus 
tanítását a gyülekezeti kérdésekkel szembesülve. Pl. Rm 14, 13- 
ban így ír: „Ne adjatok okot atyátokfiainak megütközésre vagy 
megbotránkozásra” s ugyanerről a felelős szerétéiről mondja 
az I. Kor levélben is: „Vigyázzatok, hogy ez a ti szabadságotok 
valamiképpen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek.” (8, 
9v.) Tovább: „ha az eledel megbotránkoztatja az én atyámfiát, 
inkább sohasem eszem húst, csak atyámfiáit meg ne botrán- 
koztassam” (8, 13 v.).

A jézust szeretet mindig figyel és felelősséget érez a másik 
ember iránt. így oldódik meg a „szabadság vagy rend” kérdése 
Jézus környezetében: a szeretet szab határt a szabadságnak. 
A szabadság szeretet nélkül féktelen áradás, a szeretet szabad
ság nélkül viszont nyűg és teljesíthetetlen parancs. Jézus köze
lében a kettő összhangba kerül és bővölködő keresztyén közös
ségi életté terebélyesedik.

Érdemes a reformáció ünnepének napjaiban arra is gondol
nunk, hogy Luther milyen jól értette és milyen világosan taní
totta a keresztyén ember szabadságának ezt a jézusi igazságát.

Mai gyülekezeteinkben is előkerül sokféle formában a sza
badság és szeretet összhangjának kérdése. Végeredményben 
minden szabad nekünk keresztyéneknek, de nem minden hasz
nál másoknak a gyülekezetben. Ezért sohasem elég nézni mit 
szabad, hanem azt is, hogy mit enged a szeretet. Mindig vissza
élünk keresztyén szabadságunkkal, ha szeretetlenek vagyunk. 
Jaj, meg ne botránkoztassunk másokat!

dr. Hafenscher Károly

Istentiszteleti rend
B udapesten , 1970. október 31-én, R eform áció ünnepén

D eák tér de. 9 (úrv.) dr. H afen- 
sch er K ároly, de. 11 (úrv.) D. 
K áldy Zoltán, du. 6 ök u m en ik u s  
reform áció em lék ü n n ep ély . Fasor  
de. 11. Szirm ai Zoltán, du. 7. D. 
K oren Em il. Ü llő i út 24. de. fé l 11. 
K arácsony Sándor u. de. 9, du. 
6. R eform áció ü n nepély . Rákóczi 
út 57/b. de. 10 (szlovák) Aradi 
A ndrás, de. 12. (m agyar). Thaly  
K álm án u . 28. de. 11. dr. R édey  
Pál, du . 6. Francisci Guido. K őbá
nya de. 10. V eörös Im re, du. 7. 
Sülé K ároly. Z ugló de. 11. B oros  
K ároly, du. 6. B i.ros K ároly. Fó
ti ú t de. 11. B enczúr László. Váci 
út de. 8. B aranyai T am ás. Ü jpest 
de. 10. (úrv.) B lázy Lajos, du. 6. 
(úrv.) B lázy Lajos. P esterzséb et 
de. 10. V irágh G yula. du. fé l 7. 
V irág G yula. Pestlőrinc de. 11. 
(úrv.) M atuz László. K ispest de.
10. P estú jh e ly  de. 10. Schreiner

D eák tér de. 9 '(úrv.) dr. K é
kén A ndrás, de. 11. (úrv.) dr. Ha
fen sch er  K ároly, du. 6. Trajtler  
Gábor. Fasor de. 11. Szirm ai Zol
tán , du. 6. Szirm ai Zoltán. Dózsa  
G yörgy út de. fél 10. Szirm ai Zol
tán. Ü llői Ü t 24. de. fé l 11. Kará
cson y  Sándor u. de. 9. R ákóczi 
út 57/b. de. 10. (szlovák) Aradi 
András , de. 12. (m agyar). Thaly  
K álm án u . 28. de. 10. Francisci 
G uido, de. 11. (úrv.) dr. R édey  
Pál, du. 6. Francisci Guido. K ő
bánya de. 10. (úrv.) V eörös Imre. 
U tász u . de. 9. (úrv.) Sü lé K á
roly. Vajda P éter  u. de. fé l 12. 
(úrv.) V eöreös Im re. Zugló de. 11. 
(úrv.) B oros K ároly. R ákosfalva  
de. 8. B oros K ároly. G yarm at u . 
de. fé l 10. B oros K ároly. Fóti út. 
de. 11. B en czúr László. V áci út de. 
8. B aran yai Tam ás. Frangepán u. 
de. fé l 10. B aranyai Tam ás. Ü jpest 
de. 10. B lázy  Lajos. P esterzséb et  
de. 10. V irágh G yula. Soroksár Ú j
te lep  du. fé l 3. V irágh G yula. 
P estlőrinc de 11. M atuz László. 
K ispest de. 10. K ispest W ekerlete- 
lep  de. 8. P estú jh ely  de. 10. S xh rei-  
ner V ilm os. R ákospalota MÁV

I M A D K

V ilm os. R ákospalota MÁV Telep
de. 8. (úrv.) R ákospalota N a g y 
tem plom  de. 10. (úrv.), du . 6. R e
form áció  .em lék ü n n ep é ly . R ákos
szentm ihály  du. fé l 7. Karner  
Á goston. K istarcsa de. 9. C inkota  
de. fé l 11., du. fé l 3. R ákosliget 
du. 6.

B écsikapu tér de. 9. (úrv.) Vá- 
rady Lajos, de. 11. (úrv.) Várady  
Lajos, du. 6. (úrv.) dr. O ttlyk Er
nő. Torockó tér de. fé l 9. Szita  
Istvánné. Óbuda de. 10. (úrv.) Fü- 
löp  D ezső, du. 6. R eform áció ü n 
nepély  : Szabados László. XII. 
Tartsay V ilm os u. de. 11. Ruttkay  
Elem ér, du. fé l 7. Takács József. 
P esth id egk út de. fé l 11. C sengődy  
László. K elenföld  de. 11. R euss  
András. N ém etvö lgy i út du. 6. dr. 
R ezessy  Zoltán. B udafok de. 11. 
V isontai Róbert. C sillaghegy de. 
fé l 10. C sepel de. 8.

T elep de. 8. R ákospalota N a g y 
tem plom  de. 10. R ákospalota K is- 
tem plom  du. 3. R ákosszentm ihály  
de. fé l 11. K arner Á goston . S as
halom  de. 9. K arner Á goston . M á
tyásfö ld  de. fé l 11. C inkota de. fé l 
11, du. fé l 3. K istarcsa de. 9. R á
k oscsaba de. 9. R ákoshely  de. 9. 
R ákosliget de. 10. R ákoskeresztúr  
de. fé l 11, du. 3.

B écsikapu tér de. 9. (úrv.) Szi
ta Istvánná, de. fé l  11. (n ém et), de. 
11. (úrv.) M adocsai M iklós, du. 6. 
(úrv.) Szita Istvánná. Torockó tér 
de. fé l 9. (úrv.) M adocsai M iklós. 
Óbuda de. 9. Fülöp D ezső , de. 10. 
(úrv.) F ü löp  D ezső. XII. Tarsay  
Vilm os u. de. 9. C sengődy László, 
de. 11. C sengődy László, du. fé l 7. 
R uttkay Elem ér. P esth id egk ú t de. 
fé l 11. R uttkay Elem ér. K elenföld  
de. 8. B en cze Im re, de. fé l 10. R e- 
u ss A ndrás, de. 11. (úrv.) B encze  
Im re, du. 6. R euss A ndrás. N é
m etvö lgy i út. de. 9. dr. R ezessy  
Zoltán. A lbertfalva de. 7. V isontai 
Róbert. N agytétén y  de. fé l. 9. K e- 
len v ö lg y  de. 9. V isontai Róbert. 
B udafok de. 11. V isonta i -Róbert. 
C sillaghely  de. fé l 10. C sepel de. 
fé l 11. (úrv.)

Z Z U N K
Istenünk! Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által megszabadí

tottál bűntől, haláltól bennünket, saját vágyaink és indulataink 
sem uralkodhatnak rajtunk.

Köszönjük, hogy Jézus Krisztus által megmutattad azt Is, 
hogyan kell szeretni szóval, cselekedettel, magatartással.

Adj világosságot és erőt ahhoz, hogy mindig a szeretet fe
gyelmében éljünk embertársaink között!

Védj meg botránkozásoktól és segíts ahhoz, hogy gyülekeze
teid az emberi közösség szép példáját nyújtsák minden ember
nek. Tedd egyházadat a béke, a testvériség, a szeretet látható 
jelévé e világon! Ámen.

— A reformáció ünnepén az 
oltárterítő színe: piros. Az is
tentisztelet oltár! igéje: Gál 5, 
(1-3) 4-6: az igehirdetés alap
igéje: Mt 81, 33-46.

— Szentháromság után a 83. 
vasárnapon az oltárterítő szí
ne: zöld. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: Fii 3, 17-81; 
az igehirdetés alapigéje: Mt 
17, 84-87.

— A KELET-BÉKÉSI EGY
HÁZMEGYE lelkészi munka- 
közössége október 23-án Bé
késcsabán tarto tta  ülését. Áhí
ta to t Dedinszky Gyula, igehir

detési előkészítőt Balogh Pál, 
előadást Fábry István, korrefe
rátum ot Kun-Kaiser József, tá 
jékoztatót Mekis Adám espe
res tartott.

— BÖKÖD. Szeptember 27-
én a  gyülekezet aratási és 
templomszentelési hálaünne
pén Táborszky László kondo- 
rosi lelkész végzett szolgála
tokat.

— ROZSAK! C sodálatos szín vá l
tozatban, lejobb m in őségben  csak  
nálunk. K érésre árjegyzéket küld  
PALKÓ kertész. B udap est XV., 
C sillagfürt u . 8.

....... Istené egyedül a halha
tatlanság, aki hozzáférhetetlen 
világosságban lakozik, akit az 
emberek közül senki sem lá
tott és nem is láthat: övé a 
tisztesség és örökkévaló hata
lom. Ámen.” (I Tim 6, 16)

VASÁRNAP. — „Jézus Krisz
tus a mi reménységünk.” (1 
Tim. 1, 1) A temetőket járjuk  
ezen a  napon. Ügy érezzük, 
bármennyi idő telt is el szeret
teink eltávozása óta, valami 
mégis összekapcsol minket. 
Nem csupán az emlékek — 
azok könyörtelenül fakulnak s 
ritkulnak —, nem  is csupán a 
közös emberi sors, mely a mi 
életünket is határok közé szo
rítja, hanem a Jézusban való re
ménység. E napon e reménység 
kiáltó szükséggé és — Istennek 
hála — érzékelhető, szinte ta 
pintható valósággá válik. E re 
ménység teszi az úton járókat 
erősekké.

HÉTFŐ. — „A mi váltsá-
gunk az ő vére által van, a 
bűnöknek bocsánata kegyel
mének gazdagsága 'szerint.” 
(Ef 1, 7) Halottak napján arra 
a  „Halottra” is gondoljunk, aki 
nem saját gyarlósága, sorsá
nak végzete m iatt jutott halál
ra, hanem kizárólag szeretet- 
ből. Jézus halála szabadítás a 
bűn és rossz lelkiismeret okoz
ta  bűvös és zárt körből, a  re
ménytelenség kátyújából. Aki 
ezt a  szabaditást a maga életére 
vonatkoztatva is átgondolja, 
úgy érzi, mázsás súly szakadt 
le szívéről s ezért egyszeriben 
sietőssé válik élete, ezernyi 
feladat vár rá.

KEDD. — „Nagyok és csodá
latosak a te  dolgaid, minden
ható Űr Isten; igazságosak és 
igazak a  te  utaid ó népek Ki
rálya!” (Jel 15, 3) A pátosszal 
teljes lelkendezés távol áll a 
mai embertől. Az igazán je
lentős és igaz mondanivalót 
egyszerű szavakkal fogalmaz
tuk . Írók, költők, riporterek is 
így írnak napjainkban, a  lel
készek is ezt a hangot keresik 
a  szószékeken. Mózes és a Bá
rány himnikus éneke János 
nagy látom ásában nem páto
szával ragad meg elsősorban 
bennünket, hanem szóról szóra 
következő mély igazságával. 
Bárm erre tekintünk: a  csodá
latos természetre, az alkotó s 
felfedező em berre vagy Isten 
gyümölcseiben látható m unká
já ra  és szeretetére, csendesen 
és őszintén rábólinthatunk: 
csodálatosak a te  dolgaid és 
igazak a  te utaid, ó Isten!

SZERDA. — „Intelek azért 
mindenek előtt, hogy tartassa
nak könyörgések, imádságok, 
esedezések, hálaadások min
den emberért, királyokért és

minden feljebbvalóért, hogy 
nyugodt és csendes életet él
jünk, teljes istenfélelemmel é* 
tiszteséggel.” (1 Tim 2, 1—2) 
Felelősséget hordozó nagy kö
zösséggé válhatna az a  sok-sok 
keresztyén, aki e napon az iga 
útm utatása nyomán imádkoz
na különösképpen is a  békéért, 
a  felelős vezetőkért, a  társa
dalmi kérdések igazságos meg
oldásáért. Az imádság elmon
dása után pedig ki-ki sietne, 
hogy e nagyszerű célok meg
valósulásáért maga is teljesít
se a  reá eső s Istentől neki 
adott részt.

CSÜTÖRTÖK. — „Annak-
okáért tehát nem azé, aki akar
ja, sem nem azé, aki fut, ha
nem a könyörülő Istené.” (Rra 
9, 16) Az akaraterőre az élet 
sok területén nagy szükség 
van, Isten országának igazsá
gához azonban nem elegendő. 
A lendületes futás is. jól jel
lemzi a  mai em bert s valóban 
nagyszerű célokat ér így el, éle
té t szebbé, kényelmesebbé va
rázsolja. Isten irgalmának el
éréséhez azonban bármilyen 
lendület kevés. Meg kell áll
nunk és őszintén mérlegre kell 
tennünk életünket. Akkor rá 
jövünk majd, hogy mindenünk, 
am ink van, Tőle származik s 
azt mi semmivel sem érdemel
tük  meg.

PÉNTEK. — „Amelyek ré
gen megírattak a  mi tanulsá
gunkra írattak  meg, hogy bé
ketűrés által és az írásoknak 
vigasztalása által reménysé
günk legyen.” (Rm 15, 4) Élő 
könyvet tartunk  kezünkben a 
Szentírással. Az volt keletke
zésekor is, az ma is, hiszen 
nem lemásolni akarjuk a  tö r
ténteket, hanem a máig ható 
tanulságait érteni. Legyen hát 
otthonainkban nyitva a  Biblia s 
értsük meg a  régi emberek 
küzdelméből s bizonyságtételé
ből Isten Szentleikének mai, 
megvilágosító m unkája által 
az útm utatást.

SZOMBAT. — „Akkor az iga
zak fény lenek majd, m int a 
nap, az ő Atyjuk országában.” 
(Mt 13, 43). A Nap sugarai é l
tető sugarak, melyek nélkül 
nem lenne élet e Földön. A 
búzáról és konkolyról szóló 
példázatban Jézus a  végső íté
let idejére jövendöli, a  sötét
ség és gonoszság cselekvőivel 
ellentétben, az igazak naphoz 
hasonló sugárzását. Jézus ta 
nításából azonban azt is tu d 
juk, hogy az Istentől kapott 
fény visszatükrözésére m ár itt, 
földi életünkben is lehetősé
günk van. Ezek a  fények i t t  is 
éltető, boldogító sugarak.

Szirmai Zoltán

D. Korén Emilt

A reformáció és a magyar műveltség
A reformáció a maga korában a magyar

ságnak szinte az egészét hódította meg, s a 
protestáns magyarságból a katolikus Habs
burgok felé kacsintgatás a magyar kultúra el
árulásának kockázatával járt. A magyar re
formációt semmi esetre sem lehet német kul- 
tiírhatás ügyévé egyszerűsíteni. Nem német 
kézből kaptuk a reformációt, hanem Dévai 
Biró Mátyások, Sztáray Mihályok, Bornemi
sza Péterek, Szegedi Kis Istvánok szolgálatán 
keresztül. A mohácsi vész utáni kataklizmá
ban, népünk keserves kiszolgáltatottságában 
a magyar reformátorok, a vándorprédikáto
rok voltak azok, akik „iszákjukbán a Bibliá
val népet mentettek” (Kodolányi). Amikor 
minaretek tornyai nőttek remegtető felkiáltó
jelekként a magyar tájakon, nemcsak a lélek 
vigasztalója, de a magyar kultúra mentő
hangja volt Sztáray Mihály ékes magyar sza
va: „Mely igen jó az Űristent dicsérni...” A  
reformáció hitének vigasztaló erejével a ma
gyar műveltség erejét is beleénekelte a las- 
kóiak szívébe, pedig ő ott volt a mohácsi 
mezőn, s látta a „hős vértől pirosult gyászte
ret”.

A reformáció magyar talajon magyar ügy- 
gyé lett. Mint határokat nem ismerő áradás, 
ragadta magával a művelődés összes ágait. 
Agyig sárba merült szekerek a nyomdászat 
hőskorának durva darabjait vitték. Sárvá
ron, Vizsolyban és másutt magyar könyvek 
születtek s indultak útjukra, a nép ími-ol- 
vasni tanult, s a művelődés hallatlan forra
dalma volt az a felfedezés, hogy Isten épp 
úgy ért magyarul, mint latinul. Reményik 
drámaian sűríti a bibliafordító Károli Gás
párt dicsérő versében: „az örök Isten beszél 
— magyarul.”

Egy egész nép öntudatosodása járt vele. 
Felfedezték az első népi vagyontárgyat: az 
anyanyelvet. Mérhetetlen belső gazdagság él
ményét árasztotta a udat, hogy joga van a 
népnek saját nyelvén gyönyörködnie hitében. 
Luther irodalmi nyelvet teremtő bibliafordí
tásának sodró élménye fűthette a gönci paró
kia levegőjét, amikor Károli Gáspár és mun
katársai, köztük gyermek-famúlusként Szenczi 
Molnár Albert, akkor még kincseket érő köny
vek garmada fölé hajolva ízlelgették az Igét

magyarul. Balassa istenes énekei a reformá
ció eszmeiségét árasztják, amin mitsem vál
toztat későbbi kényszerű katolizálása. Az sem 
véletlen, hogy Makkai Sándor a „Magyar fa 
sorsa” költészeti exegézisében a magyar iro
dalomnak mindmáig csupán két vallásos köl
tőjét ismeri: Balassát és Adyt.
_A reformáció dús hangvételét jelképezi Lu
ther diadalmi himnuszának az Erős várunk
nak magyar útja. Első magyar fordítója Sze
gedi Gergely énekeskönyvében (1569) a zsol
tárok közé sorolja, s Gyulai Pál irodalmi elő
adásaiban az egyetemen (1901-ben) külön ki-, 
emelve értékeli jelentőségét. A mai napig 
több mint 200 magyar fordítása ismeretes, s 
hogy mennyire közel áll a magyar lélekhez, 
arra jellemző, hogy 1934-ben a műfordítói pá
lyázatra így írja ki az Egyetemes Egyház: 
„fordítanák le úgy az éneket, mintha Luther
nek e műve valamely magyar lélek költői al
kotásvágyából született volna.” A felszólítás
ra megmozdult a magyar lélek költői alkotás
vágya József Attilában is, s oly szabadság
himnuszt alkotott, ami eszünkbe juttatja azt 
az ugyancsak jellemző tényt, hogy egykor 
Bocskay hajdúi az Erős várunk-at énekelve 
indultak harcba. Az erdélyi Szabédi László 
fordítása pedig úgy zendíti meg lapidáris nyel
ven, mint a magyar léleknek a bizantizmus- 
sal szembeni fegyverét. Jókai a Lőcsei fehér 
asszony-ban ír róla megrendítő szépen.

A  költészet, az ének nehéz történelmi idők
ben a magyar kutúra tartó ereje volt. A pro
testáns énekeskönyvek a magyar kultúrkin- 
csek felbecsülhetetlen értékeihez tartoznak. 
Névtelen szerzőktől származó protestáns val
lásos népénekek a reformáció kultúrhatásának 
drága dokumentumai.

A történelmi eszmélkedésék idején protes
tánsok merték kifejezni az újat, mivel attól 
ami új, nem romlást, hanem fejlődő előreha
ladást vártak. Az újhoz a merszet a reformá
ció erejéből merítették.

Az ellenreformáció megindulása azzal a

megdöbbentő bizonysággal jár, hogy a kato
licizmus — amikor még nem elegyedett vele 
a Habsburg hatalmi véreskezűség — átvette a 
protestantizmus kultúrfegyvereit. A reformá
ció puszta létével még az ellenfeleiben is a 
kútárát szolgálta. A hatalom nem volt elég 
a küzdelemhez, a szellem erősebbnek bizo
nyult, műveltséggel kellett hát felfegyverkez
ni. Márpedig Batizi András, Alvinczi Péter, 
Dévai Biró Mátyás, Szilveszter János, Geleji 
Katona István, Bornemisza Péter, Dávid Fe
renc, Ozorai Imre, Szegedi Kis István, Szen
czi Molnár Albert, Károli Gáspárék, Rimay 
János, Sztáray Mihály, s a többiek olyan fegy
vereket hoztak elő, hogy Pázmány Péterekké 
kellett lenni, hogy győzzék a küzdelmet.

Ereje, dinamikája volt a reformációnak, s a 
nemzeti művelődés kéz a kézben járt vele. 
Egyik volt a másiknak oka, s újra a követ
kezménye. A nemzet kutúrájában méltó utó
doknak bizonyultak a Kossuthok, Petőfik, 
Mikszáthok, Jókaik, Arany Jánosok. Lehet 
azon vitázni, hogy melyikük hogyan tartotta 
egyházával a közvetlen kapcsolatot, s igaz az 
is, hogy a lángész felette van a felekezeti kor
látoknak. De igaz az a megállapítás is, hogy 
nincsenek magános fellángolások, fürtökben 
terem a tehetség (Malter Károly). A lángész 
is környezetből nő ki, és környezetbe épül be, 
amely táplálja, vagy a szenvedés irritálásával 
sarkallja fejlődését. Ez a környezet, háttér és 
talaj az említetteknél mégiscsak a reformáció 
hite, vagy a műveltség világába vetített esz
meisége volt. A szenvedélyt, vitát, a közegel
lenállást is ez teremtette meg, mint az ősi 
evangélikus családnak nagyapjában katolizált 
sarjánál, Madách Imrénél, s így lett Az ember 
tragédiája olyan, amilyen. Így került bele Lu
ther éppen ezzel a mondattal védekezve és 
visszavágva: „nem ismered te a tűznek vará
zsát, ki csak fazék alatt ismered azt”. A re
formáció a tűznek varázsa volt a magyar kul
túra számára.

A  varázs benne éppen az volt, hogy noha a

fényt úgy kapta, de nem átvette, vagy lemá
solta, hanem magyarította. Amit kintről ho
zott nem majmolta, hanem átengedte a szí
vén, s teremtett olyat, ami egészen az övé. 
Rimay János fordított énekei éppúgy mutat
ják ezt, sokkal később, mint a Térj magadhoz 
drága Sión Jeszenszky Károly műfordítói tol
lából. Akik ott kint fényes karriereket futhat
tak volna be, hazajöttek agyig merült szeke
reken cipelni a nyomdát, teremteni a magyar 
kultúrát — mint Misztótfalusi Kis Miklós — 
mert hozták magukkal a tűznek varázsát, s 
hajtotta őket a tűznek varázsa.

Izgalmas, nagy dologra tanították meg ezt a 
kicsi népet: magyarként versenyképesen vi
tázni nagy népek fiaival az emberiség legna
gyobb kérdéseiről. Megélni a bőlélegzetü de
mokráciát: kicsi nép is tekintélyt parancsol
hat magának a nagy népek asztalánál.

A vallásszabadság egy volt a tudományos 
kutatás elindulásával. A merész kétség, s a 
legkeményebb helytállás: a reformáció iker- 
palántái.a magyar műveltségben és tudomány
ban. Ady, aki tusázó frigyben áll Istenével, 
Petőfi, aki nem alkuszik, Kossuth, aki meri a 
lehetetlent, Mikszáth, aki a romlatlan kedély 
biztonságával mondja ki derűs humorral a ve
sékig ható bírálatot, Böhm Károly, aki a ma
gyar filozófia köveit rakosgatja hallatlan tü
relemmel és szívósan — íme a szárba szök
kent palánták. Hogy a magyar kultúra hol áll, 
arról Illyés Gyula így elmélkedik a reformáció 
genfi emlékműve előtt:

Övék az érdem, kiket sem a máglya 
nem riaszthatott vissza, sem a gálya — 

sem harcaik bukása, 
a léptenként fölmeredő „hiába”!

Látták, vagy nem a céljuk, 
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út: 
a múlt, ahogy füst-verve összeomlott, 
úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot: 
előre! és ők vállalták e sorsot —
Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!

(Részlet „A reformáció öröksége és kötelezése* 
című kiadványunkból.)

B udap esten , 1970. novem b er 1-én
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S z á z t í z  é v e s  a  G y ü l e k e z e t i  S e g é l y
— Ünnepi istentiszrtelet a celldömölki templomban —

Október 21-én este szép számú gyülekezet volt együtt a cell- 
domökli templomban, hogy megemlékezzék a hálaadás és öröm 
szavával a Gyülekezeti Segély és elődje a Gyámintézet 110 éves 
jubileumáról. A segélyszolgálatnak majdnem valamennyi egy
házmegyei előadója is megjelent az ország minden tájáról. Je 
len voltak, többek között, Berzsenyi Miklós egyházmegyei fe- 
ügyelő, Pásztor Pál és Síkos Lajos esperesek. A püspökök kül
földi szolgálatuk m iatt levélben köszöntötték a Gyülekezeti Se
gélyt. D. Káldy Zoltán püspök leveléből idézünk pár sort:

Mindannyian jól tudjuk, hogy 110 évvel ezelőtt nem ugyanaz 
volt segélyszervünk neve, m int ma. Egy évszázad alatt a név 
többször változott. Egy azonban bizonyos, hogy a segélyezés 
m unkája folyt és sok kis gyülekezet, különösen pedig szórvány
gyülekezet hálával emlegeti a régebben és a jelenlegi időben 
adott segélyeket, amelyeket gyülekezeteink gyűjtöttek össze . . .  
A jubileumon erősödjünk meg a közös felelősségben, egymás 
iránti szerctetben és annak látásában, hogy még az eddigieknél 
is nagyobb áldozatokra van szükség szolgálatunk jó betöltése 
érdekében.

tól rá k irótt felelősséget az 
egyes em berért éppen úgy, 
m int az egész világért, benne 
a feladatokért, áldozatért és 
helytállásért, s küldetése egész 
szemléletében ettől a  teológiai 
látástól van áthatva.

Az ünnepi est folyamán Itt- 
zés Gábor komáromi lelkész 
két orgonaszámot adott elő, 
Pásztor Pál esperes énekszám
mal szerepelt, Rezessy Miklós 
segédlelkész szavalt. A celldö
mölki gyülekezet nevében Jö- 
zsa Márton lelkész melegen kö
szöntötte a  jubiláló Gyülekeze
ti Segélyt. Október 20-án este 
a környékbeli gyülekezetek
ben, összesen tizennégy temp
lomban hirdettek igét az elő
adók és más felkért lelkészek.

Az előadók értekezletére és 
a Gyülekezeti Segély ez évi 
m unkájára ismertetésben még 
visszatérünk.

Az ünnepségen Weltler Re
zső püspökhelyettes, esperes 
igét olvasott és imádkozott.

Az ünnepi előadást Várady 
Lajos esperes, az Országos 
Gyülekezeti Segély előadója 
tartotta.

Nem véletlen az — mondot
ta többek között — hogy ép
pen a celldömölki gyülekezetei 
választottuk a jubileumi meg
emlékezés színhelyéül, mert 
1952-ben ebben a gyülekezet
ben búcsúzott el nevétől a 
Gusztáv Adolf Gyámintézet, itt 
tartotta utolsó vándorgyűlését 
Nagy Miklós zalaegerszegi lel
kész elnöklete mellett, hogy 
átadja a mandátumot a Gyü
lekezeti Segélynek, amely más 
néven ugyan, de ugyanazt a 
szolgálatot vállalta magára.. Ha 
most valaki azt kérdezné, hogy 
a Gyülekezeti Segély vajon 
fel akarja-e támasztani a múl
tat, akkor erre a kérdésre igen
nel is, nemmel is válaszolunk. 
Nemet mondunk arra  a gon
dolatra, hogy itt most restau
ráció folyik és ismét elevenné 
kívánjuk tenni mindazt, ami 
egykor, 1945 előtt volt. Nemet 
mondunk az általános restau
ráció gondolatára, amely ál
landóan a régi polgári világ 
egyházformájára és élettartal
mára vágyakozik, arra, hogy az 
egyház, még a segélyszolgálat
ban is, uralkodó egyház legyen 
és ne a diakóniával szolgáló 
egyház. Semmiképpen nem 
akarunk szembeszállni az adott 
történelemmel, amelynek ré
szesei és a magunk helyén for
málói is vagyunk, m ert elfo
gadtuk Isten kezéből azt a 
szocializmust, amely új utat 
jelölt ki a magyar nép számá
ra társadalmilag, gazdaságilag 
és politikailag és amelyben 
mindent vállalunk, kivéve az 
ateizmus világnézetét. Vállal
juk az adott helyzetet Isten 
előtti felelősséggel, a magyar 
nép iránti odaadással és szere
tettel, érzelmileg és értelmileg 
egyformán és ebben keressük 
egyházunk útját, sőt úgy érez
zük, meg is találtuk minden 
tévedés és bűn m ellett is.

Tudatában vagyunk annak, 
hogy am ikor az egyház szere- 
tete és áldozatkészsége meg
nyilvánul, ebben egyben a  Gyü
lekezeti Segély m unkája is, ak 
kor nemcsak templomok lesz
nek szebbek, nemcsak parókiák 
lesznek modernebbek és mu- 
tatósabbak, hanem egyben egy- 
egy község vagy város képén 
is változtatunk jó értelemben. 
Az egyház közösségét építjük, 
am ire megbízást kaptunk 
Urunktól, amihez kaptuk az 
Igét és Isten Szentjeikét, de 
ugyanezzel építjük a nép kö
zösségét is, nemcsak külsőleg, 
hanem lelkileg, erkölcsileg is. 
Ügy érezzük, hogy ezzel ta r
tozunk Istennek is, meg a nép
nek is.

Igent mondunk azonban a 
m últra akkor, am ikor a hagyo
mányokban, a tradíciókban azt 
jseressük meg ma is, ami a

múltban jó volt, pozitív és ha
ladó volt, m ert ismételten rá 
jövünk arra, hogy ami a m últ
ban Istentől való volt, az ép
pen ezért volt jó és épper 
ezért jó ma is. Ennek a felis
merésnek a következménye az 
hogy most a  Gyülekezeti Se
gély egy gyülekezet keretében 
templomában ta rtja  hálaadc 
megemlékezését, m ert a Gyü
lekezeti Segély nem mozoghai 
légüres térben. A Gyülekezet 
Segély azért van, hogy éven
te 50—100 gyülekezeten segít
sen, ehhez kéri több, m int 35( 
gyülekezet segítségét, vagyis i 
Gyülekezeti Segélynek akkoi 
van értelme és súlya, sőt jö
vője, ha az adott körülményei 
között keresi a  gyülekezetekké 
való kapcsolatot. A jelen eset
ben köszönjük a celldömölk 
gyülekezetnek a befogadó kész 
ségét, testvéri szeretetét és 
gondoskodását, egyben hangsú
lyozzuk azt, hogy ez az itt je 
lenlévő gyülekezet, a szom
szédságból jöttékkel együtt a 
Magyarországi Országos Evan
gélikus Egyház képviseletében 
van jelen és ezt nagy megtisz
teltetésnek is v eh e ti. . .

Az előadás további részében 
Várady Lajos esperes ism er
tette a Gyülekezeti Segély szá
zados múltját. Különösen me
legen emlékezett meg Székács 
József Budapest-Deák téri lel
készről, „az ország papjáról”, a 
szervezet első elnökéről és élet- 
rehívójáról.

Az ünnepi igehirdetést D. 
Koren Emil püspökhelyettes, 
esperes tartotta. Régi templom
kapukra utalt, amelyek a la
csonyak voltak s csak fejle
hajtva lehetett bemenni. Az 
alázat m agatartására u ta lt ez, 
de sokan ma félreértik, amikor 
arról beszélnek, hogy a tem p
lom olyan jól védett és zárt 
vár, ahová bemenekülhet az 
ember a világ elől. A zsoltár, 
amelynek alapján az igehir
detés szólt, azt kiáltja, hogy 
„emeljétek föl fejeteket, ti ka
puk!” Nem zárt külön vilá
gunkba jövünk ide, hanem ta 
lálkozni azzal a Krisztussal, a 
dicsőség királyával, aki előtt 
fel kell emelni a szemöldökfá
kat, hadd essenek szét az elzá
ró kapuk, s nyíljon ki az a v i
lág, amelybe belépett ő, s a di
csősége szamárháton, tövisko
ronával és kereszten valósult 
meg, vagyis a szolgálatban, a 
teljes odaadásban, ebben a szó
ban: értünk. Éppen ezért csak 
a szeretetben önfeledt egyház 
tükrözi a dicsőség királyának 
arcát. Egyházunk, amely a sze
retetszolgálat, a diakónia egyik 
szektorát becsüli és munkálja 
a  Gyülekezeti Segélyben, ezt 
az u ta t ta lálta meg. Ezt az utat 
igyekszik járni nemcsak az 
intézményes diakóniában, nem 
csak a Gyülekezeti Segély kö
zösségi diakóniájában, hanem 
abban is, hogy felveszi az Urá.

Kis gyülekezet —  nagy áldozat
Időnként megdöbbentő h íre

ket hall az em ber egy-egy gyü
lekezet áldozatáról, hitből fa
kadó cselekedeteinek gyümöl
cseiről. Az elm últ években 
több kisebb gyülekezet egy-egy 
nagy vállalkozásáról számol
hattunk be olvasóinknak. Ilyen 
megdöbbenve hallottam azt a 
h írt is, hogy a  kisapostagi gyü
lekezet új lelkészének, új pa
rókiát épített.

Három éve, 1967 tavaszán 
az előtt a  kérdés előtt állt a 
kisapostagi gyülekezet és az 
egyházkerület vezetősége is, 
hogy mi legyen ennek a  kicsi, 
alig háromszáz lelkes gyüle
kezetnek a további sorsa. 
Lesz-e új lelkésze, vagy hoz
zácsatolják valamelyik szom
szédos gyülekezethez. A gyü
lekezet úgy határozott, hogy 
fenntartják a  lelkészi állást és 
ezért az áldozatot is meghoz
zák. Ez a  döntésük indította 
el azt a m unkát és fejlődést,

„ . . .  Vigyázó szemetek..
Batsányi János írta ezeket a szavakat a 18. század végén, 

125 évvel az 1917-es nagy októberi forradalom előtt. Akkor ez 
számára K ufsteint jelentette, noha Európa érezte, hogy Párizs 
felől dübörögve közeleg valami új, valami, ami a jó öreg Euró
pát kizökkenti a megszokottból, felrázza és a hamis kényelem 
nyergéből kiveti.

1917-ben valami hasonló és mégis nagyobb dolog történt a 
cári Oroszország fővárosában Pétervárott, mint Párizsban. Mert 
ez a félelmetes erejű forradalom nemcsak alapjaiban rázott meg 
egy korhadt társadalm at, hanem tökéletesen el is söpörte azt, 
s adott új perspektívát kisemmizett és örök időkre szolgaságra 
ítélt embermillióknak. Egy új világot szült és megvalósította 
a francia forradalom 'nagy célkitűzését: a-testvériség, szabad
ság, egyenlőség eszméjét.

November 7-e az a nap. amikor kezdetüket, vették a forradalmi 
események. Nem egyházi ünnep. Ezzel tisztában vagyunk. Még
is tisztelettel gondolunk rá, m ert olyan emberi eszmék és célok 
érdekében robbant ki, amelyeket korábban talán éppen az egy
háznak kellett volna képviselnie. A szociális igazságtalanság, a 
származás és vagyon megkülönböztető bűne, a emberek egymás 
által történő kizsákmányolása aligha nyer alátám asztást a krisz
tusi evangéliumban. S e szocialista forradalom az emberiség ősi 
vágyát valósította meg.

Azóta ez a forradalom reménységet sugároz. A világ nagy sze
mének kereszttüzében van. Korunk Batsányijai távoli földré
szeken hirdetik: „Vigyázó szemetek Pétervárra vessétek” !

Ami itt elkezdődött, nem rekedt meg egy város szűk falai'kö- 
zött, a világ legnagyobb országának népe adoptálta. Nem lehe
tett leverni, vagy restaurálni, m ert milliók lelkesedtek érte. 
Sőt negyedszázad múlva, m int a futótűz, a világ nagy részén 
m ár uralkodó eszme, a kor eszméje lett. S az eszme géniusza 
Lenin volt. November 7-én egyszerre ünnepli a haladó világ 
Lenint s a forradalmat.

O r b o t t y á n

A legutóbbi időkig Vácboty- 
tyán volt a  neve, de m iután 
szinte összeépült a  szomszédos 
örszentmiklóssal, örbottyán 
néven egyesítették. A kicsiny 
evangélikus gyülekezet erede
ti 105-ös lélekszáma így nőtt 
meg 128-ra.

Volt m ár templomuk. Sár
ból épült. Az összedőlés elől 
bontották le. A buzgó kis filia 
(Csornádhoz tartozik) az öntu

datához méretezve tervezett 
új, nagy templomot. Hosszas 
belső vívódás kellett, míg a 
valódi arányokra váltottak át. 
De a régi álmok még vissza
térnek: vannak, akik a  100 
ülőhelyes templomukat kicsi
nek tartják.

A m odem  építészeti elvek 
szerint is arányos, szép hajlék 
másfél évig épült. 1962 tava
szán kezdték, s noha nyolc éve 
használják, külső és belső rész
letm unkákban még mindig 
van m it tenni. Építési össz
költsége közel 400 000 Ft. En
nek harm adát készpénzben 
maga a  kis gyülekezet adta 
össze, harm adát önkéntes m un. 
kában teljesítette, s harm adát 
segélyből fedezte, főleg a  LVSz 
adományából.

A templom fűthető. Heten
ként kétszer használják. Ter
vezője dr. Kotsis Iván építész- 
mérnök. A gyülekezet lelkésze 
az építéskor is, ma is Lucsán 
M árton csomádi lelkész.

melynek egyik eredménye az 
új parókia felépítése.

Az új lelkész Éltes Gyula 
a  presbitériummal és az egész 
gyülekezettel együtt gondolta 
végig a lehetőségeket és ter
vezték meg a parókiát. Maga a 
tervezés sem volt egyszerű 
dolog, m ert voltak héhányan, 
akik a rra  hivatkozva, hogy ki
csi a gyülekezet, ellenezték az 
építkezést. Azoknak volt iga
zuk, akik azt hangoztatták: 
meg tudunk birkózni ezzel a 
feladattal!

Az új parókia elkészült, a  
lelkész beköltözhetett m ár 
családjával. Néhány apróbb 
m unka ugyan még elintézésre 
vár, de ez nem gátolta a gyüle
kezetét abban, hogy meghív
ják az egyházkerület püspökét, 
D. Káldy Zoltánt, hogy közö
sen adjanak hálát a  munka el
végzéséért és hogy áldja meg 
a püspök az új egyházi léte
sítményt.

Erre az ünnepre 1970. októ
ber 11-én került sor. Az ége
tően Sürgős őszi mezőgazdasá
gi munkák, szüret, betakarítá
sok ellenére is majdnem  meg
töltötte a gyülekezet a  templo
mot, melyben a hálaadó isten- 
tisztelet igehirdetési szolgála
tá t D. Káldy Zoltán püspök 
Lukács evangéliuma 24, 28—35 
versei alapján végezte. Először 
arról a  nagy áldozatról szólt, 
mely lehetővé tette az építke
zést. Ezt csak azért tudta meg
tenni a  gyülekezet, m ert az 
anyagi áldozat mögött ott volt 
a p hitük. Igehirdetésének to
vábbi részében arró l szólt, 
hogy mit jelent egy család éle
tében, ha közöttük van Jézus. 
Először is azt, hogy ö  akar a 
házban az Űr lenni, ö  akarja  
a jó megoldásokat adni! ö  
akar m indenkit helyes ú tra ve
zetni. „De úgy, hogy közben 
szolgál! Jézusra az a jellem
ző, hogy szolgálni akar! Az, 
hogy szolgáló Urunk van, ez 
egyúttal kötelezettséget is ad 
a  számunkra. Az a  jó, ha úgy 
gondolnak rátok, hogy ti m in
dig ott vagytok, ahol segíteni, 
szolgálni, a dolgokat előrevin
ni kell! Krisztus azt akarja, 
hogy az élet minden területén 
mi is szolgáljunk. I tt a falu kö

zösségében, hazánk, népünk 
közösségében és világviszony
latban is! Adja Isten, hogy az 
új parókiába belépők és az ott 
lakók állandóan találkozzanak 
ezzel a  szolgáló Krisztussal és 
ennek eredménye az legyen, 
hogy ők is szolgáljanak m á
soknak” — mondta befejezé
sül a  püspök.

Az istentisztelethez csatlako
zó közgyűlésen először a  gyü
lekezet lelkésze ism ertette a 
gyülekezet és a  parókia építé
sének történetét. Sok nevet és 
névhez fűződő áldozatot emlí
tett, de a hangsúlyt arra tette, 
hogy a  közel százezer forintos 
építkezés azért valósulhatott 
meg, m ert a  gyülekezet tervé
re, elhatározására elsősorban 
Isten mondott igent és áldását 
adta a  munkára. A többi 
„igen” mind Isten igenjének 
az aprópénzreváltása volt.

Az egyházmegye lelkészei és 
gyülekezetei nevében dr. Mu
rányi György kiskőrösi lelkész 
köszöntötte a  gyülekezetei, 
majd a  Déli-Egyházkerület és 
az Országos Egyház nevében 
D. Káldy Zoltán püspök kö
szönte meg a  gyülekezetnek és 
lelkészének a  sok munkát és 
áldozatot.

A templomból a  püspök és 
a  lelkészek vezetésével az új 
parókiához vonult a  gyüleke
zet. A püspök igeolvasása és 
imádsága után megáldotta az 
új épületet, majd bevezette az 
új otthonba a  lelkészházaspárt.

Az ünnepségek után mód 
nyílt arra is, hogy a  lelkészek 
és a  püspök megtárgyalják az 
időszerű kérdéseket, a  további 
teendőket.

Egyöntetű volt az 8 véle
mény, hogy Isten segítségével 
hatalm as dolgot cselekedett a 
gyülekezet. Azért tudta ezt 
megtenni, m ert hittel tudott 
Istenre hallgatni és hittel tu 
dott a  jövőbe nézni. Adja Is
ten, hogy minden gyülekeze
tünk így tekintsen előre és 
ilyen hittel m erjen tervezni és 
szolgálni.

ifj. Kendeh György

DOMINIQUE MICHELI 
A VÖRÖSKERESZT MUNKATÁRSA LESZ

Dr. Blake főtitkár egyik köz
vetlen munkatársa, A. Domini
que Micheli októberben kivált 
az Egyházak Világtanácsa mun
katársi gárdájából és a  nem
zetközi Vöröskereszt alkalm a
zottja le t t

Micheli 1949 óta különböző 
tisztségeket töltött be az Egy
házak Világtanácsánál és 1956- 
ig többször megfordult Ma
gyarországon is a Világtanács 
küldötteként. •

FEJLESZTÉSI POLITIKA 
NYUGAT-NÉMETORSZÁGBAN

A nyugatnémet állami és 
egyházi tényezők egyre n a
gyobb gondot fordítanak a Né
met Szövetségi Köztársaság fej
lesztési programjának a ki
alakítására és tökéletesítésére. 
Heinemann államelnök nemrég 
alakította meg azt a  fórumot, 
amelynek az a feladata, hogy 
megnyerje a  nyugatnémet tő

késeket a  harm adik világ fej
letlen országainak a  támoga
tására. Tagja lett ennek a  fó
rum nak Hans Thimme, aW est- 
fáliai Evangélikus Egyház el
nöke (püspöke) is, aki az Egy
házak Világtanácsa Egyházkö
zi Segélybizottságának az el
nöke.

TANZANIA
Nyerere tanzániai államfő 

1970-et a felnőttképzés eszten
dejévé nyilvánította. Az egész 
országban önkéntes vállalkozók 

: tanítják  a  felnőtteket az írás

ra és olvasásra. Az analfabétiz
mus elleni harc mellett más 
jellegű népművelési tanfolya
mokat is tartanak  a  lakosság 
számára.

LELKÉSZKÉPZÉS AFRIKÁBAN
Az afrikai Rwanda államban 

a  református és baptista egy
ház közös teológiai iskolát ál
lított fel Butare városában. Az 
első tanévre mindkét egyház-

i ból 5-5 hallgató iratkozott be, 
de a  következő tanévben már 

’ mintegy 30 hallgatóra számíta- 
! nak.



Dürer m ásáén a i egyház reformációjáért
Jövő tavasszal emlékezik meg a világ Dürer Albert szüle

tésének ötszázadik évfordulójáról. A magyar származású k i
váló német festőművész és grafikus Luther kortársa és a re
formáció meggyőződéses híve volt. Erről nem csak képei tanús
kodnak, hanem németalföldi utazása idején írt naplója is. Itt 
értesült arról, hogy Luthert a  wormsi birodalmi gyűlés után 
elrabolták. A pápára gyanakodott mindenki. Biztosan ő fogatta 
el, talán már nem is él. Dürert lesújtotta a veszteség. Tolla 
sebesen fut a papíron. Naplójában több oldalon foglalkozik 
Lutherral. Tőle és a  reformációtól várja az egyház egységének 
helyreállását. Rómát az egyház, sőt az emberiség egységének 
megbontásával vádolja. Szerinte az egyház egységéhez nem 
Rómán, hanem a reformáción á t vezet az út. Ezért könyörög 
a reformáció folytatásáért Istenhez. Ezért szólítja fel a vissza
húzódó Erasmust is, hogy kötelezze el magát bátran a  refor
máció ügyének. Alábbiakban néhány szemelvényt közlünk nap
lójából.

Lutherről
.1521, pünkösd előtti pénteken vettem h írét '.Antwerpenben, 

hogy Luther M ártont gálád módon foglyul ejtették. V. Károly 
császár hírnöke és a császári kíséret vette körül. Rájuk volt 
bízva, Eisenach táján  zord vidékhez értek. Tíz lovag ugrott 
elő. Gálád módón ragadták magukkal az elárult istenfélő em
bert, ezt a  Szent Lélek által megvilágosított férfiút, Krisztus 
és az igaz keresztyén h it követőjét. Hogy él-e, vagy meggyil- 

. kották, magam se tudom. A keresztyén igazság m iatt kellett 
mindezt elszenvednie, m ert szembeszállt a keresztyénellenes 
pápasággal. . . ”

Kiínyörgés reformációért
v

„Ó mennyei Atyám, könyörülj rajtunk! Urunk Jézus imád
kozz népedért! Szabadító meg jókor minket, őrizd  meg kö
zöttünk az igazi és valódi keresztyén hitet, gyújtód össze szét
széledt nyájadat, amelynek egyik része még a római egyház
ban maradt, gyújtsd össze a hindukkal, mohamedánokkal, oro
szokkal és görögökkel együtt, akiket a  pápa elnyomása és gőg
le álszent fényével szakított el egymástól.” „Ó felséges meny- 
nyei Atya, gyújts világosságot Fiad, Jézus Krisztus által a ml 
szívünkben, hogy megismerhessük, mely törvényeket kell meg
tartanunk és milyen terheket vethetünk le magunkról jó lel
kiismerettel, hogy vidám szívvel szolgálhassunk néked, örök
kévaló Atyánknak. És ha már el kell veszítenünk egy ilyen 
embert, akihez hasonló világossággal 140 éve senki se írt, akit 
megáldottál az evangélium Leikével, kérünk mennyei Atyánk, 
add Szent Lelkedet valaki másnak, hogy gyűjtse össze szent 
keresztyén egyházadat ismét mindenfelé, hogy mindnyájan 
egyek legyünk és keresztyénekhez méltóan éljünk.” „Hadd 
lássa be minden ember, aki doktor Luther Márton könyveit 
olvassa, hogy tanítása világos, m int maga a szent evangélium. 
Ó Istenem, ha Luther meghalt, ki adja elibénk a szent evan
géliumot ezután oly tisztán? O mi mindent írhatott volna még 
az elkövetkező tíz-húsz esztendő folyamán?”

Yasdiplomás aranyember
Szűkszavú h ír a Magyar 

Nemzetben. De több százezres 
országos napilap fontos hasáb
jain mégis nagy kiemelés: Gaál 
Sándor, volt alsómesteri igaz
gató-tanító kitüntetésül vas
diplomát kapott.

Papírdiploma, ezijstdiploma, 
aranydiploma, gyémántdiplo
ma; — legrangosabb mindig a 
vasdiploma, m ert azt csak az 
emberi élet legmagasán lehet 
megkapni.

Itt m ár csak a hálás tanít- 
ványi szív fokozhat.

És mi — tanítványok százai 
— hálás fokozással mondjuk; 
Gaál Sándor vasdiplomás 
aranyember.

Arany volt, mert aranyat ért 
a feje. Hogy mennyit tudott az 
a fej! Csüngtünk a tanításán. 
Osztatlan iskolája volt. Min
denhogyan az volt, Vallásilag 
is: római katolikusok is jártak 
velünk. Nemben is; fiúk, lá
nyok együtt tanultunk. Korban 
is: mindig együtt volt a hat 
osztály. Osztatlan volt időben 
is: délelőtt is, délután is já r
tunk.

Voltunk hetvenen—nyolc-
vanan is. És bizony nem an
gyalok. Gaál Sándornak pálcá
ja is volt, de igazában a tan tár
gyak erejével, pedagógiai mű
vészetével fogadott bennünket. 
Nemzedékek sora tanulta tőle 
a szám- és betűvetést — élet
revaló emberségét.

Arany volt a szája. Az alsó- 
mesteri iskola jó iskola volt. 
De énekléséről külön is híres 
volt. Délutáni órákon a  fáradt 
fejek szerepét átvették a hang
szálak, énekkarrá állt a  hat 
osztály. . Es frissen, vidítóan 
zengett az ének.

Fél évszázad távlatában is 
kedves dalom a tőle tanult tu
catnyi. Például:

„Ha visszanéz a bús m a
gyar . .”

Meg, hogy:
„Kolompszótól hangos a 

nagy róna . . .”
S még ma is, ha esténként 

templomunkban fel-felhangzik 
a 88-as ének:
„Az éj ím érkezik, beborítja a 

földet,
Az Or nem távozik, megvilágo

sít m in k e t..
— tisztán érzem, hogy az ő 
szájából 'éneklem, m ert ezt is 
tőle tanultuk. Hétköznap taní
tója, vasárnap kántora, papja 
volt a falunak.

Arany volt a keze. Paraszt
gyerek létemre tőle kedveltem 
meg a kertészkedést, s tanul
tam  meg a szemzést-oltást. Ve- 
teménysoraim ma is őt dicsé
rik.

Hosszan tudta magyarázni a 
keményfejű mesteri magyarok
nak, hogy nem kell a méheket 
mézért lekénezni, m ert kaptár
ban is lehet m éhészkedni: ak
kor méz is jut, s a méhcsalád 
is megmarad további mézelés
re. S az ő magacsinálta kap tár
jait sorra lemásolták a falu 
méhészei.

Arany volt a szíve is. Tudom, 
hogy a keze alól kikerült nagy 
nemzetség még köztünk élő 
tagjai velem együtt karban 
igazolnák ezt. De én külön is 
könnyes hálával vallom: Gaál 
Sándor aranyszívű ember volt.

Szibériai hadifogságából is 
azt írta a szüleimnek: „a Jós
ka gyereket ne felejtsék elvin
ni a soproni líceumba . .

Egyszer, veszélyes játékért 
egy tenyerest is adott. Azt is 
arany szívvel adta.

S amikor most sok szár. ta 
nítványa nevében köszöntőm a 
vasdiplomás arany ember Gaál 
Sándort, az én külön köszönté
sem hadd legyen ez: mélységes 
hála tiszteletével megérinti lé
lekben az ajkam azt a kezet!

Szabó József

Erasmus álljon elő! A SVÉD LUTHER-SEGÉLY ŰJ VEZETŐJE
Nyugtalanítja D ürert tudós hum anista kortarsanak el nem 

kötelezettsége. Így szól Erasmushoz: „Ö, Rotterdámi Erasmus, 
hol késlekedsz! Ébredj Krisztus lovagja! Törj előre Krisztus 
oldalán, védelmezd az igazságot és nyerd el a  m ártírok koro
náját. Idős ember vagy már. Hallottam, hogy csupán két esz
tendővel számolsz, am ikor még tehetsz valamit. Fontold meg 
a dolgot az evangélium és az igaz keresztyén h it érdekében. 
Szólalj meg, s Krisztus ígérete szerint a pokol kapui és a ró
mai trónszék se vehet diadalt rajtad.”

A római pápa ma nem X. Leo. Amit azonban Dürer imád
sága a reformáció és az egyház egységének összefüggéséről 
mond, ma is figyelemreméltó. Benczúr László

OSZTRÁK BIBLIATÁRSULAT
A bécsi A lbert Schweitzer 

Hausban ünnepélyes aktus ke
retében m egalakult az Osztrák 
B ibliatársulat Sakrausky evan
gélikus püspök elnökletével. Az 
új társulatnak jelképesen átad
ta  a  m unkaterületet a  Brit és 
Külföldi Bibliatársulat, amely 
1950 óta fiókintézményként 
fenntartotta a  bécsi Bibliabi-

zotteágot. Ennék eddigi igaz
gatója, Kari Uhl le tt az új bib
liatársulat főtitkára. Az ő je
lentése szerint a Bibliabizott- 
ság az elm últ évben 36 840 tel
jes Bibliát és 26 713 Űjtesta- 
inentumot adott ki. Az új Bib- 
liatársulatot sokan köszöntöt
ték megalakulása alkalmából.

Az LVSZ svéd nemzeti bi
zottságának, s egyben a  Lu-
ther-Segély szervezet vezető
jévé Ebbe Arvidsson lelkészt 
nevezték ki, aki ezzel a  stock
holmi dómpréposttá kinevezett

Ake Kastlund örökébe lépett. 
A Luther-Segély, amely a  svéd 
egyház külföldre irányuló se
gélyszerve, évente 38,5 millió 
svéd koronát, mintegy 240 m il
lió forintot forgalmaz.

NOVEMBER
Sírnak a felhők és sírnak a fák, 
a goromba szél az arcomba vág, 
könny verdesi a kis templom tornyát, 
a házfalat, s az ereszcsatornát.
Ó, novemberben oly sok a bánat: 
ilyenkor látom ú jra apámat, 
s az esőverte Luther-kabátot 
(amely annyi sok temetést látott), 
látom az utat, a sötét sarat 
a fényes törzsű akácok alatt.
Az eső olyan nagy, m int a tenger, 
tgy sír mindig az ősz, a november.
Elmúlnak mind az életek, tüzek s, „ 
itt m aradnak a sírok, a füzek,

Gyamathy Irén

Bartók a Teológián
A Teológiai Akadémia FÓ- 

RUM-a keretében — amely 
részben a hallgatók önképzé
sét hivatott elősegíteni — is
mét egy kimagasló eseményre 
került sor, amikor Bartók Bé
la halálának .25. évfordulójára 
emlékeztünk.

„Bartók Béla neve, m unkás
sága és muzsikája messze ha
tárainkon túl ismert a zene
kedvelő világban . . . ” — kezd
te a rövid bevezetést dr. Nagy 
Gyulp dékán. Ezt követően a 
folytatás a hallgatók Bartók- 
zene ismeretéről és szereteté- 
ről te tt bizonyságot.

A rnegemiekezésben az elé- 
adó hallgatók — Gáncs Péter, 
Mátis András, Tóth Ildikó, 
Gergely Péter és Bálint Lász
ló. — nemcsak a nagy művész 
életére és munkásságára tértek 
ki, hanem maguk adtak elő 
részleteket — zongorán és 
oboán — a „Mikrokozmosz” c. 
gyűjteményéből, s a „Medve- 
tánc”-ból. Lángoló átéléssel 
beszéltek a formabontó, a fel
kavaró és cselekvésre serken
tő Bartók-muzsikáról.

Kalácska Béla

Ábra hám könyörög Lótért
Talán ezt a közmondást is 

hallottad m ár: jobb félni, m int 
megijedni. De mit csináljunk, 
ha olyasmi történik, hogy egy
szerre félünk és megijedünk? 
Nézzük, m it te tt Ábrahám.

A három férfi ebéd után fel
kelt és elindult Sodorna felé. 
Az Ür Isten ekkor így szólt 
Abrahám nak: Sodoma és Go
morra lakóinak a gonoszsága 
az égre kiált. El akarom pusz

títani őket. Abraham szive osz- 
szeszorult. Az Ür elé állt és 
így szólt: A rendes embereket 
is el akarod pusztítani? Gon
dolj Lótna! Ha öt ven rendes 
ember van Sodomában, azok
nak is meg kell halniuk? Ha 
találok ötven rendes em bert 
Sodomában, megkegyelmezek 
azokért az egész városnak — 
felelte az Űr. Abrahám  azon
ban folytatta a  kérlelést: ha 
csak negyven, vagy harminc, 
vagy éppen húsz rendes em
bert találsz a városban, akkor ’ 
mi történik? Az Ür így fe
lelt: Ha csak húsz igaz em
bert találok, akkor is megke
gyelmezek a városnak. Á bra
hám  ismét megszólalt: Ó

Uram, ne haragúdj, hogy har
madszor is kérlek: hátha csak 
tíz rendes ember él Sodomá
ban. Az Ür így válaszolt: Ak
kor tíz igaz em berért megke
gyelmezek Sodornának. Öröm
mel hallotta ezt Abrahám é* 
hazament. Az Űr azonban 
minden egyes em bert megvizs
gált Sodomában és bizony nem 
talált tíz igazat.

Akkor két angyalt küldött 
az Űr Isten Lóthoz ezzel az 
üzenettel: menekülj Sodomá- 
ból, m ert elpusztítom a várost. 
Az angyalok siettették Lótot. 
Amikor pedig késlekedett, ké
zen fogták és úgy vezették ki 
családjával együtt a városból. 
Ott az egyik rákiáltoít: mentsd 
az életedet! Meg ne állj és vísz- 
sza se tekints! Menekül játék a 
hegyek közé! Mire felkelt a 
nap egy Cóár nevű kis város* 
kába értek. Akkor kénkövés es 
tüzes esőt bocsátott az Ür So
dornám és Gomorrára, úgy, 
hogy mindenki meghalt a vá
rosban. Lót felesége megállt, 
útközben és visszanézett. Arra 
gondolt, hogy mi mindent ha • 
gyott ott Sodomában. A rém ü
lettől kővé meredt.

Ábrahám másnap korán fel
kelt es a Jordán völgye felé 
nézett. A két város eltűnt, 
csak füst szállt fel helyükön a 
mélyből.

Abrahám nem maga miatt 
volt megijedve, nem magát fél
tette, hanem Lótot és Sodorna 
lakóit. Imádságával közben
já rt értük Istennél.

Te se csak magadra gondolj. 
Kérdd Istent: szüleidért, testvé
reidért, barátaidért, rokonai
dért és minden emberért.

Imádkozzatok egymásért

ŰJ HALLGATÓK A TURKUI TEOLÓGIÁN
A finnországi Turkuban a 

svéd nyelvű Abo-Akadémián 
23 hallgatót vettek fel az első 
évfolyamra; 15 férfit és 8 n ő t

Ezek kozott 13-an svéd anya
nyelvű finnek, a  többiek finn 
anyanyelvűek.

. Comenius háromszáz évéhezHáromszáz esztendővel ezelőtt halt meg 
Joannes Amos Comenius, csehül Komensky, 
mint ismeretes, Amsterdamban, 1670. novem
ber 15-én. A kerek évforduló alkalmat nyújt 
az egész művelt világnak, hogy maga elé ál
lítsa Comeniust. Magunk elé állíthatjuk mi 
is. Annál inkább, mert ez évforduló alkalmá
ból a csehek nagy íróját és szellemi képvi
selőjét, Húsz János mellett a legnagyobb 
csehet: Szeges Jánosként üdvözölhetjük. Cseh 
kutatók fedezték fel nemrég magyar szárma
zását. Részletesen Írtam erről ezeken a ha
sábokon az 1969. évi június 1. számban, nem 
akarom ezt ismételni. Az is köztudomású, 
hogy Comenius négy éven át munkálkodott 
Sárospatakon, s most, hogy tudjuk magyar 
származását, sok minden érthetővé válik ab
ból, amit ott mondott és írt. főként, miként 
mondta. Erről elbeszélgethetünk ünnepe al
kalmából.

A magyar fejedelem vendégeként hangoz
tatja az anyanyelvi tanítás fontosságát; elő
ször magyarul, aztán latinul —• követeli és ta
nácsolja. Nagy gondja volt Sárospatakon a 
magyar retorika, a szép magyar kiejtés, a 
rangos szólás, „Jó magyar olvasókat kere
sünk” — írja. A magyar és a cseh nyelv ki
fejező erejét így dicséri: „A szók virágaival, 
alakzatokkal, képekkel, közmondásokkal és 
más ékességekkel annyira bővelkedik, hogy 
virágot virággal, drágakövet drágakővel lehet 
mindenütt szembeállítani”. Ajánlja a len
gyeleknek és a cseheknek, hogy tanuljanak 
magyarul. Maga is forgatja Szenczi Molnár 
A.lbert magyar nyelvtanát, hivatkozik rá. Is
merte Sylvester János nyelvtanát is. Egyik 
kisebb művében elsőnek mutatott rá a ma
gyar és finn nyelv rokonságára, ez a megálla
pítása hatott Leibnizra, akt felkeltette vele 
a nyelvtudósok érdeklődését, -s alapította meg 
Comenius révén a finnugor nyelvtudományt. 
Közismert, milyen érzelmesen szólt Comenius 
pataki tanítványaihoz, akik közt több felvi

déki evangélikus ifjú is akadt. Egy Molitor 
fiú feleségül vette Comenius leányát, s lel
készként a szepesi Márkusfalván telepedett le. 
Nem csoda, ha Comenius lépten-nyomon „né
pemnek” mondja a magyarokat, s búcsúbe
szédében helyet kér a magyar hazafiak so
rában.

Együtt-lélegzése a magyarokkal nemcsak 
udvariasság volt és hála, hanem a szív jel
zése. „Vezéretek vagyok” — mondotta egyik 
pataki beszédében. A reform, amelyet a pata
ki gimnáziumban akart megvalósítani, nem 
ment simán. A nemes úr fiák nem mind érez
ték, hogy szellemük és jellemük kivételes fa
ragója jár köztük. Nem akartak tanulni. Co
menius egyik fogása erre az volt, hogy szín
darabokba írta a tananyagot, s fölléptette is- 
koladrámákkal a lustákat. A hiúságukat pisz
kálta meg, a színdarabot el kellett játszani, 
a szerepet meg kellett tanulni.

De sárospataki szereplésének igazi mérté
két Gentis felicitas című művében fedezhet
jük fel. Szinte háromszáz éven át latin ere
detijében csak kevesen olvasták, 1935-ben ad
ták ki első magyar fordítását Pozsonyban, 
most pedig újból. 1962-ben látott napvilágot 
Kováts Gyula fordításában a Comenius Ma
gyarországon című gyűjteményes kötetben, 
mely sárospataki műveinek szemelvényeit tar
talmazza. De kis példányszámban jelent meg. 
Érdemes tehát itt is megemlíteni ennek a ma
gyarsággal foglalkozó, s a magyarok boldogu
lásáért írt tanulmánynak nevezetesebb gondo
latait. Melyik a boldog nemzet’ — kérdezi 
Comenius. S felel rá: boldog 1. a népes nem
zet, vagyis az egészségesen szaporodó; 2. az, 
akinek alkalmas jó földje van: 3. amely ide
gen népekkel nem keveredik; 4. amelynek bé
kés szomszédai vannak; 5. amelyik meg tudja 
védeni magát; 6. amelyik odahaza egyetér
tésben él; 7. amelynek okos és életrevaló tör

vényei vannak, S. s okos elöljárói, vagyis ve
zetői; 9. akik nem idegenek; 10. tehát meg
tartják népüket szabadságban. Boldog továb
bá az a nép, mely 11. kötelességteljesítő lako
sokból áll; 12. ahol a gazdasági élet virág
zik, s ahol 13. pontként senki nem veszi el a 
más kenyerét, mert elégedett a magáéval is; 
ennek megfelelően van 14. pontként vagyon- 
és közbiztonság, s 15. megfelelő és okos az 
ifjúság nevelése i s  a művelődés. 16. tiszta és 
bensőséges az Isten tiszteleté, vagyis szigorú 
és jó erkölcsű a társadalom, amiért 17. pont
ként az ilyen nemzetet szereti az Isten, s ezért 
végül IS. pontként e boldog nemzet a csodá
lat tárgya.

Comenius tudta, hogy e tizennyolc pontba 
foglalt tulajdonságok eszményiek. Igen, a ma
gyarság akkori élete és Magyarország valódi 
helyzete messze áll ettől a tömény boldog
ságtól. Comenius teljes és realista elemzést 
nyújt a magyar nemzet valóságáról. Ismeri 
sorsunkat, és sorsunkon belül mindazt, ami 
önnön nemtörődömségünk, hibáink eredmé
nye. A tizennyolc szabállyal összehasonlítja 
kora magyar társadalmát. S bár világos előt
te, hogy a török és osztrák hódításban csak 
senyvedő nemzetet talált, világos előtte az is, 
hogy az ellenálló akarat, a művelődés, a jel
lemformálás független a politikai sorstól. Ép
pen ezért utal arra, hogy ki-ki önnön erejé
ből emelkedjék ki, s érje el a tizennyolc pont
ból mindazt, amit egy ember megvalósíthat 
önmaga erejével, önnön boldogulására. A. le
sújtott hazát, írja, csak fölálló, müveit, sza
bad lelkű, bátor és jeüemes emberek emelhe
tik fel. Azért kaphat magyar földön különö
sen nagy formálóerőt a jó iskolai nevelés, s 
az egész nemzet művelődése. Azért hangoz
tatja, hogy foglalkozzék a nemzet iparral és 
kereskedelemmel, nem hanyagolva el a pom
pás magyar föld kultúráját, s a köznép fel

emelését. Mennyi realitással ir a „tisztességes 
házasságok” kötéséről, vagyis olyan anyagi 
helyzet létrejöttéről, mely lakást és biztos jö
vedelmet jelent minden házasodó embernek.

Ezzel csak éppen jelezni akartam, hogy a 
nemzetek nevelője, ahogyan már kortársai 
hívták Comeniust, a magyarság nevelésének 
reális feltételeit latolgatta Sárospatakon. Ma
gyar realitásokból született ott számos más 
gondolata és műve, főként a világhírű Orbis 
pictus, a szemléltető tanítás okos kézikönyve, 
A vagy írót, aki csehül írta lényeges műveit, s 
a cseh nemzetnek jövendölt szabadságot és 
önkormányzatot, nem lehet elvitatni még ma
gyar származása okán sem. De érthető, hogy 
mi is magunkénak tekintjük ezt a fénylő szel
lemet. Magyarországon kezdettől fogva rend
kívüli tisztelet övezte Comeniust, ez mind
máig csak erősödött és nőtt. Ismeretes, hogy 
ebben a tiszteletadásban és gondolatterjesz
tésben, református testvéreinkkel együtt, elöl- 
járt a magyar evangélikusság, s a magyaror
szági evangélikusok mind, vagyis a nem ma
gyar nemzetiségűek is. Comenius minden mű
ve számos kiadásban jelent meg háromszáz 
éven át, evangélikus nyomdákban, főként a 
Felvidéken. Evangélikusok gondozták e ki
adásokat. A híres Labyrint svéta (A világ út
vesztője) című Comenius-regény e századbe
li első fordítója Stromp László pozsonyi ev 
teológiai tanár volt (1905-ben jelent meg Po
zsonyban). Az egész Comemus-kutatás pedig, 
az alapvető monográfiák, szlovák teológiai ta
nár életműve, Ján Kvacaláé, aki, mint isme
retes számos művét magyarul írta, s a Bu
dapesti Szemlében és a Századokban jelen
tette meg. Kvaíala állapította meg, hogy Co
menius munkásságának legfontosabb állomá
sa Sárospatak volt

Mindez jó hírünk és becsületes sáfárko
dásunk jele; annyi korszakon át élt nálunk 
Comenius, pedig még senki nem tudta, hogy 
Szeges Jánosnak született, s morva határőr 
magyarok fia volt. Szalatnai Rezső



Százéves jubileum Sámsonházán
Ragyogó. őszi verőfényes va

sárnapon október 11-én ünne
pelte a samsonházai gyüleke
zet temploma felépítésének szá
zadik évfordulóját. D. dr. Ottlyk 
Ernő püspök hirdette az igét a 
százéves falak között, a zsúfo
lásig megtelt és erre az alka
lomra kívülről megújított tem p
lomban. A gyülekezet saját 
költségén, nagy anyagi áldoza
tokkal végezte el a felújítási 
munkálatokat.

Templom or falu felett
A távolról érkező vendég az 

országúti-ól nem látja még a fa
lut, hiszen ennek a kis Nógrád- 
megyei 450 lelkes gyülekezetnek 
a községe egy re jte tt völgyben 
húzódik meg. de m ár messziről 
láthatja az evangélikus tem p
lom égfelé mutató karcsú, csil
logó tornyát és a fákkal övezett 
falak körvonalait egy magas
laton. „Erős vár”, hegyen épí
te tt „város” az Ű r hajléka. Ar
ra emlékeztet, hogy Isten gond
viselő szeretete őrzi a  völgy
ben munkálkpdókat és állandó
an figyelmezteti őket Isten jó

ságos jelenlétére. Önmagában 
is prédikál, puszta létezésével, 
a  samsonházai templom.

Beszedés falak
Megszólalt a hálaadásra hí

vogató harangok szava. Fekete 
ruhás öregasszonyok, ünneplő
be öltözött férfiak, fiatalok tar
ka színfoltokban kanyaroglak 
felfelé az úton, hogy megtölt
sék a  350 férőhelyes egy száza
dos templom padjait, m int 
t.emplomépitő elődeik egykoron. 
A püspök kíséretében Garlai 
István esperes, Sztehló Mátyás 
helyi lelkész és öt Nógrád-me- 
gyei lelkész osztozott a  sám- 
sonházai hívek örömében. A 
szomszédos lucfaivai hívek is 
eljöttek 120-an.

Meglepetés volt számunkra, 
hogy a  sámsonházai templom 
falai beszédes faiak. Az oltár
tér mögött az elődök a  falakra 
írták a  templom építésének dá
tumát, a felszentelő püspök ne
vét, az egyházmegyében és a 
gyülekezetben szolgáló lelké
szek, felügyelők nevét, vala
m int az egyházközség főbb 
tisztségviselőinek a nevét. Élő

krónika ez a  fal. Megelevene
dik egy évszázad. Az oltár előt
ti jobb oldali pilléren márvány- 
tábla hirdeti arany betűkkel, 
hogy hazánk nagy fia Kossuth 
Lajos volt a  gyülekezet felü
gyelője és ezt a  tisztségét halá
láig m egtartotta és egyházi adó
já t még száműzetéséből is meg-

N G E L I K U S  
FÖLDRA3Z

A keresztyénséj* Delamerikáhn
Sehol a gyarmatvilág életé

be nem nyúlt olyan mélyen az 
egyház, m int Dél-Amerikaban. 
Kezdetét vette ez a beavatko
zás VI. Sándor pápa 1493-as 
döntésével. Ez a híres döntés 
felhívta a figyelmet az egy
ház hatalm ára. A két katoli
kus ország, Spanyolország és 
Portugália kellőképpen hono
rálta a pápa döntését és a fel
fedezők, hódítók magukkal 
vitték az egyház képviselőit is, 
a papokat és a szerzeteseket, 
tgy ezt a világrészt term észet
szerűleg csatolták a római egy
ház impériumához. Ez a pápai 
döntés hosszú századokra ha
tározta meg a kontinens vál
tásos képét. Mert sem a spa
nyolok, sem a portugálok nem 
tűrtek meg más felekezetet a 
leigázott területeken. A libe
ralizmusnak. a  vallás szabad 
gyakorlatának, vagy szabad 
gondolkodásnak, vagy más hi- 
tüeknek még az árnyékát sem 
tűrték meg és Dél-Amerika 
egészén a függetlenségi harco
kig (1791—1822-ig, a haiti for
radalomtól a brazil független
ségig) a római egyház mono
póliuma volt.

A kontinenst át. meg átszőt
ték a római missziók. Kezdet
ben az őslakó Indiánok meg
térítésén fáradoztak. Amint 
megjelentek az afrikai nége
rek. rabszolga sorsukat a ke
resztyén h it felvételével kezd
hették. Bizony, van szégyelni 
való, ha belegondolunk, hogy 
a rabszolgaság több m int 350 
esztendős intézményét az egy
ház térmészetesnek tartotta, 
sót maga is alkalm azott rab 
szolgákat földbirtokain. Alig 
akad olyan pap, m int pl. Las 
Casas, aki felemelte volna sza
vát a rabszolga tartás ellen. Az 
eredmény természetesen az 
lett, hogy a földi ész túlnyomó 
többségében a római hitet kö
vette. Sőt arról is tudunk, hogy 
a 16. század végén bejövő je
zsuiták külön „államot” is ala
kítottak, amely fennállt kiűze
tésükig, 1767-ig. Aki pedig az 
egyház tanaiban kételkedni 
mert, az az 1569-ben beveze
te tt inkvizíció áldozata lett. Az 
inkvicició spanyol és portugál 
változata, — egyik kérlelhetet
lenebb volt, mint a másik — 
250 évig állt fenn. Sok ezer 
ember kínzása és több m int 
száz máglya beszél e rosszin
dulatú intézményről.

Eközben szörnyű állapotok 
uralkodtak a  rabszolgák kö
zött. Tudatlanok, babonások 
voltak és különböző betegsé
gek tizedelték őket. E hosz- 
szantartó embertelenséget Dél- 
Am erika mai napig nem  tudta 
kiheverni-

Prcteátáns misszióról a 16. 
század elején aligha lehetett 
szó, hiszen ez időben a  protes
tantizmus saját elismertetésé
ért küzdött. De m ár ekkor is 
akadtak vallásukért üldözött 
emberek, akik elszórtan az ú j
világban keresték szabadságu
kat, megélhetésüket. Egyes 
adatok szerint Venezuelában,

spanyol területen már 1528- 
ban nyomát találjuk Luther 
követőinek. Braziliában 1532- 
ben, Rio de Janeiróban 1555- 
ben hugenottákat, stb. Ezek az 
elszórt családok azonban vagy 
feloldódtak a roppant katoli
kus tengerben, vagy áldozatai 
lettek az üldöztetésnek.

A függetlenségi háború után 
némiképpen megváltozott a 
helyzet. De a protestáns misz- 
szióknak egészen sajátos voná
sa alakult ki Latin-Ameriká- 
ban. Ugyanis a  19. századra a 
kontinensen vallásilag nemigen 
m aradt „szűz terület”. Pogány 
térítésről tehát nem lehetett 
szó. Nem úgy. m int más (Afri
ka, Ázsia) kontinenseken, ahol 
a m últ század során a térítés 
m unkájába bekapcsolódhattak. 
Nagy eredménynek számított 
már az is, hogy a 19. század 
során eltűrték a újonnan a la
kult államok, hogy protestáns 
kereskedők, tengerészek és be
vándorlók letelepedhessenek 
és gyakorolhassák magukkal 
hozott hitüket.

í g y  1818-ban baptisták kerül
nek Chilébe, Peruba, 1856-ban 
presbi teriánusok Kolumbiába. 
Braziliába és Venezuelába és 
csak századunk elején kerül a 
Missuri Zsinat (amerikai evan
gélikusok) Brazíliába. Argen
tínába 1917-ben, Uruguayba 
1942-ben, Venezuelába. Peru
ba, Ecuadorba 1952-ben, stb., 
Ezek az évszámok a gyüleke
zetek, illetve egyházi szerve
zetek megalakulásának évszár 
mai és feltűnő, hogy evangé
likus hitsorsosaink milyen ké
sőn tudtak gyökeret ereszteni 
Latin-Am erika országaiban. A 
második világháború után ug
rásszerűen nőtt a protestánsok 
száma, de ne ringassuk ma
gunkat tévhitben, ez a növe
kedés is bevándorlás eredmé
nye volt.

De eközben a lakosság nö
vekedése is magasra szökött. 
1951-es adatok szerint a 110 
millió lakosból 94 millió ró
mai katolikus és 1,6 millió pro
testáns. 1958-ban 129 millió
ból 111 millió az uralkodó fe
lekezet és 2,5 millió a protes
táns. 1968-ban 165 millió össz- 
lakosból 1 millió evangélikus 
és 3 millió az összprotestánsok 
száma.

E számokból sok mindenre 
következtethetünk. Elsősorban 
arra, hogy milyen végtelen- 
szórványban élnek az evangé
likusok. Nézzünk néhány pél
dát: Bolivia területe 1 millió 
km2, lakossága 3.7 millió. Az 
evangélikusok száma 1300! 
Ecuador 5 millió lakosából 
416 evangélikus! Paraguay 2 
millió lakosából 382 evangéli
kus, stb. A legtöbb evangéli
kus Brazíliában él, 886 ezer 
lélek. De Brazíliának 8.5 mil
lió km2 a területe és több m int 
82 millió a lakossága. így az 
evangélikusok alig teszik ki a 
lakosság egy százalékát. Ilyen 
szórvány helyzetben csak 
Arab-Ázsiában élnek hitsorso
saink. Dr Rédey Pál

küldötte. Ebben a kis gyűl éke
zetben az elm últ század során 
két püspök is szolgált paró- 
kuslcént: dr. Kis István és 
dr. Kovács Sándor, az előbb 
egyháztörténész teológiai tanár 
és énekköltő.

A gyülekezet m últja a  hívek 
áldozatkész templomszereteté- 
ről tanúskodik. Fáradságot, időt 
és anyagi áldozatot nem kím él
tek, hogy itt a  magasban áll
hasson az Úr háza. De az elő
dök gondoskodtak még egy 
meglepetésről. Száz évvel eze
lőtt egy kivehető nagy kővel

befalaztak az oltár mögötti fal
ba okmányokat a  templom épí
tésről egy üveg bort és pénz
érméket. Ezeket a  díszközgyű
lésen a  falból kivették és a 
püspök elé tették a  m últ tanú- 
bizonyságaként. Az írások az 
elődök hitéről tanúskodtak (ma 
m ár olvashatatlanok), a bor 
Jézus vérére az úrvacsorára és 
a  pénzdarabok az áldozatkész
ségre emlékeztetik az utódokat.

Jelen üzenet a jövőnek
A hálaadó örömünnep egyik 

felejthetetlen pontja volt, am i
kor a  gyülekezet lelkésze fel
olvasta a ma élő gyülekezet ün
nepélyes nyilatkozatát. Ebben 
a  gyülekezet hálát ad Istennek 
a  templomért, a  templomépítő 
elődökért és azért, hogy m ind
eddig egy évszázadon á t meg
őrizte, m egtartotta a  gyülekeze
tét, ugyanakkor a ma élő gyü
lekezet. ünnepélyesen kinyilat
koztatja, hogy egyházunkhoz, 
népünkhöz és hazánkhoz hű 
marad és az élő Jézus Krisztus 
nyomdokain haladva, szolgáló 
szeretetben kívánja hordozni 
az evangéliumot Isten dicsősé
gére és em bertársainak javára.

Ez a. hűségnyilatkozat ú jra 
bekerül a. templom falába, 
hogy üzenet legyen az eljöven
dő nemzedékek szám ára a ma 
élő hivek bizonyságtételeként.

A százéves évfordulón a 
múlt, jelén és jövő találkozott 
és összefonódott abban a Jézus 
Krisztusban, aki „tegnap és ma 
és mindörökké ugyanaz.”

Garami Lajos

SZÁNTÓFÖLD
Talaj voltam, töretlen, gazdag; 
Száz virággal kacagó parlag,

Álmodtam sok-sok tarkaságot,
Pipacsot, konkolyt, szarkaláböt.

De egyszer a szívembe vágtak,
Es nyomban mély barázda támadt,

Mint nyílt seb, úgy táru lt az égre. 
Mélyéi) titkolt, szűz tele vénye, < ?

Eső vert, nap szítt, fa g y  csigázott, 
Virágzó gőgöm porrá malott.

Szegény lettem, kifosztott, árva . . .  
És egyre m élyült a barázda.

De durva árka mégis áldott.
M ert benne már üj mag csírázott.

Talaj voltam, szántóföld lettem, 
Friss vetés zöldje ring felettem

S belőlem szökken majd kalászba 
Valakinek dús aratása.

Rumi Erzsébet

M  egyház jövője és a jövő egyháza
Ezen a címen ta rto tt elő

adást á budapesti kőbányai 
gyülekezet októberi szeretet- 
vendégségén dr* Selmeczi Já
nos, a  Teológusok Otthona 
igazgatója. Előadásában az 
egyházi futurológia, jövőtudo
mány szempontjainak felhasz
nálásával szólt az egyház szol
gáló jövendőjéről és remény
ségéről. A vele jö tt teológiai 
hallgatók közül Mátis András 
a Teológiai Akadémia és az 
Otthon m unkáját, mindennapi 
ecetét ismertette. Gergely Pé
ter a teendő lelkészek között 
található egvházmüvészeti ér
deklődésre vetett fényt. Kajos 
Anna Mária arról szólt: „ho
gyan szeretne, m int nő. az 
egyházban szolgálni”. Mind

hárm án verseket is mondtak, 
Ady Endrétől, Váci Mihálytó.l, 
Hollós Korvin Lajostól. Az est 
kedves pillanatai voltak, am i
kor a hazánkba egy hónapja 
érkezett ösztöndíjas finn vég
zett teológusnő, Anja Paalanen 
m agjaiu l szólt a gyülekezet
hez: szavai mögött ott lükte
tett a testvérnép és testvéregy
ház szívdobogása.

A teológusest mély nyomo
kat hagyott a gyülekezetben. 
A bizakodást erősítette meg a 
lelkésznevelés m unkájában, s 
jól találkozott össze a gyüleke
zet családias légköre a teoló
giai hallgatók és igazgatójuk 
közvetlen, testvéries hangú 
szolgálatával.

E  N
A megáradt Rábán ingajá

ratban úszott az elgyötört 
macska- Mikor k iért a Rado- 
szigeti partra, farkánál fogva 
dobta vissza a siheder. s a püs
pökvár! parton m ár várta  cin
kosa.

A régi acélhíd állt még ak
kor, Győr kis Tower bridge-e, 
középső szelete láncokon fel
húzható. A part még kócos, 
nem sorakoztak rajta  piros 
csókolózó-padok Ha hancúro- 
zó fiúk szaladtak végig során, 
szétkergették a  patkányokat.

Az emberek m -^álitak a hí
don, páholyból nézni a minia

tű r élethalálharcot. A gömbö
lyű fejű hatéves gyermek á t
fért a lábaik között Palatáb
lájáról nyúlláb csüngött. Fer
dén állt-e, ahogy arcát az acél
rácshoz nyom ta: m intha nad
rágja egyik szára hosszabb 
lenne. Minden szabálytalan, 
csak a  két kövér könnycsepp 
szabályos, ami arcáról a folyó
ba hull!

S a  folyó észre sem vette.
Én azóta is sokszor sírok, — 

s a  folyó azóta is ilyen irtó
zatosan kegyetlen,

Bs.

Európa biztonsága és az egyházak
Ökumenikus kiadvány az egyházak szolgálatáról 

Európa békéjéért
„Az európai béke és kiengesztelődé6 problém ái/közvetlenül 

érintenek és foglalkoztatnak minden egyházat, minden egye? 
személyt, aki ezen a  kontinensen él és dolgozik. Nem szabad 
azonban elfelejteni, hogy ezek az európai érdekek hatással 
vannak a feszült helyzetekre a  világ más részeiben is, mivel 
Európát nem lehet elszigetelten kezelni. A Jézus Krisztusban 
történt kiengesztelés evangéliumának sok a mondanivalója er
re a  helyzetre vonatkozólag.”

Ezek a szavak vezetik be azt az új ökumenikus kiadványt, 
amely nemrég jelent meg Genfben, az Európai Egyházak Kon
ferenciája (csaknem száz európai egyházat magába foglaló 
szervezet) tanulmányi irataként, és ezt a  címet viseli: „Európa 
biztonsága és az eg y h á za k Mit tartalm az ez a kiadvány?Köz
li „Az egyházak szolgálata a  társadalom ért” európai szociál- 
etikai munkabizottság 1969 őszén a  svájci Gwattban tarto tt 
tanácskozásának legfontosabb dokumentumait. így többek kö
zött teljes egészében hozza a Magyar ökumenikus Tanács ál
lásfoglalását Európa békéje és biztonsága kérdésében, dr. Li
r i«  Stan román teológiai professzor előkészítő iratát, dr. Nagy 
Gyula professzornak, a Munkabizottság elnökének gwatti meg
nyitó beszédét, valam int D. Günter Jacob főszuperintendens 
(NDK) gazdag tartalm ú előadását a béke (sálóm) bibliai értel
méről és ennek következményeiről a mai keresztyénség sza
mára. A kiadvány második része közli a gwatti tanácskozás 
három bizottsági jelentését és javaslatait, az egyházak és a bé
ke kérdéseiben: 1. A keresztyén ember és egyháza szolgálata 
a békéért. 2. Az egyházak együttes szolgálata a békéért, 3, Bé
ke a  mai Európában: lehetőségek és nehézségek.

Annak idején a gwatti találkozón evangélikus, református 
ortodox, anglikán, baptista, metodista és mennonita egyházi 
delegátusok tanácskoztak Európa 15 országából a keresztyé
nek és az egyházak feladatairól, konkrét segítségről öreg, so
kat szenvedett földrészünk békés jövőjéért. Csak örülni lehet 
annak, hogy ez a  genfi ökumenikus kiadvány most csaknem, 
száz európai egyházhoz ju tta tja  el tanulmányozásra és állás- 
foglalásra a gwatti tanácskozás anyagát, és benne a  magyar 
egyházak állásfoglalását.

„Reméljük, ez a kiadvány segítséget ad ahhoz, hogy Európa 
minden részéből keresztyén férfiakat, nőket és egyházakat 
gyakorlati tettekre indítson, miközben törekszünk a tartós bé
kére földrészünkön, az egész világ javára” (dr. Williams, az. 
EEK főtitkára, előszavából). Mi is azt reméljük, hogy ez az új 
ökumenikus ira t valóban jó indításokat ad, felelősségre és fá
radhatatlan imádságra, megnyilakozásokra és tettekre indít 
Európa, családjaink, egyházaink, népeink jövőjéért! Főleg 

: most, amikor minden keresztyén és minden jóakaralú ember 
reménységgel várja a nagy európai konferenciát, kontinensünk 
sorsdöntő kérdéseiről.

Egyházzenei áhítat a Deák téren
Mindig nagy élményt és ün

nepet jelent a  gyülekezetek 
életében az, am ikor az isten
tiszteletek megszokott rendjét 
egy-egy hangverseny, egyház
zenei áhítat teszi színesebbé, 
magasztosabbá. Ilyen ünnepi 
élményben volt részük azok
nak, akik október 25-én dél
után részesei voltak a Deák 
téri templomban ta rto tt egy
házzenei áhítatnak.

Az egyházzenei áhitat sor
rendje nem ígért különösebben 
kiemelkedő énekkari, vagy or
gonam űvei Mégis az volt az. 
érzésem, hogy a Lutheránla 
által megszólaltatott művek 
méltó, ünnepélyes nyitányát 
adták a reformáció hetének. 
Szinte minden kórusműben és 
orgonaszómban ott csengett a 
reformáció hangja, s az egy
mást követő müvek hallatára 
szinte az egész templomban 
szétáradt a  reformáció levegő
je. A Lassus és Josquin m ű a 
középkori egyház istentisztele
ti életét elevenítette meg, s 
későbbi művek a  reformáció 
korának kincseit tárták  fel 
előttünk. Reneszánsz és ba
rokk művek kerültek előadás
ra (Praetorius, Frescobaldí, 
Kerll, Resinarius , Othmayr, 
Walter, Sweelinck, Byrd, Ec- 
card, Bruck, Pachelbel), s ezek 
méltó befejezése volt Schütz 
5. zsoltára.

Köszönet illeti azokat a szó
listákat — Hankis Ilona, Sán
dor Judit, Kerényi Mária, Ta
kács Judit, Prevoz János, Balla 
Botond, Kovács Péter, Mezöfi 
Tibor —, akiknek szolgálata 
hozzájárult az ünnepi élmény
hez. Köszönet illeti a  Lutherá- 
nia énekkar tagjait és karna
gyéi Weltler Jenőt. Trajtler 
Gábor orgona játéka az épülő 
új orgonán, amelynek jelenleg 
négy ^regisztere szó i szintén

SV A JStSEU K ÜS EL ET 
A  M agyaro rszág ! 

E v a n g é lik u s  O rszágos  E gyhá*  
S a jtó o s z tá ly á n a k  la p ja  

Szerkeszti: a sze rk e sz tő b izo ttsá g  
F e le lő s  sze rk e sz tő  és k ia d ó ;

D . K o ré n  E m il
S ze rk esz tő ség  és k ia d ó h iv a ta l t  
B u d ap e s t, V E . ;  P u s k in  u . 12, 

Telefon: ! « —074 
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R o tác ió s  m a g a sn y o m á s
F e le lő s  v e z e tő :  

S o p ro n i JSéla igazgató

jól illett, bele az ünnepi leve
gőbe.

Az igehirdetés szolgálatát 
dr. Kékén András igazgató
léikész látta el.

A kórusművekben megszó 
laló mondanivaló — a közép
kori egyház istenkeresése, az 
őszinte bűnbánat, a  kegyelmes 
Isten megtalálása, a  hivő em
ber bizakodása és Isten dicsé
rete — m a is Isten keresésére, 
bűnbánatra, hitre és Isten ma- 
gasztalására serkenti a  refor
máció mai egyházát.

Harkányi László

z e n e s  Áh ít a t
lesz november 15-én, 
vasárnap a délután 

6 órakor kezdődő 
istentisztelet keretében 

a kelenföldi templomban 
(XI„ Bocskai út 10.), 

Közreműködnek: 
Hegyi Agnes, Fülöp Attila, 

Mezöfi Tibor, 
T rajtler Gábor, valamint 

a  gyülekezet ének
és zenekara. 

Vezényel: Sulyok Imre, 
Műsoron:

Händel: 5. orgonaverseny. ■ 
Bach: 20. Kantáta

A SAJTÓOSZTÁLY 
FELHÍVÁSA

A Sajtóosztály értesíti a 
Lelkészi H ivatalokat és a 
Gyülekezeteket, hogy az 
1971. évi EVANGÉLIKUS 
NAPTAR és az ÚTMU
TATÓ előjegyzések novem
ber 30-ig küldhetők be. A 
Sajtóosztály az igényeket a 
beérkezés sorrendjében
igyekszik kielégíteni. A h a
táridőn tú l beérkező elő
jegyzéseket a Sajtóosztály- 
nem tudja figyelembe venni. 
Mivel a  két kiadványból 
vissza vételezés nem lehetsé
ges, a Sajtóosztály kéri a 
Gyülekezeteket, hogy csak a 
szükségnek megfelelően 
küldjék be megrendelései
ket.

A Naptár áras 13.— Ft,
As Útmutató á ra ; 9,— Ft,

— Ö TVEN éi’ k ö rü li  h á z a s p á r  el
ta r tá s i  sze rző d ést k ö tn e  e g y ed ü l
á lló  szem élly e l, k ed v ező  é le tjá r a 
d é k k á !  k é t szoba k o m fo r tő s  la k 
ré szé rt, B u d a p e s t k ö rn y é k e  !s é r 
d e k e l. T e le fo n ; K ö h le r. S85—670, 
30 ó ra  u tá n .

— ELADÓ e g y  k o m p le tt eb éd lő 
b ú to r  (10 d a rab o s , in ta rz iá s , b ie 
d e rm e ie r .)  B u d ap e s t. X V I., S a sh a 
lom . n ia fü re d  u . 53.

— ORGONÁT v e sz ü n k  e g y h áz 
k ö zség n ek . m ű k ö d ő t, v a g y  íe lú ii-  
ta n d ö t. .S íp so r"  Je ligére  a k iad ó 
h iv a ta lb a .



Életben, halálban Krisztussal
Fii 1,19—26

Életben is, halálban is az ürességtől, a  semmitől félünk leg
inkább. Akkor fárasztó, terhes az élet, amikor nincs igazán 
tartalm a és értelme. Akkor ijesztő és rettenetes a  halál, am i
kor a semmit sejtjük mögötte. Ezt a  fárasztó ürességet, ta rta l
matlan hiábavalóságot zokogta el Ady néhány szóban, kifeje
zően: „Batyum a legsúlyosabb nincsen, Utam a  nagy Nihil, a 
Semmi. A sorsom: menni, menni, menni.”

Vasárnapi textusunkban olyan ember beszél, aki életének 
tartalm át és értelm ét megtalálta Krisztusban, éppenúgy, mint, 
ahogyan eloszlott halálfélelme és iszonya a  megsemmisüléstől, 
m ert bizonyos volt abban, hogy a halálban is együtt lesz Vele. 
Élete is, halála is, tartalmat, értelmet nyert a Krisztusban. 
Szava mindig ú jra elgondolkoztató: „Nekem az élet Krisztus, 
a  meghalás nyereség.”

Az apostol mondanivalója ezért kerül elő az egyház igehir
detésében, hogy ma is elűzzön minden ürességet, tartalm atlan- 
ságot, s felvillanyozzon emberek közötti hasznos, tevékeny 
életre egyfelől, másfelől, megszüntesse halálfélelm ünket és ha
lálvágyunkat, megszabadítson a halál uralm ától és a Krisztus 
áldott uralm a alá helyezzen.

AZ ÉLET KRISZTUSSAL. Itt egy boldog, elégedett ember 
beszél, aki megszabadult önzésétől, kritikus helyzetben is lá tja 
feladatát, szolgálatát, életének hasznát emberek között. Érti az 
összefüggéseket, telve van bizalommal, saját magánál is komo
lyabban veszi azt az ügyet, amelyben áll. ö rü l, hogy ez a  jó 
ügy általa és mások átal előbbre jut. Nem túlozza el, nem is 
becsüli kevésre a  maga helyét és szolgálatát a Krisztus ügyé
ben. Józanul tudja, életére szükség van, m unkája nem feles
leges, személye nem ötödik kerék.' Azért szeretne továbbra is 
az élők sorában maradni, m ert úgy tudja, még sok dolga van 
a világon. Jelenléte, szolgálata mások gyarapodására, örömére 
szolgálhat a  jövőben is. Életének olyan pontjára érkezett, ami
kor józanul kell számolnia azzal is, hogy esetleg csak napjai 
vannak hátra. Börtönben ül, sőt siralomházban. Ilyen helyen 
megszűnik a  szerepjátszás, lehull az álarc. Az apostol helyzete 
hitelesíti mondanivalóját. A keresztyén ember valójában m in
dig úgy lá tja  helyét a  világban, ahogy i t t  Pál lá tta és érzékel
tette a magáét. József Attila mesteri szavaival summázhatjuk 
a mi sajátos feladatainkat, nemcsak az ő nemzedékét: „Ren
dezni végre közös dolgainkat — ez a  mi munkánk, s nem is 
kevés.” — Az élet Krisztussal szükségszerűen sokdolgú élet.

A HALÄL KRISZTUSSAL. Nyereség. Ebben az összefüg
gésben szokatlan szó. Mi lehet e különös kifejezés mögött? Ha
lálvágy? Kiábrándultság? Em berutálat? Fanatikus mennykó- 
rosság? Bizonyára egyik sem! Ha nem Pál írná, talán el sem 
hinnénk ezt a  kijelentést. Ha nem ebben az összefüggésben ír
ná — ahol az élet hasznosságáról és a szolgálat megbecsülé
séről esik szó —, félreérthető és elfogadhatatlan lenne. De így 
és itt  hihetünk neki. A halál nem  jelent ürességet. Krisztus 
tanítványával marad. Még a halál sem szakít el Isten szerete- 
tétől (Hm 8, 38—39). Mi a halálban a nyereség? Az, hogy szín
ről-színre látjuk azt, Akiben itt  csak h ittünk (1 Kor 13, 12— 
13). Teljes, m aradandó közösségre jutunk azzal, Akivel itt  nem 
volt mindig zavartalan a  kapcsolatunk.

Csak Krisztusban nem „hamis vigasztalás” ez a kijelentés. 
Csak Krisztus m iatt és nem önmagában nyereség a halál. Nem 
egy elkeseredett ember, egy öngyilkosjelölt beszél itt, aki úgy 
véli, a  halál old meg mindent, a halál a megváltás, hanem  egy 
keresztyén ember, Jézus Krisztus apostola, aki U rát ta rtja  
Megváltónak, a halálból is Szabadítónak, a halál Legyőzőjé
nek. Semmi sincs it t  az ókori rómaiak, vagy katonás japánok 
öngyilkosságmagasztalásából. Több ez, m int Shakespeare Ham
let j ének tartózkodása a „puszta tőr” önpusztító használatánál, 
m ert „hátha” folytatódik az élet, s nem álomtalan aluvás a  ha
lál. Több ez, m int a Madách Ádám ját a szirtről visszahívó hit
vesi hang. Több ez, m int Goethe Faustját a méregpohár k ihaj
lásában megtorpantó zarándok ének húsvét reggelén. Ez a hit 
bizonyossága. Imponáló nyugalom árad az apostol szavaiból. 
Tudja: élete, halála jó kezekben van. Ezért nem látja egyiket 
sem üresnek. Tartalm as az élete, ígéretes a halála. Pál apos
tol nyomán, éneklő őseinkkel együtt valljuk: „Krisztus Te vagy 
életem, nyereség halálom ; reményem beléd vetem, a halál csak 
álom.” _______  Dr. Hafenscher Károly

Istentiszteleti rend
B udapesten, 1970. novem ber 8-án

— FELSÖPETÉNY. Október 
4-én csendesnap volt a  gyüle
kezetben, amelyen Karner 
Ágoston országos főtitkár Sza
bó István ősagárdi és Kiszely 
Sándor csővári lelkész szol
gált.

— LUCFALVA. Október 4-én 
emlékezett meg a gyülekezet 
temploma felszentelésének 
186. évfordulójáról, mely a l
kalommal dr. Rédey Pál fe
rencvárosi lelkész szolgált.

D eák té r  de. 9. (ú rv .) T r a j t le r  
G áb o r, de . 11. (ú rv .) d r . K ék én  
A n d rá s , du . S.- d r. K ék én  A n d rá s, 
du. 6. s z e re te tv e n d é g s é g : d r . H a fen - 
s c h e r  K á ro ly . F asor de. 11. D. 
K o ren  Em il, d u . 6. D. K o rén  Em il. 
Dózsa G yörgy ú t de. lé l  10. D. 
K o rén  E m il. Ü1161 ú t  24. de. léi 11. 
K arácsony Sándor u. de. 9. Rákóczi 
ú t 57/b. de. 10. (szlovák) S o ly m ár 
Ján o s , de . 12. (m ag y a r), Thaly 
K álm án u. 28. de. 10. F ran c lsc i 
G uido, de. 11. F ran c isc i G uido , du . 
6. F ran c isc i G uido. K őbánya de. 10. 
S ü lé  K áro ly . Utász u. de. 9. V eö- 
reö s  Im re . V ajda P é te r  u. de. lé l
12. S ü lé  K áro ly . Zugló de. 11. (úrv.) 
B oros K á ro ly . R ákosíalva de. 8. 
B oros K á ro ly . G yarm at u . de. lé i  
10. B o ro s  K á ro ly . Fóti ú t de. 11. 
B a ra n y a i T am ás. Váci ú t de. 8. 
B en c z ú r L ászló . F rangepán  u. de. 
fél 10. B en c z ú r L ászló . Ü jpest 
de. 10. B lázy  L a jos . Pesterzsébet 
de 10. V irág h  G yu la . Soroksár 
Ú jtelep d u . lé i  3. V irág h  G y u la . 
Pestlőrinc de. 11. M atu z  L ászló , du . 
5. s ze re te tv en d ég ség  S o ly m ár P é te r . 
Kispest de. 10. K ispest W ekerle- 
telep de. 8. P estú jhely  de. 10.

— Szentháromság után a 24. 
vasárnapon az oltárterítő szí
ne: zöld. A délelőtti istentisz
telet oltári igéje: Mt 9, 18—20; 
az igehirdetés alapigéje: Fii 1,
19—26.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
November 15-én, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi Rádió és az URH adó. 
Igét hirdet BLÁZY LAJOS új
pesti lelkész.

— A GYÖR-SOPRONI EGY
HÁZMEGYE lelkészi m unka- 
közössége október 15-én Győ
rött tarto tta ülését. Űrvacsorát 
osztott Valtinyi Gábor. Igehir
detési előkészítőt Laborczi 
Zoltán, előadást Plachy Lajos 
és Bödecs Barnabás, tájékoz
tatót Weltler Rezső esperes 
tartott.

— MESZLEN-ACSÄD, Ok
tóber 11-én aratási hálaadó 
ünnep volt m indkét gyüleke
zetben. Ez alkalommal iktatta 
be Welltler Sándor lelkész a  
gyülekezet új tisztségviselőit. 
A két gyülekezet közös gond
noka Borbély Rezső, meszleni 
gondnok Györgyi József, jegy
ző Pethő Jolán.

— CSORVÄS. Az október 11-i 
szeretetvendégségen Benkő Ist
ván orosházi lelkész szolgált 
igehirdetéssel és előadással. 
Témája a  finn egyház életének 
és szolgálatának bem utatása 
volt.

S c h re in e r  V ilm os. R ákospalota 
MÁV Telep de. 8. R ákospalota 
N agytem plom  de. 10. R ákospalota 
Kistem plom  du. 3. Rákosszent
m ihály  de. fél 11. K a rn e r  Á goston . 
Sashalom  de. 9. K a rn e r  Á goston . 
M átyásföld de. fé l 11. C inkota de. 
fé l 11, d u . fé l 3. K istarcsa de. 9. 
R ákoscsaba de. 9. R ákoshegy de. 9. 
Rákosliget de. 10. R ákoskeresz túr 
de. fé l 11, du . 3. Bécsikapu té r  de. 9. 
(úrv .) V á ra d y  L a jo s , de . 11 (úrv .) 
V á ra d y  L a jo s , du . 6. M adocsai M ik 
lós. Torockó té r  de. fé l 9. M adocsai 
M iklós. ÓBUDA de. 9. H e rn á d  
T ib o r. de. 10. (ú rv .) H e m á d  T ibor. 
XII. T a rtsa y  Vilmos u. de. 9. R u ’.t- 
k a y  E lem ér, de. 11. R u ttk a y  E le
m ér, d u . fé l 7. C sen g ő d y  L ászló . 
Budakeszi de. 8. C sen g ő d y  L ászló . 
P esth idegkút de. fé l 11. C sengődy  
L ászló . K elenföld de. 8. (úrv .) 
R euss  A n d rá s , d u . 6. B encze  Im re. 
Ném etvölgyi ú t de. 9. B encze  Im re . 
N agytétény de. fé l 9. V iso n ta i R ó
b e rt. Kelenvölgy de. 9. Budafok de. 
11. V iso n ta i R óbert. B udaörs du . 3. 
V iso n ta i R ó b ert. Csillaghegy de. fé l 
10. C sepel de . fé l 11.

— BÉNYE. Szeptember 13- 
án Mekis Ádám békéscsabai 
esperes végzett szolgálatokat 
a  gyülekezetben. A délelőtti 
istentiszteleten igét hirdetett, 
délután pedig előadást tarto tt 
a  békéscsabai gyülekezet éle
téről és szolgálatáról.

— HALÁLOZÁS, id. Süme- 
ghy József a  soproni gyüleke
zet volt presbitere, lapunk hű
séges olvasója, október 12-én, 
életének 85. évében Vadosfán 
elhunyt. Benne Sümeghy Jó 
zsef vadosfai lelkész édesap
já t gyászolja, „...elköltözésem 
ideje elérkezett. A nemes har
cot megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet m egtartot
tam ; végezetre eltétetett ne
kem az igazság koronája, ame
lyet megad nekem azon a na
pon az Űr, az igaz bíró...”

— Dr. Hartay Erzsébet, a  bu
davári gyülekezet tagja el
hunyt. Évtizedekig a  Magyar 
Tudományos Akadémia könyv
tárában dolgozott. Rokonai, jó- 
barátai, tudóstársai nagy rész
véte m ellett tem ették el októ
ber 14-én Madocsai Miklós lel
kész szolgálatával, aki az el
hunyt által választott ige alap
ján  — Zsolt 103, I—5 — hirdet
te a vigasztalás evangéliumát

— Bárdosi Aladár ny. kájn- 
tortanító, életének 91. évében 
október hó 3-án elhunyt. Előbb 
Bakonytamásiban, m ajd 34 
éven át a gecsei gyülekezetnek 
volt kántortanítója. Az el
hunytban Bárdosi Jenő dabro- 
nyi lelkész édesapját gyászolja.

„Aki mindvégig állhatatos ma
rad, az üdvözül.” (Mt 24, 13)

VASÁRNAP. — „Uram, ki
hez mehetnénk? Örök élet
nek beszéde van tenálad.” (Jn 
6, 68) Ez a kérdés általában 
tanácstalanságot, valamilyen 
„beszorítottságban” mutakozó 
gyengeséget takarhatna. „Nincs 
m ár más lehetőségem, nem tu 
dok változtatni helyzetemen.” 
Péterék esetében azonban 
egészen másképp hang2 ik: Pé
ternek és tanítványtársainak 
lett volna lehetősége Jézust 
elhagyni és máshol próbál
kozni a boldogulással, ö  azon
ban nem  tanácstalanságból 
kérdez, hanem azért, hogy 
m indjárt válaszolhasson is, 
boldog bizonyossággal: Örök 
életnek beszéde van tenálad! 
Ezért nem érdemes, ezért nem 
szabad Jézustól elpártolniuk! 
A mai em ber megszámlálha
tatlan „lehetőséget” lát maga 
előtt, az élet minden terüle
tén. 7

HÉTFŐ. — „Mindez pedig 
Istentől van, aki magával meg- 
békéltetétt minket Jézus 
Krisztus által és aki nekünk 
adta a békéltetés szolgálatát.” 
(2 Kor 5, 18) Íme, az előző 
napi boldog bizonyságtételnek 
itt  van az egyenes folytatása 
és következménye: aki az 
örök életnek beszédét megis
merte, szívének minden bé
kétlenségét ez örömhír fényé
be állíthatja és képtelen tét
lenül nézni a  körülötte m utat
kozó békétlenséget is! Milyen 
nagyszerű dolog, eszköz lenni 
a megbékélés szolgálatában! 
Nemrégen egy nem-keresztyén 
arab államfő békéltető szol
gálata után közvetlenül meg
halt. Keresztyén ember sem 
kívánhat magának más véget: 
ilyen szolgálat végzése köze
pette (s még mennyi feladat 
vár reánk!) érkezni el az út 
végére, ahol a Békesség Feje
delme vár.

KEDD. — „Micsoda a ti éle
tetek? Bizonyára pára az, 
amely rövid ideig látszik, az
után pedig eltűnik.” (Jak 4, 14) 
Aki reálisan értékeli az em
beréletét, bármilyen korú s 
tudású legyen is, igazat kell 
adnia ez igének. S ebben nincs 
semmilyen túlzott borúlátás 
vagy lemondás. Egyszerűen 
nem akarjuk önmagunkat s 
egymást becsapni. De m úlan
dóságunk megvallásával egy- 
időben azt is meg kell valla
nunk, hogy az a „rövid idő”, 
melynek során pára-életünk 
látható térben és időben, nagy
szerű lehetőségek sorozatát 
rejti magában! Semmi nem 
véletlen, minden részlet ta r
talm at jelent: 1970-ben élünk 
e Földön, Magyarországon, 
szocialista társadalomban, csa
ládunkban, evangélikus ke
resztyén emberként, Isten szol
gáiként.

SZERDA. — „Gondunk van 
a tisztességre, nemcsak az Űr 
előtt, hanem az em berek előtt

is.” (2 Kor 8,21) Pál apostolt 
nem csupán újszerű igehirde* 
tése m iatt fogadták nagy é r
deklődéssel a pogány városok 
lakói, hanem azért is, m ert kí
váncsian figyelték: vajon élet
folytatása megfelel-e a hirde
tett elveknek? Jól tudta ezt 
Pál és társai is. Nekünk is 
tudnunk kell! Nem szavaink
ra figyelnek csupán em bertár
saink, hanem egész életünkre.

CSÜTÖRTÖK. — „Isten 
adott megtérést az életre.” 
(Csel 11,18) Igénk előzményé
ben a jeruzsálemi keresztyé
nek Péter szavai nyomán bol
dogan ismerik fel, hogy Isten 
személyválogatás nélkül, a po- 
gányoknak is adott megtérést, 
az életre. Mennyi kárt okozott 
m ár Isten ügyének a keresz
tyének gőgje, másokat leki
csinylő, megítélő, szinte Isten 
helyett ítélő önhittsége. S mi
lyen nagyszerű lenne, ha min
den ítélgetést elvetve úgy néz
nénk minden emberre, faji, 
népi, világnézeti különbségté
tel nélkül, m int akik Isten sze- 
retetének hordozói s akikben 
Isten végzi a maga áldott mun
káját, bölcs akarata szerint. 
A megtérésnek számtalan ága 
van s ezekben nekünk sok ta- 
nulnivalónk van még. Isten
hez csak úgy térhetünk meg, 
ha emberekhez is megtérünk, 
az ö  küldetése nyomán.

PÉNTEK. — „Én vagyok a 
jó pásztor és ismerem az enyéi
met.” (Jn 10,14) Ezt a ma már 
nehezen érthető fogalmat a 
hozzátapadt sok romantikus 
képzetet jó lenne átalalkítani 
mai fogalommá és képpé. Jé
zus hasonló az emberek irá
nyítását megértéssel és fele
lősséggel végző vezetőhöz, a  
gyermekét nevelő, ám mindig 
megérteni igyekvő szülőhöz, a 
szülőt is megérteni tudó és sze
rető gyermekhez, az igazi ba
ráthoz, a segítőkész, a  kis és 
viágméretű kérdések megoldá
sáért semmilyen fáradságot és 
áldozatot nem sajnáló ember
hez. Az ö  szeretete nyomán 
így lehetünk mi is jó pásztorok 
e világban.

SZOMBAT. — „Jaj ugyanis 
nékem, ha az evangéliumot 
nem hirdetem.” (1 Kor 9,16) 
Az az apostol, aki m ár nem fél 
a törvény bilincseitől, a bűn 
és halál átkától, a  reá lesel
kedő veszélyektől — íme egy 
dologtól mégis fél; nehogy el
haljon egyszer ajkán az evan
gélium, az Isten jó híre, ne
hogy elfáradjon, nehogy hi
deggé és közönyössé váljon a 
szíve, nehogy megszokja egy
szer is Isten kimondhatalan 
szeretetét s az ebből származó 
feszítő erőt, mely őt, a  hitet
len Saulust is szolgálatba ál
lította. Bizony az előbbi kí
sértések bennünket sem kímél
nek: le tudjuk-e győzni őket 
—Isten erejével?

Szirmai Zoltán

I M Á D K O Z Z U N K
Jézus Krisztusunk! Bocsásd meg örökös elégedetlenségün

ket. Néha az élet ellen rugódozunk, máskor a halál ellen láza
dunk. Ügy látszik Nélküled nem tudunk sem helyesen, öröm
mel élni, sem békében, nyugodtan meghalni.

Köszönjük, hogy adtál értelmes, tartalmas hasznos életet s a 
halál utánra élő reménységet! Adj világosságot, hogy fényed
ben fölfedezzük emberek közösségében helyünket és szolgálati 
lehetőségeinket, azt, hogy hol, mikor, miben, kiknek van 
szükségük ránk.

Adj erőt, hogy járni is tudjunk a megvilágított helyes úton 
és gyümölcsöző szolgálatot végezzünk mindenkor, amíg testben 
élünk. Végy ki szívünkből halálfélelmet és halálvágyat, hogy 
józanon, hivő tanítványaid módjára készüljünk találkozásunk
ra Veled halálunk után is és Miattad ne rettegjünk az elmene
teltől.

Készíts fel életre, halálra, Urunk! Ámen.

Az érdekes vasGyőzött a rák. A két árvát, Marikát és Ja• 
nit, fekete ruhába öltöztették a rokonok.

— Meghalt az anyukám! — dicsekedett Ma
rika az utcabeli ismerősöknek. Szegényke! ö  
még nem értette — hogyan is érthetné egy 
négyéves gyermek —, mit jelent édesanya nél
kül maradni.

— Milyen érdekes! — villant fel a gondo
lat a temetési szertartás alatt a kislány agyá
ban — miért sír ez a sok ember?

. . .  A koporsót lebocsátották a sírba. Mari
ka ezt a történést is csak nézte, nézte. Mikor 
azonban a mélybe bocsátott koporsóra a sír
ásók szórni kezdték a földet — valami mély 
titok oldódott fel benne —, a kétségbeesett 
gyermek rémületével könyörögte:

— Anyukám! Anyukám! Ne menj el! S 
mert a könyörgésére sem felelt az édesanyja, 
utána akart ugrani a sírba.

*
Temetés után Marikát és Janit Takács La- 

josék vették magukhoz. Takács Lajos édes
testvére volt a meghalt asszonynak.

— Meglátjátok, milyen jó lesz nektek ná
lunk — mondta hazafelé menőben Lajos bá
csi Marinak és Janikának. Pista fiam és Ro
zika már várnak titeket. ,

Takácsné az első pillanattól kezdve nem szív
lelte a házhoz hozott két rokon gyermeket.

— Jani! Hallod-e, Jani! Hozz egy vödör vi
zet! — parancsolta Takácsné napjában négy
szer is a hatéves gyermeknek. A kút jó két
száz méterre volt Takácsék házától. Szegény 
kisfiú, alig bírta hazacipelni a vízzel teli vöd
röt.

— Jani! — kiáltotta Takácsné. — Szaladj 
a boltba, hozz egy kiló cukrot és három deka 
élesztőt. Hozz egy tábla csokoládét is! Lódulj! 
Szedd a lábadat!

Janika a csokoládéosztás reményében gyor

san megjárta az utat. Takácsné előbb a cso
koládét vette el tőle. Kettétörte. Az egyik, da
rabot a fiának, a másikat a leányának adta.

Janika csak nézte, nézte Pista és Rozika 
kezében a csokoládét — aztán eltörött a mé
cses; Janika sírt.

Takácsné ráripakodott a gyermekre.
Amikor mind a négy gyermek kinn volt 

már az udvaron, Takács Pista egy-egy szele
tet letört a csokoládéjából és odaadta Jani
kának és Marinak.

Takácsné a konyhaablakon keresztül észre
vette Janika kezében a csokoládét:

— Gyere ide azonnal, te, átkozott! — sü- 
völtötte Takácsné. Miért vetted el a fiam 
csokoládéját? Megállj! Ha este hazajön La
jos bátyád, jól megveretlek.

Addig lázította Takácsné a férjét az árvák 
ellen, míg sikerült a férfit teljesen a gyerme
kek ellen hangolnia.

— Jani! Hajtsd ki a disznókat az erdő szé
lére. Napnyugta előtt aztán ne merészelj ha
zajönni velük, mert megint megpofoztatlak 
Lajos bátyáddal — parancsolgatott és ígér
getett Takácsné irgalmatlanul.

Janika már két órája künn volt a disznók
kal, amikor Takács Pista utána szökött.

Jó fél órája játszott már együtt a két gyer
mek, amikor Takácsné a kislányát küldte az 
erdőszélre, hogy nézze meg, nem ment-e Pis
ta Janika után.

Rozika barátsággal érkezett a fiúkhoz. S 
hogy ő is részt vett a fiúk játékában, el is 
felejtette, miért is küldte őt az édesanyja a 
fiúk után.

— Nézzétek, milyen érdekes vasat túrtak 
ki a disznók a földből! — hívta fel játék köz

ben a fiúk figyelmét Rozika a disznók túr- 
kálmányára.

A fiúk azonnal abbahagyták a játékot, és 
szaladtak megnézni a kitúrt, érdekes vasat. 
Rozika néhány lépéssel távolabb virágot kez
dett szedegetni.

— Mi lehet benne? — tette fel az izgalmas 
kérdést Pista — és egy kődarabbal ütögetni 
kezdte az érdekes vasat.

Hatalmas robbanás hallatszott be a falu
ba. Az érdekes vas az elmúlt háború után el
ásott szárnyasakna volt.

— Ügy látszik, gyakorlat lesz megint az er
dőben — mondta egy férfi a szembejövő falu
bélinek.

Estefelé, mert egyik gyermek sem jött ha
za, Takácsné utánuk ment. Először Rozikát 
vette észre. Rozika kezében ott volt a virág, 
amit szedett. Takácsné azt hitte, hogy Rozika 
alszik. Amint azonban közelebb lépett hoz
zá, látta, hogy csupa szakadás és vér Rozika 
ruhája. Ébresztgetni kezdte a gyermeket. Ek
kor vette észre, hogy Rozika halott:

— Segítség! Segítség! — és amint kétségbe
esetten kiáltozott, tekintete ráakadt a két, 
széttépett testű, halott fiúra.

*
A három gyermek temetésén ott volt az

egész falu.
— Lehet lázadozva, átkozödva is temetni, 

de lehet csendben is. térdre hullva, úgy, amint 
Jób tette, aki, ha sírt is, halott gyermekei lát
tán, ezt tudta mondani: „Az Űr adta, az Űr 
vette el — áldott legyen az Űr neve” — kezd
te a szent igéből megéledő vigasztalást a lel
kész.

Takácsné, mint egy eszelős, üres tekintet
tel, könnytelenül meredt a koporsókra. Mi
kor azonban a lelkész Jób szavait idézte, fel
szakadt benne a fájdalom:

— Rozikám! Janikám! Pistikém! Ugye, nem 
igaz?! Ugye, nem hagytok itt! — zokogta.

*
A négyéves Marika hiába kereste Janikát 

és a két Takács-gyereket, egyik sem felelt ne
ki. Pedig olyan nagyon rossz volt egyedül 
játszani.

*

A temetés után — amint egymást váltották 
a napok — Takácsné egyre inkább nem talál
ta helyét az otthonában. Kézen fogta Mari
kát, és elindult vele együtt a faluba. Akivel 
csak találkozott, mindenkinek elmondta, ho
gyan találta meg a halott gyermekeket. Vi
gasztalásra vágyott —, de senki nem vigasz
talta. Kegyetlen bírák az emberek! Azt mond
ták, megérdemelte, ami történt.

Másnap Takácsné — miután ismét végig
járta a falut — bement a boltba, vett egy 
tábla csokoládét, és odaadta Marikának.

A hetedik napon, Marika, csokoládéval a 
kezében, átölelte az asszonyt.

A sötét fellegek közül előbújt a nap. Sugara 
ráhullt a könnyes szemű asszonyra:

— Marikám! Mondd nekem azt, hogy 
„Édesanyám” — kérlelte az asszony a kis
leányt.

— Édesanyám! — mondta Marika, és hoz
zásimult az asszonyhoz.

Takácsné érezte, hogy bűnének terhe alól 
most oldotta fel őt az Isten.

Takácséknál új élet kezdődött
Németh Géza
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Ma is aktuális reformáció!
— A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának rcfo.mációi emlékünnepélye —

Budapest protestáns népe hagyományosan ta rtja  minden 
esztendőben közös reformációi emlékünnepélyét felváltva hol 
református, hol evangélikus templomban. Ez évben a Deák 
téri evangélikus templom volt az ünnepség színhelye, amelyen 
az ünnepi előadást dr. Prőhle Károly teológiai tanár tartotta. 
Igehirdetést mondott dr. Bajusz Ferenc reform átus teológiai 
akadém iai dékán. Nagy József baptista teológiai tanár és dr. 
Berki Feriz ortodox esperes-adm inisztrátor imádsága nyitotta, 
illetve zárta az ünnepséget, amelyen a Kálvin Kórus és a Lu- 
theránia felváltva énekeltek. Az alábbiakban részleteket köz
lünk dr. Prőhle Károly előadásából.

Meghaladott a reformáció?
Reformáció emlékünnepén 

mindig fel kell tennünk azt a 
kérdést, hogy mi az értelm e és 
jelentősége a reformációnak. 
Olyan esem ényt' ünneplünk-e, 
amely messze kiemelkedik 
ugyan az egyháztörténelem 
egészéből, de lényegében mégis 
meghaladott történeti jelenség, 
vagy úgy emlékezünk és tekin
tünk vissza, hogy közben tisz
tázódnak a  jelen feladatai, és 
így a  m últ eseménye jövőbe 
mutató jelentőséget nyer?

Mindig fel kellett tennünk 
ezt a  kérdést. Ma azonban kü
lönösen élesen vetődik fel a  re
formáció jelentőségének a  kér
dése. Mert igaz ugyan, hogy túl 
vagyunk az ökumenikus opti
mizmus hullám ának tetőfokán, 
am elyet a keresztyén egység 
helyreállításának jegyében a 
Második Vatikáni Zsinat idé
zett fel, és sok túlzottan re
ménykedő keresztyén ember 
szívét tölti el a csalódás érzése. 
Hiszen az embereket legközvet
lenebbül érintő kérdésben, a 
vegyesházasság ügyében eddig 
nemhogy megoldásra, de még 
lényegileg előbbrevívő lépésre 
sem került sor. Nem kicsinyel
jük  le azokat a  törekvéseket, 
amelyek a  h it dolgában egy
más kölcsönös és jobb megérté
sére irányulnak, és az is két
ségtelen, hogy a  Második Vati
káni Zsinat a római egyház h it
tételeit bibliai anyaggal eleve
nítette és gazdagította, de tő
lünk eltérő tanai lényegét ed
dig hajszálnyira sem változtat
ta  meg. Azt is jól látjuk, hogy 
a  meghirdetett reformok sok
féle pozitív visszhangot keltet
tek, de ugyanakkor kimélyitet- 
ték a  belső ellentéteket, és en
nek következtében világosan 
érzékelhető ú jra  a  tekintély el
vének merevebb érvényesítése. 
A felekezetközi dialógus ered
ménye sok esetben a  jobb meg
értés m ellett a  felekezeti ön
tudatosodás is le t t . . .

Híveink állandóan hallják és 
jól ismerik azt a jelszót, hogy 
a  római egyház ma már meg
valósította a  reformáció elfo
gadható szándékait, és nincs 
m ár értelm e a  felekezeti elkü
lönülésnek. Így appellálnak a 
keresztyén hívők széles rétegei
nek érzéseire, akik  hitük sze
rin t jóhiszeműen szeretnék az 
egyház egységét megvalósulva 
látni. Mindez élesen szegezi ve
lünk szembe ezt a  kérdést: ak 
tuális-e még mindig a  reform á
ció, és ha igen, akkor miben, 
van-e jövője, és ha igen, akkor 
m iért?

Az egyház egysége 
a reformáció szemszögéből

Erre a kérdésre keresünk fe
leletet, am ikor most először azt 
nézzük, hogy hogyan lá tja  a  re

formáció az egyház egységét. 
Jogosult ennek a  kérdésnek a  
homloktérbe állítása, m ert a 
reformáció iránti minden meg
értésre törekvés ellenére is ál
landóan ismétlik az t a  kezdet
től fogva hangoztatott vádat, 
hogy a reformáció megbontotta 
az egyház egységét. Elismerik 
a  16. századi egyház hibáit, ve
zetőinek korlátozott vagy hibás 
látását, mégis erősen hangsú
lyozzák főként Luther egyolda
lúságát, türelmetlenségét, sőt 
durvaságát, am i hozzájárult a  
helyzet elmérgesedéséhez. Le
hetetlen volna most a  reform á
ciónak ezt a  hosszadalmas tö r
téneti perét felidézni és lefoly
tatni. Hiszen a  leggondosabb 
és legigazságosabb elemzés ese
tén is azt lehetne mondani, 
hogy mindez a  múlté. Mi úgy 
látjuk, hogy m a is aktuális és 
jövőbe m utató az, am it a refor
máció az egyház egységéről 
mond, és ehhez hadd idézzük 
az Ágostai Hitvallásból azt, 
am it talán más megfogalma
zással, de azonos tartalom m al 
a  reformáció többi egyházai is 
vallanak: „M indenkor van és 
megmarad az egy keresztyén 
anyaszentegyház, amely m in
den hivő közössége vagy ösz- 
szessége, amelyben az evangé
lium ot tisztán prédikálják, és 
a  szentségeket az evangélium 
szerint szolgáltatják ki. M ert a 
keresztyén egyház igazi egysé
géhez elég az, hogy az evangé
liumot tiszta értelme szerint 
egyezően hirdessék és a  szent
ségeket Isten igéje szerint szol
gáltassák ki, és a  keresztyén 
egyház Igazi egysége szempont
jából nincs szükség arra, hogy 
m indenütt egyforma szertartá
sokhoz igazodjanak, amelyeket 
emberek rendeltek el.” (Ág. 
Hitv. VII. cikk).

Az egyház szolgálata 
a reformáció szemszögéből

Az ökumenében visszatérő 
kérdés az, hogy hogyan lehet 
m ár most nyilvánvalóvá tenni 
és dokumentálni az egyház va- 
lóságos belső egységét. Az 
elmondottakból nyilvánvaló, 
hogy az egyház egységének nem 
állapíthatjuk meg önkényesen 
valamilyen külső emberi jelét. 
Csak abban kereshetjük az 
egységet, am iben maga Jézus 
akarta, hogy egyek legyünk. 
Ez pedig azt jelenti, hogy csak 
úgy jeleníthetjük meg Krisz
tusban való egységünket, ha ott 
vagyunk, ahol Jézus Krisztus 
volt és van a világban, ti. a 
szolgálat helyén .. .

Az evangélikus egyházban a 
lutheri két birodalomról szóló 
tan ítást szoktuk emlegetni, 
amely szerint Isten az evangé
lium hirdetését bízta az egy
házra, de nem rendelte arra, 
hogy világi hatalm at gyakorol
jon, hanem azt akarja, hogy 
a keresztyének Isten előtti fe

lelősségük tudatában jó lelki
ism erettel végezzék világi hiva
tásukat em bertársaikkal együtt. 
De Kálvintól is idézhetünk ha
sonló tartalm ú mondatot: „Az 
emberben kétféle törvény van: 
az egyik a  lelki, amely a  lelki
ism eretet a  kegyességre és Is
ten tiszteletére oktatja, a  m á
sik a  polgári, amely az em bert 
az emberi és polgári köteles
ségekre tanítja, amellyel az em
berek egymásnak ta rtoznak . . .  
Az egyiket lelki, a  m ásikat pe
dig politikai birodalomnak is 
nevezhetjük.” (Inst. III.: 19,15).

A reformáció jelentős szol
gálatot te tt a keresztyénségnek 
azzal, hogy az egyházi szolgá
latnak ezt a  kettősségét v ilá
gosan felismerte és képviselte. 
Ha pedig a rra  gondolunk, hogy 
tudatosan vagy öntudatlanul 
még mindig mennyire kísért és 
hat a  világi hatalom mal és te
kintéllyel rendelkező egyház 
koncepciója, és hogy emellett 
mennyi zavaros képzet kapcso
lódik az egyház szolgálatának 
értelmezéséhez és gyakorlatá
hoz, akkor meg kell látnunk, 
hogy a  reformáció ezen a pon
ton sem vesztette el ak tualitá
sát, hanem jövőbe mutató sze
repe van az egyház kettős szol
gálatának: evangéliumi külde
tésének és em bertársi elkötele
zettségének világos megkülön
böztetésével és szoros egymás
ra  vonatkoztatásával. . .

L e g y e t e k  a z  i s t e n  s z e n t  t e m p l o m a
— Hálaadás Hódmezővásárhelyen —

Ebben az évben nagyon so
kat szerepelt újságokban, rá 
dióban és a  tv-ben Hódmező
vásárhely neve. A város nevé
nek hallatára nemcsak a  vásár
helyi hímzés, nem  is csak 
egyik legnagyobb m a élő írónk 
neve ju t eszembe, hanem  az a  
hallatlan áldozat, erőfeszítés 
is, am elyet ez a  mintegy 60 
ezer lakost számláló város az 
idei árvíz idején tett, am ikor 
otthont, kenyeret, segítséget és 
szeretetet adott a  Makóról és 
Maroslelléről idetelepített asz- 
szonyoknak, gyerekeknek, öre
geknek és betegeknek. — Ez 
idő a la tt renoválta az evangé
likus gyülekezet a templomát! 
Ügy, hogy segített a  jelen 
problém ái közt és egyúttal a 
jövőt építette.

M inderről m ár sokat hallot
tunk mindannyian, de azt ke
vesen tudják, hogy Hódmező
vásárhelyen milyen evangéli
kus gyülekezet van. Kevesen 
tudják, hogy egyik legnagyobb 
szórvánnyal rendelkező gyüle
kezet szolgál itt. Kis gyüleke
zet, de közel két évszázados 
m últra tekinthet vissza. 1796- 
ban hívja meg a  gyülekezet 
első lelkészét. 1844-ben készül 
el az a  templom, amely ma is 
szolgálatban áll. A közel két 
évszázad a la tt 8 lelkész szol
gált a  gyülekezetben.

U toljára 1944-ben kezdett 
hozzá a  gyülekezet templomá
nak renoválásához. Kívülről

sikerült is a  munka, de a  bel
ső elmaradt. Sőt a  külső mun
kákat is szinte teljesen meg
semmisítette a  háború. Az 
utolsó években szinte romossá 
lett m ár a  templom. „Anyagi 
erő nem  volt a  munkálatokhoz.

Egyhazunk és népünk közös javáért

CIKKÜNK FINNÜL

A Kirkko )a kaupunki c. 
finn lap teljes terjedelmében 
közli D. Koren Emil beszámoló 
cikkét a huopalahti finn egy
házi énekkar rákoskeresztúri, 
Deák téri, budavári és hűvös

völgyi gyülekezeti szolgálatai
ról, am ely lapunk június 7-i 
számában jelent meg „A szö
vetnek lánggal é g je n . ..” cí
men. A cikket Risío Jääske- 
läinen fordította finnre.

November 3-án a  teológus if
júság szokásos heti fórum-meg
beszélésén dr. Nagy Gyula dé
kán ta rto tt megemlékezést az 
1917-es nagy októberi forrada
lom történelmi és társadalm i 
jelentőségéről. „A keresztyén- 
ség — mondta — hosszú időn 
keresztül, kevés kivételtől el
tekintve, szemben állt a  for
radalm i átalakulással. A ma
gyarországi protestáns egyhá
zak — köztük a  mi magyar 
evangélikus egyházunk — az 
elmúlt negyedszázad sok nehéz 
küzdelmében jutottak el a tö r
ténelemben végbemenő, szük
ségszerű és igazságos forradal
mi átalakulások új értékelésé
re. Ez az új értékelés többek 
közt azt jelenti: az egyházunk 
és népünk közös javát építő 
m agatartásunkkal ország-világ 
előtt tanúsíthatjuk: az igazi ke-

resztyénség, a h it és a belőle 
táplálkozó emberszeretet nem 
történelm i visszahúzó erő, ha
nem az igazságos, humánus 
gazdasági, társadalm i fejlődés 
mozgatója; másokkal, népünk 
minden tagjával együtt vállalt 
naponkénti erőfeszítés, nagy 
szavak helyett élet és hűséges 
hivatásvégzés, szolgálat társa
dalm unkban.”

A megemlékezést követően 
Végh István, a  M agyar Nemzet 
gazdasági rovatvezetője, ta r
to tt érdekes és példákkal gaz
dagon illusztrált előadást or
szágunk belső helyzetéről, gaz
dasági és társadalm i fejlődé 
sünk terveiről, várható felada
tairól és hírünkről a  nagyvi
lágban. Előadását követően vá
laszolt a  teológiai hallgatók kö
réből hozzá intézett, nagyszá. 
mú aktuális kérdésre.

D U N A H A R A SZ T I

Dunaharaszti-Soroksár egy
házközségünk Budapest déli 
peremén fekszik. 1933-ban lett 
önálló. 600 lelket számlál, 
önállósága óta nagy igyekezet
tel gyűjtött templomépítésre.

Előbb telket vásárolt, majd az 
anyagot gyűjtötte össze, de 
1944-ben, a háború vihara el
vitte az összegyűjtött anyagot.

Tervezett, komoly temploma 
megépítéséig is 1962-ben temp
lomtelkén „csöppnyi kis épü
letet” létesített, amely 38 000 
forintba került. A gyülekezet 
22 000 forinttal és 4000 forint 
közmunkával járult hozzá. A 
Gyülekezeti Segély támogatása 
12 000 forint volt. Az épület 
tervezője dr. Kotsis Iván épí
tészmérnök. 25 ülőhelyes. A 
helyiség jól fűthető. Istentisz
teleteket, bibliaórákat, gyer
mek-bibliakört és egyéb össze
jöveteleket tartanak benne. A 
gyülekezet lelkésze építkezés
kor és ma is Lukács László.

De hiányzott a  belső erő is a  
tervezéshez. Szinte levették a 
napirendről az egész kérdést, 
m int megvalósíthatatlant. 1967 
tavaszán azonban fordulat tör
tént ebben a kérdésben és an 
nak az eredménye, hogy ma 
kivülről-belülről renovált 
templomunkban örömünnepet 
ülhetünk. 1967 tavaszán ugyan
is meglátogatta D. Káldy Zol
tán püspök ú r  gyülekezetün
ket. Amikor m eglátta templo
m unk elhanyagolt állapotát, 
azonnal szóvá tette, hogy a 
helyrehozatalt mielőbb kezdjük 
meg. Támogatásáról is biztosí
tott. Mindennél többet ért a 
bátorító szó és nagy lendületet 
adott a  küldött anyagi támo
gatás.” Így emlékezett vissza 
a  munka megkezdésére Takács 
János lelkész a közgyűlésen el
mondott beszédében.

Nemcsak a  kezdeti lendüle
te t jelentette ez a  bizonyos 
püspöki látogatás, ha iw n  a 
gyülekezet nagy áldozattal, 
közel 100 ezer forintot áldozva, 
be is fejezte a  munkát. Ezután 
hív ták  meg ismét D. Káldy 
Zoltán püspököt, hogy szolgá
latával ad ja át további ren
deltetésének a megújított tem p
lomot. Erre az ünnepi alka
lomra 1970. október 18-án ke
rülhetett sor. A püspököt el
kísérte és szolgálatával az ün
nep fényét emelte Szent-Ivány 
Ödön egyházkerületi felügyelő- 
helyettes is.

Az ünnepi istentisztelet szol
gálatát D. Káldy Zoltán püs
pök 1 Kor 3,16-17 alapján vé
gezte. Igehirdetésében abból a  
megállapításból indult ki, hogy 
a  gyülekezet Isten temploma. 
Nem a  templom, hanem maga 
a gyülekezet! A továbbiakban 
arró l szólt, hogy m it jelent ez, 
m it kell, hogy jelentsen a 
hódmezővásárhelyi gyülekezet
nek. Senki nem  m aradhat a 
régi, hanem hordoznunk kell 
Isten Szentleikét. Végül a rra  
figyelmeztette a  püspök a gyü
lekezetei, hogy ezt a  „templo
mot” meg lehet rontani. Nem

kívülről, hanem belülről. Ügy, 
hogy nem hallgatunk Isten sza
vára és nem cselekesszük azt, 
am ire elhivattunk: „Ez a meg
újított templom azt a  célt szol
gálja, hogy hirdettessék benne 
Isten igéje, ami erőt ad a  gyü
lekezetnek arra, hogy minden
napi életében Isten szent tem p
loma lehessen” — mondta be
fejezésül a  püspök.

Az istentisztelethez itt  is rö
vid közgyűlés kapcsolódott. Elő
ször a  gyülekezet lelkésze is
m ertette a  renoválás történetét, 
kiemelve a  nehéz helyzetet, 
amelyben a m unkát elvégezték. 
Hálás szívvel megköszönve az 
egyház U rának segítségét. Meg
köszönte az egyházkerület püs
pökének erkölcsi és anyagi tá 
mogatását. Külön kiemelte 
Fenyvesi Béla tatabányai épí
tőmester m unkáját, aki ponto
san, nagy szakértelemmel vé
gezte el a  renoválási m unká
latokat.

A közgyűlésen a köszöntők 
sorában először Szent-Ivány 
Ödön egyházkerületi felügye
lőhelyettes köszöntötte a gyü
lekezetei. Köszöntőjében el
mondta, hogy milyen szálak 
fűzik Hódmezővásárhelyhez, 
majd arró l a  szolgálatról és fel
adatokról szólt, amelyet min
den gyülekezeti tagnak, de kü 
lönösen is a presbitereknek vé
gezniük kell „Felelősség a  maga 
gyülekezetéért, de felelősség az 
egész egyházért. Tudnia kell — 
és ennek megfelelően kell cse
lekednie —, hogy a megbízást 
közvetlenül a gyülekezet bi
zalmából kapta, de ugyanak
kor láthatatlanul, írás és jegy
zőkönyv nélkül a Magyar Nép- 
köztársaságtól kapta, hogy an 
nak rendjét, céljait, terveit 
nemcsak a  világi munkaköré
ben, hanem az egyházban is 
előrevigye és szolgálja. Benne 
kell élnie abban az áram kör
ben, amely egész népünk éle
tét energiával lá tja  el és viszi 
előre egy békés, emberséges 
életben és életért.”

Ezután a  Csongrád-Szolnoki 
egyházmegye nevében Komoly 
Sámuel makói lelkész, a hely
beli reform átus gyülekezetek 
nevében Rapcsák Péter lelki- 
pásztor, a  római katolikus egy
házak részéről Pásztor Győző 
és Trencsényi József lelkészek, 
az izraelita hitközség nevében 
Héber Ferenc mondottak kö
szönő és áldó szavakat. Befe
jezésül Káldy püspök köszönte 
meg az üdvözléseket és kö
szönte meg a  gyülekezet áldo
zatos szeretetét.

A közgyűlés után a  presbi
terek és a  vendég lelkészek ré
szére családias hangulatú be
szélgetés keretében számolt be 
a  püspök egyházunk belföldi és 
külügyi szolgálatáról.

Azt reméljük, hogy ez a  nagy 
szórványú, de mégis egy gyü
lekezet életében a  renoválási 
munka és azzal összefüggésben 
levő áldozat és szeretet új erőt 
és lendületet ad a  gyülekezet
nek, hogy jól és hűségesen 
töltse be továbbra is szolgá
la tá t

if j. Kendeh György

DÉL-AFRIKA
A Délafrikai Köztársaság mi- Világtanácsa 200 000 dollár se- 

niszterelnöke kemény rendsza- gélyt osztott szét azok között 
bályokat jelentett be a parla- a szervezetek között, amelyek 
mentben arra az esetre ha a a faji megkülönböztetés ellen 
dél-afrikai és nyugat-afrikai harcolnak és a fenti ökume- 
ökumenikus Tanács kilenc nikus Tanács elhatárolta ugyan 
tagegyháza nem lép ki az Egy- magát az Egyházak Világtaná- 
házak Világtanácsából. Vors- csának ettől a ténykedésétől, 
tér miniszterelnök azért helyez- de ugyanakkor bejelentette, 
te kilátásba a megtorló intéz- hogy nem szándékozik kilépni 
kedéseket, mert az Egyházak az Egyházak VilágtanácsábóL
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Szüreti dal
Ézs 5 ,1—7

Jeruzsálem dombjain vidám szüret folyik. Miközben telnek a 
puttonyok, megy a tréfa, kacagnak, évelődnek. Hiszen jó a ter
més. (Palesztina a szőlő hazája. A félm éter vastag törzsű tőke 
10 m éter magasra is felnyúlt.) A sajtóban dalolva tapossák a 
fürtöket. Estefelé leülnek a közös vacsorához, megszólal a hár- 
fa-citera és jókedvű nótázástól hangos a hegy.

Egyszer csak új dalba kezd egy hang. A dallam ismerős, de a 
szöveg egészen furcsa. Egy értelm etlenül dolgozó szőlőtulajdo
nosról szól, akit „átejtett” a szőlője. Kövér hegyen, nemes olt
vánnyal, lelkiismeretes munkával kezelte szőlőjét. Mindent 
megtett, mégis vadszőlőt, fanyar, elfajzott gyümölcsöt hozott. A 
fiatal Ésaiás énekel. S amikor nagy nevetés közt megkérdezik 
tőle: ki ez a naív szőlősgazda — azt feleli: Isten.

Istennek két meglepő arca néz az em berre ebben a szüreti 
dalban:

1. örök reménykedő. Mint amikor valaki szerelmesen vár, 
szakadó esőben egy ház előtt, figyelmességekkel igyekszik maga 
felé fordítani a konokul elzárkózó szívet. Elmegy százszor sér
tődötten, s százegyedszer ú jra  visszamegy. Naiv reménykedő. 
Az egész történelem nem m utatja-e, mennyi mindent megtett 
Isten azért, hogy igazán em berré váljon az ember! Izraelt külön 
ültette be iskolájába. Mennyi jóval halmozta el! Mégis halott 
ág lett. — Akkor jö tt a keresztyénség, az új nép. S századok 
folyamán mennyi babonás elem, hazugság csúszott be. „Holt 
ág” lett. — A reformációval megint beérkezett az evangélium. 
Mi mindent jelentett csak itt magyar földön, a mohácsi vész 
után is Isten megtapasztalt szeretete! Kultúra, haladás, rab 
szolgafelszabadítás a nagy világban. De ma vajon nincs sivár
ság, gyümölcstelenség? Éget a kérdés: mi a haszna abból a vi
lágnak, másoknak, hogy én élek, hogy itt keresztyénség van? 
Mit kellett volna még Istennek tennie? A keresztfa, a húsvét 
után mennyi kegyelem, — majd éreztette, mire megyünk hábo
rúkkal N é lk ü le ... Folyton vadszőlő! Fanyarrá lett emberi éle
tek!

2. Isten másik arca, hogy tovább-induló Isten. Ahogyan egyik 
példázatában Jézus arról beszél, hogy — mivel a hivatalosak 
nem fogadták el a meghívást — mellékutakra, ösvényekre kül
di követeit, hogy a csonkabonkákat hívják be. Gondolok arra 
a törékeny testű hindura, aki mindennap elolvasta a Hegyi Be
szédet, aki hirdette, hogy az egész világ egy, testvérek vagyunk 
s mindig készeknek kell lennünk a mások igazságának befoga
dására. Gandhi! Ez a cingár, alacsony, elálló fülű, drótkeretes 
szemüvegű ember, — nem volt „jobb szőlője” az Európából 
tovább induló Istennek? — Nálunk milyen szárazság van! 1400 
lélekből Nyugaton 20-an vannak templomban. Nálunk is mi az 
eredménye az istentiszteletnek? Veszélyes dolog „élvezni" a 
prédikációt, de nem változni semmit!

Ez az ige akkor is, most is mégis csak azért hangzott el, m ert 
Isten még mindig reménykedik.

Nem szeretnélek, Uram, elszomorítani, Neked csalódást okoz
ni! Kérlek, ne menj még tovább! Mások számára élvezhető élet 
szeren  *k lenni!

Atyánk metszőkése minket tisztogat.
Hogy többet terem jünk, gyümölcsöt sokat. 
Add meg, Atyám, bármily fájó perc lesz, 
Tudjak örülni, mikor megmetszessz. (776,2)

Részlet Görög Tibor sajtó alá 
készülő áhítatos könyvéből

Egységes énekeskönyv felé
— Ülést tartott az Országos Egyházzenei 

és Kántorképesítő Bizottság —
Énekeskönyvünk 1955-ben 

megkezdett reform ját folytatni 
kell. Ez a meggyőződés hatotta 
á t az Országos Egyházzenei és 
Kántorképesítő Bizottság októ
ber 15-én ta rto tt ülését. Célul 
tűzték ki az országosan egysé
ges evangélikus énekeskönyv 
kiadásának előkészítését. Az 
egységes énekeskönyv legfőbb 
jellegzetessége volna, hogy va
lamennyi énekünket kottával 
közölné, am int ez a jelenlegi 
ún. „Üj rész”-ben m ár m égis 
valósult. A m unka azzal kez
dődnék, hogy az Egyházzenei 
Bizottság, valamennyi énekün
ket számba veszi és azok he
lyes form áját megállapítja. A 
dallam formák és ritmusok 
megállapítása után következne 
csak a szövegi (prozódiai) kér
dések tisztázása. A D. Káldy 
Zoltán püspök elnökletével ta 
nácskozó bizottsági ülés javas
lattal fordult az Országos 
Presbitérium  legközelebbi ülé
séhez. Kéri, vegye tervbe a 
Presbitérium  az egységes éne
keskönyv megjelentetését 1975- 
re és rendelje el az előkészítő 
munkák azonnali megkezdését.

Ismeretes, hogy tizenöt évvel 
ezelőtt kezdődött meg az éne
keskönyv reform ja egyházunk
ban az ún. Dunántúli Énekes
könyv új kiadásával. Az új 
kiadás kihagyta a kevéssé

használt, vagy idejétm últ éne
keket. A meghagyott énekeket 
eredeti számozással közölte és 
„Üj rész” címen 91 kottával el
látott, többnyire ritm ikus éne
ket vett fel új anyagként és 
gazdag imádságos anyagot is 
csatolt az énekeskönyvhöz. Ezt 
az „Üj részt” az 1960-ban ú jra 
kiadott Békéscsabai Énekes
könyv és az 1966-ban új kia
dásban megjelenő Szarvasi 
Énekeskönyv is felvette anya
gába. Ezek az új kiadványok 
jelentősen v itték előre egyhá
zunk énekeskönyv reform ját és 
gyülekezeti éneklésünk útjá t az 
országosan egységes énekes
könyv felé irányították.

A megbeszélés anyagát és ja 
vaslatait T rajtler Gábor lel- 
kész-orgonaművész, a bizottság 
előadója készítette elő. Részle
tes beszámoló hangzott el kán
torképzésünk ügyéről, gyüle
kezeti énekkaraink m unkájá
ról, orgonáink számbavételé
ről, megújított és újonnan épü
lő Orgonáinkról. Szorgalmazta 
az ülés a kántorképzés fóti 
otthonának korszerűsítését. 
Tervbe vették a  kántori vizs
gák anyagának fokozatok sze
rinti körvonalazását és egy 
énekkaraink m unkáját elősegí
tő kiadvány szerkesztését.

b. 1.

Goethe:

A VÁNDOR ESTI ÉNEKE
Túl a hegyeken fenn 
— Nyugalom 
Lombok között lenn 
Fuvalom 
Alig rezzen.
Egy m adár sé moccan az ágon. 
Elcsitulsz vándor 
Te is, csendben.

Halts Géza

KÜLDETÉS
Lenni.
Amire küldtek: tenni. 
Menni.
Nem lesni távo t: mennyi ? 
Élni.
Nem félni, nem ítélni! 
Hinni.
M indent másokért v inn i.

„Növeljed a mi hitünket!”
— Teológusnap Vácon és Rádon —

Kérni,
s mindig úgy hazatérni:
Uram!
Ha utam éjbe zuhan: 
jelem
legyen őrálló helyen 
oltár,
égőbb, m int ami volt m á r . . . !

Esti Gyula

Vége a szüretnek
Megcsendesedtek a szőlőhegyek. Vége a szüretnek. A mustok 

susogva erjednek. Néhol m ár ki is forrtak, letisztultak, másutt 
még csak szam ártejnek hívják, vagy tán murcinak. Egyre gya
koribb férfiak közt a  m ondás: „megyek a  högybe. . . ” Dunán
túli dombok lankáin sűrűn nyitogatják a pinceajtókat. Oda csak 
mennek, de hogyan vissza? Van, akit kint ér a hajnal a dikón, 
van ki dülöngézve, kínnal-keservvel ér csak haza a család szé
gyenére. Jöhet hétköznap, vasárnap, neki mindegy. Igaz rá a 
mondás: „abba a templomba jár, amelyikben üveggel haran
goznak.” Sokak számára olyan a hegy, m intha mágnes volna. 
Húzza-vonja őket a szenvedély s nem törődnek se magukkal, 
se családjukkal. Némelyik olyan, hogy még „a Krisztus palást
já t is béinná.” El lehet róla mondani: „Jobban ismeri a cégére
ket, m int a körösztöket.” Zalában hallottam egy öregről: „a pin
ce kócs még akkor is a  kezében vót, mikor meghót.” Vajon 
volt-e kulcsa a m ennybe. . , ?

Ki sűrűn já rja  a  högyet, a kocsmát, annak sírversként dukál 
Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz c. 
versének utolsó pár sora:

„Utas, köszönj rám  egy pint bort:
I tt látsz nyugodni egy jámbort, 
kedves élete-párájával, 
csikóbőrös kulacsával.”

„Jó bor, jó egészség. . . ” — persze csak módjával. Különben 
kárt vall, teste, léiké, mindene. Pintesüveg, demizson, kancsó, 
ne legyen soha kárcsináló! Teremtsen jókedvet, ápoljon egész
séget, barátságot, de soha-soha háborúságot!

Hernád Tibor

TAIVAN

Október 25-én, vasárnap hat
tagú kis teológus csapat indult 
útnak dr. Selmeczi János ott
honigazgató vezetésével Vácra

A gyermek-istentiszteleten 
Mátrai Mariann szolgált. A 
délelőtti istentiszteleten dr. 
Selmeczi János hirdetett igét a 
gyülekezetben. A rra a kérdés
re keresett feleletet, hogy miért 
vesztette el hitelét az egyház? 
„Elvesztette hitelét az egyház, 
m ert nem tudott egész szívvel 
szolgálni. Nem tudott testvéri 
szeretettel feddeni, s nem tu 
dott korlátlanul megbocsáta
ni.” Rám utatott arra, hogy a 
reformáció hetébe lépve, ú jra 
gondoljuk végig m it jelent szá
m unkra a reformáció, s könyö
rögjünk mi is az apostolokkal 
együtt a  mustármagnyl hitért.

Az istentisztelet befejeztével 
Bachát István lelkész köszön
tö tte  az igazgatót és a  teológu
sokat. „Kettős jelentősége van 
ezeknek az együttléteknek. 
Erőgyűjtés, tapasztalatszerzés 
ez a teológusok számára, a 
gyülekezetnek pedig öröm az, 
ha megismerik a  jövő lelké
szeit” — mondotta üdvözlő be
szédében. Az üdvözlés után a 
teológusok rövid műsorral 
szolgáltak.

Vác leánygyülekezetében, Rá* 
dón a délelőtti istentiszteleten 
az igehirdetés szolgálatát Ri- 
bár János végezte. „Megérezni 
a krisztusi h it nagyszerű cso
dálatát, s ezt a  csodálatot el
hinteni az em berek közé, min
den lelkipásztori m unka első
rendű feladata. S ha még nem 
is m ondhatjuk el, hogy hitünk 
rendíthetetlen, de ezt a lángot 
lobbantsuk fel mások szívében, 
s  ez az élmény ne hagyjon sen
k it  nyugodni” — így te tt bi
zonyságot Lk 17, 5—6 alapján, 
s hirdette a  Krisztus-hit hatal
mas erejét az igehirdető.

Délután fél 3 órakor refor
máció jellegű emlékünnepé
lyen szolgáltak a  teológusok a 
gyülekezetben. Mátrai Mariann

beszámolt arról, hogyan szeret
ne, m int nő szolgálni az egy
házban, verset mondott és or
gonáit. „Hogyan készülnek a 
szolgálatra a jövő lelkészei” cí
men Ribér János tarto tt beszá
molót. Turchányi Sándor bi
zony jfeo t te tt arról, hogy m iért 
lett trológus. Bálint László sza
valattal és oboaszámmal, Zá
tonyi János szavalattal, szóló
énekkel és hegedűszámmal 
szolgált. Dr. Selmeczi János 
igazgató „Az egyházban állan
dó reformációra van szükség” 
címmel tarto tt előadást. „Az 
egyház reformációja ma, meg
találni az önzetlen szolgálat ú t
ját, vállalni a felelősséget a 
társadalom ért és mindent meg
tenni az emberiség boldog jö
vőjéért” — mondotta többek 
között előadásában. Befejező 
áhítatot Kalácska Béla szenior 
tartott. Bachát István lelkész 
biztató szavaival zárult a dél
utáni ünnepély.
Jó érzés volt szolgálnunk e két 
gyülekezetben. Erősítést nyer
tünk a jövendő szolgálatunk
hoz. Hisszük, hogy jó érzés volt 
találkozni a  gyülekezeteknek a 
jövő lelkészeivel.

Zátonyi János

z e n é s  Áh í t a t
lesi november 15-én, 
vasárnap a délután 

6 órakor kezdődő 
istentisztelet keretében 

a kelenföldi templomban 
(XI., Bocskai ú t 10.). 

Közreműködnek: 
Hegyi Ágnes, Fülöp Attila, 

Mezőf! Tibor, 
T rajtler Gábor, valam int 

a gyülekezet ének
és zenekara. 

Vezényel: Sulyok Imra. 
Műsoron:

Händel: 5. orgonaverseny. 
Bach: 20. Kantáta.

A talvanl reform átus egyház 
politikai okokból ki akar lépni 
az Egyházak Világtanácsából. 
A h ír nem lep meg bennünket, 
hiszen már akkor felm erült a 
kilépés lehetősége, am ikor az 
Egyházak Világtanácsa java
solta, hogy a  népi K ínát ve
gyék föl az ENSZ-bé.

Az Egyházak Világtanácsa 
Végrehajtó Bizottsága most le
velet intézett a taivani reform á
tus egyház elnökéhez, am ely
ben megállapítják, hogy nem

azért javasolták a  népi Kína 
fölvételét az ENSZ-be, hogy ez
zel bosszantsanak bármely 
nemzetet, vagy m ert ideológiai
lag egyetértenének a  népi Kí
nával, hanem azért, m ert egy 
800 milliós nép nem hiányoz- 
hatik  abból a  világszervezet
ből, am elynek az a  célja, hogy 
létrehozza az emberiség egysé
gét. A rra kérik a  levélben a 
taivani egyházat, hogy függesz- 
sze fel döntését a  Központi Bi
zottság üléséig (1971. január).

Egyházi gyűjtemények kincsei
— Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában  —

Ünnepélyes külsőségek kö
zött nyílt meg 1970. október 
30-án a Magyar Nemzeti Galé
riában az egyházi tulajdonban 
levő műkincsek reprezentatív 
kiállítása. A megnyitón részt 
vettek a  magyarországi egyhá
zak vezetői, az Állami Egyház
ügyi Hivatal, a Művelődésügyi 
M inisztérium Múzeumi Főosz
tálya képviselői, — megjelen
tek a Magyarországi Evangéli
kus Egyház püspökei, D. Káldy 
Zoltán és D. dr. Ottlyk Ernő, 
az evangélikus egyház számos 
lelkésze és tisztségviselője s 
igen sok érdeklődő.

E kiállítás létrehozásé jelen
tős lépése volt az egyházak 
gyűjteményi központjainak és 
a  Magyar Nemzeti Galéria, il
letve a Művelődésügyi Minisz
térium  Múzeumi Főosztálya 
együttes m unkájának. Dr. 
Poqány ö. Gábor főigaz
gató megnyitó szavai után dr. 
Trautmann Rezső ny. minisz
ter, a  Hazafias Népfront elnök
ségének tagja ünnepi beszédé
ben ism ertette a kiállítás szem
pontjait. Az egybegyűlt nagy
számú közönséget a  kiállítás 
kitűnő rendezője, dr. Dávid 
Katalin művészettörténész ka
lauzolta végig a  Nemzeti Gálé-, 
ria teremsorán, ismertetve az 
időrendben elhelyezett m űtár
gyakat, kiemelve egy-egy kü
lönösen értékes darabot.

A szinte m érhetetlenül gaz
dag anyag válogatását eleve 
meghatározta pl. a műtárgy 
mozgatható volta. Műemlék- 
épület, belső építészeti emlék s 
beépített nagyalakú szobor és 
festmény természetszerűleg 
nem m utatható itt be, igen íz
lésesen a  bejáratnál néhány 
nagyalakú fénykép utal m in
den, a  kiállításon résztvevő 
egyház ilyen jellegű kincseire. 
A kiállításon szobrok, festmé
nyek, kisebb berendezési tá r

gyak, kerámia, s igen gazdag 
textil- és ötvösművészeti anyag 
szerepel. A rendezés igyekezett 
hazánkban készült s a magyar 
művészet egyes korszakainak 
jellegzetességeit m utató m ű
tárgyakat válogatni. K ivételt 
tettek néhány kiemelkedő kül
földi alkotás esetében (pl. a  
Ráday-gyűjtemény Cranach 
képe vagy a soproni ev. gyü
lekezetből Gálffy Ádám híres 
augsburgi keresztelőtálja). A r
ra  is törekedett a  kiállítás ren
dezője, hogy minél több kevés
bé ism ert m űtárgyat mutasson 
be, ezek nemcsak a nagyközön
ségnek jelentenek újdonságot, 
hanem igen gyakran a szakem
bereknek is. így a kiállítás 
megszervezése és bem utatása 
egyaránt szolgál népművelési 
és tudományos feladatokat.

Az evangélikus gyülekezetek 
műtárgyaiból több, m int 40 da
rab került most kiállításra. Va
lamennyi megérdemelné az is
mertetést, a  soproni gyűjte
mény 11 pompás darabja épp
úgy, m int más — elsősorban 
dunántúli — gyülekezet m ű
tárgyai. Kiemelkedik mégis 
szépségével s egyszerűségével 
az utolsó vacsorát ábrázoló 
nemescsói oltárterítő 1650-ből 
s a  nagyvázsonyi ostyatartó tá 
nyér Agnus Dei díszítéssel és 
1718-as évszámmal. Meg kell 
itt elégednünk a  többi kiállító 
gyülekezet nevének felsorolá
sával: Aszód, Bonyhád, Deák 
tér, Budavár, Cinkota, Győr, 
Miskolc, Sooron, Tállya, Tokaj, 
Vadosfa, Veszprém és Zala- 
szentgrót. Természetesen lehe
te tt volna a m űtárgyak számát 
még szaporítani, a szépek kö
zül más szépet, emlékezeteset 
válogatni, — mégis: a kiállított 
tárgyak együtt s külön-külön 
is méltóképpen m utatják be a 
magyar evangélikusság műkin
cseit.

Papp Ivánné

Á b r a h á m  m e g p r ó b á l t a t á s a
Érted? — kérdezik szüleid, 

am ikor valam it nagyon szigo
rúan megparancsolnak. Milyen 
nehéz akkor engedelmeskedni, 
ha nem értjük szüleinket. Most 
m it tegyek? Mit mondjak? — 
kérdezzük ilyenkor magunk
ban. Nem szeretnek? Rosszat 
akarnak? Az lehetetlen. Ezt 
nevezik megpróbáltatásnak. A 
felnőttek sokszor nem hiszik 
el, hogy egy egészen kis gyer
meknek is lehet megpróbálta
tása. Most Ábrahám megpró
báltatásáról lesz szó.

Isten ígérete szerint Ábra
hám nak és Sárának kisfia szü
letett. Izsáknak nevezték el. 
Izsák neve magyarul azt je
lenti, hogy nevetés. Talán 
azért nevezték így, m ert Sára 
nevetett Isten ígéretén. Nem 
akarta  elhinni, hogy fia lesz. 
Vagy talán azért, m ert vala
hányszor fáradtak vagy rossz
kedvűek voltak és ránéztek a 
kis Izsákra felvidultak tőle. 
(Bárcsak lennél te  is otthon 
szüleid Izsákja, felvidítója!)

Nagyon örült Ábrahám és 
Sára. A világ minden kincsé
nél jobban szerették a kis Izsá
kot. De Isten próbára tette Áb
rahámot. Így szólt neki: Vedd 
a gyermeked, a te egyetle
nedet, ak it annyira szeretsz, 
Izsákot, és menj el a Mórija

földjére és ott áldozd fel őt né
kem az egyik hegyen, amelyet 
majd megmutatok neked.

Kora reggel felkelt Ábrahám 
és megnyergelte szamarát. Ma
gával vitte Izsákot és két szol
gáját. Ű tra keltek. Három nap 
múlva m eglátta a helyet, ahová 
mennie kellett. Így szólt szol
gáihoz: M aradjatok Itt a sza
márral. Én a kisfiámmal fel
megyek a hegyre, hogy imád
kozzunk. Akkor az égőáldozat
hoz szükséges fát Izsák vállára 
tette, ő pedig a parazsat vitte 
magával, meg egy éles kést. 
Így indultak el ketten a  hegyre. 
Izsák útközben megszólalt. 
Édesapám: itt a tűz és itt a fa, 
de hol van az áldozathoz szük
séges bárány. Ábrahám  így 
válaszolt: Isten majd gondos
kodik az áldozathoz szükséges 
bárányról, fiam.

Amikor felértek a hegyre, 
Ábrahám  oltárt épített. Az ol
tá rra  helyezte a fát. Fiának ke
zét és lábát összekötözte, az
után feltette az oltárra, hogy 
feláldozza. Akkor Isten angya
la így k iáltott az égből: Ábra
hám, Ábrahám! ne nyújtsd ki 
a te kezedet a gyermekre, és 
ne bántsd őt, m ert most már 
tudom, hogy Istent szereted és 
kész vagy egyetlen fiadat is 
odaadni érte.

Á brahám  szíve megköny- 
nyebbedett. Megoldozta Izsák 
kezén és lábán a köteléket. És 
am int körülnézett m it látott? 
Egy bárányt, egy kost, am int 
szarvával egy bokor ágaiba 
akadt. Ezt a kost áldozta meg 
az oltáron fia helye tt

Á brahám  a  h it a ty ja :
Hallgat Isten hívó szavára. 
Engedelmeskedik parancsának.
Isten gondolatai hatalm asak, 
nem értjük  azokat mindig.
De akkor is engedelmeskednünk kell 
Istennek, am ikor nem értjük.
Akkor is engedelmeskednünk kell. 
am ikor fáj nekünk.
Isten mindig a javunkat akarja. 
Legyen meg a te  akaratod 
m int a  mennyben, úgy a  földön is.



A presbiter az egyházban és a társadalomban „Léptünk előre, de félre is’1
A Lutheránus Világszövetség kőnyomatosa (LWB In

formation) német és angol nyelvű kiadásaiban egy
aránt hosszú interjút közöl az eviani nagygyűlés érté
kelését érintő kérdésekről. A megkérdezettek: dr. 
Mikko Juva, az LVSZ elnöke, dr. André Appel, az 
LVSZ főtitkára, és D. Káldy Zoltán püspök. A három 
interjúból ezúttal D. Káldy Zoltán püspök nyilatkoza
tából közlünk részleteket.

— Püspök úr, véleménye szerint mik voltak a pozitív jelen
ségek Evianban?

Feleletem nemcsak a sa já t véleményemet, hanem egyhá
zunk Külügyi Bizottságának álláspontját is magába foglalja. 
Több vonatkozásban kétségtelenül előrelépés történt Evianban.

1. Jó, hogy az evangélium továbbadása kérdésében a  nagy
gyűlés I. szekciója igyekezett feleletet keresni és adni az ige
hirdetés égető problémáira. Ha nem is tudott „patent”-okat 
adni, de élesztette a felelősséget a  tekintetben, hogy szüntele
nül keressük a  ma emberének kérdéseire az evangélium mai 
feleletét és ne ismételgessük a  „tegnap” emberének adott „teg
napi feleleteket”.

2. Nagyon jelentős előrelépés történt a  társadalm i kérdések
kel való foglalkozás területén. Egyesek a nagygyűlés „negatí- 
vumá”-nak tekintik a  társadalm i kérdésekkel való hangsúlyos 
foglalkozást, mi azonban ezt nagy pozitívumnak látjuk, ö rü 
lünk annak, hogy m ár az I. szekció kiemelte, hogy az egyház 
bizonyságtétele nem vákuum ban történik, hanem  a  társada
lomban és bátorította a tagegyházakat, hogy növeljék érdeklő
désüket a  társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális kérdé
sek iránt, ö rü lünk  annak is, hogy a faji kérdésben, az embe
ri jogok problémáiban, a béke ügyében, az európai biztonság 
vonatkozásában jó határozatok születtek a plenáris üléseken. 
Ezek a  határozatok megerősítik ázt az egészséges felfogást, 
hogy „teológia, etika és gyakorlati alkalm azás” elválaszthatat
lanul összetartozik. Meggyőződésünk szerint a világ problé
máival való foglalkozás jelzi azt, hogy az egyház tudja, hogy 
nem önmagáért van, hanem  a világért. Aki pedig azt gondolja, 
hogy a világgal kapcsolatban „egyetlen feladata az egyháznak 
az evangélium hirdetése”, az nyilvánvalóan megcsonkítja az 
evangéliumot és a  reformáció tartalm át is.

3. ö rü lünk  annak is, hogy a lutheránus—református egyhá
zak viszonyában nagy előrelépés történt. Helyeseljük a  „szó
szék és oltár” közösségét, a kapcsolatok további mélyítését és 
annak igényét is, hogy a két egyház a világ égető problémái
ban közös akciókkal segítsen megoldásokat keresni.

4. Nagyon értékeljük Tödt heidelbergi professzor előadását 
az „alkotó tanítványság” (creative discipleship) kérdéséről. 
Az előadás kiinduló pontjai vitathatók, de a  konzekvenciák 
levonása feltétlenül jó. Valóban igaz, hogy Jézus követésében 
a  mai modern világban Jézus tanítványainak új és produktív 
feleleteket kell adniuk a világban felvetődő kérdésekre, erő
feszítéseket kell tenniük a konkrét kérdések megoldására és 
nem elégedhetnek meg „teológiai megál!apítások”-kal. Ez az 
előadás mozgósító erejű volt, leszállított a „teológiai megállapí
tások” trónjáról és az élet sűrűjébe küldte az egyházat konk
rét szolgálatokra, „alkotó tanítványság”-ra!

— Voltak negatív jelenségek is a nagygyűlésen?

Ha az előbb több ponton „előrelépéséről beszéltem, most 
„félrelépésekéről is kell szólnom.

1. Semmiképpen sem tudjuk helyeselni Knutson professzor 
irányvonalát a  római katolikus—evangélikus egyházak vi
szonylatában. Noha előadásának több szép részlete volt, elő
adásának „összképe” a rajongás bélyegét viselte magán. A mi 
egyházunk is kész a dialógusra a  római katolikus egyházzal, 
nyitottak vagyunk egymás jobb megismerésére, egymás sajá
tos kincseinek közlése és vétele vonalán, készek vagyunk az 
együttműködésre, az emberiség égető problémái megoldásá
nak segítésében, de az „újraegyesülés” koncepciót, amelyet 
Knutson professzor emlegetett, mi az eszkatologikus dimen
zióba tartozónak valljuk. Az „újraegyesülés” gondolata meg
győződésünk szerint teológiai és gyakorlati „félrelépés”. Ennek 
erőltetése bontó és nem egyesítő erő. A mi kisebbségben élő 
egyházunknak más tapasztalatai vannak, m int Knutson pro
fesszornak, akinek egyháza az am erikai Dubuqueban többségi 
egyház a római katolikusokkal szemben. Jó volna, ha a Luthe
ránus Világszövetség jobban figyelne több kisebbségben élő 
egyház helyzetére és szavára és nem sorolná egyszerűen a 
„konzervatív” kategóriába a mi álláspontunkat. Véleményünk 
szerint a Lutheránus Világszövetségnek általában józanabbul 
kellene megközelíteni a római katolikus—evangélikus kér
dést. Azt külön is sajnáljuk, hogy Evianban lényegében nem 
adtak módot az ún. „római katolikus” kérdés részletes és nyílt 
megbeszélésére sem a II. szekcióban, amely az „ökumenikus 
kérdés”-sel foglalkozott, sem a plénumban. Pedig ebben az 
ügyben a „genfi központ” nem illetékes a döntésekre, m ert az 
a tagegyházakra tartozik.

2. Bár a társadalm i kérdésekkel való foglalkozást pozitívnek 
ítéljük meg, mégis negatívum okat is kell említenünk. A hatá
rozatoknak sokkal konkrétebbeknek kellett volna lenniük. A 
„teológiai tételek” alkalm azását még bátrabban kellett volna 
eszközölni pl. Vietnammal, Közel-Kelettel, a háborúval, a le
szereléssel, az atomfegyverekkel stb. kapcsolatban. Nem ju 
to tt kifejezésre kellőképpen az sem, hogy az egyháznak min
den jóakaratú em berrel együtt kell mőködnie a világ mai kér
déseinek megoldásában. Még mindig valamiféle sajátos „egy
házi megoldás” ideálját tartják  sokan szem előtt és idegenked
nek a szekuláris-ökumenizmusnak a gondolatától, amely 
nem „világ-egyház”-at akar — m int ahogy ezt sokan félreér
tik —, hanem együttmunkálkodást a hívők és nem hívők között 
és azt, hogy az egyház merjen és akarjon „világi jellegű” jó
cselekedeteket végezni a hit gyümölcseképpen.

3. Sajnos Evianban is érvényesült az a  tendencia — ami az 
előző nagygyűléseken is jellemző volt —, hogy a főelőadásokat 
a nyugati egyházak képviselői tarto tták  és nem kaptak felké
rést ilyen előadásokra a  „keleti országok” képviselői. Mintha 
ez azt jelezné, hogy csak a „Nyugat” akarja  tanítani a „Ke- 
let”-et, de tőle tanulni nem kíván. Nyilván van tanulnivalónk 
nyugati testvéreinktől is, de mi is tudjuk és akarjuk segíteni 
őket szolgálatunkkal. A nagygyűlések megszegényítése a „ke
leti előadók” mellőzése. Vajon nem ilyen irányú tendencia 
van a mögött is, hogy az új Tanulmányi Bizottságba nem vá
lasztottak be senkit a  magyar egyház képviselőiből, akkor, 
am ikor mindenki előtt nyilvánvaló, hogy Evianba a legjobban 
átgondolt teológiai tanulm ányi m unkát éppen a  magyar egy
ház vitte? Vagy az új Tanulmányi Bizottság csak „egyfajta” 
teológiai m unkát akar művelni?

AMERIKA EVANGÉLIKUSSAGA

VANNAK TÉMÁK, ame
lyekről sokan sokat elmond
tak, megírtak már. Korunkban 
a szavak értékének devalvá
ciója fenyegető tünet, s meg
gondolásra készteti azt, aki 
ennek ismeretében is szeretné 
megkísérelni, hogy véleményét 
kifejtse azok számára, akik 
széles körben — ismerve, is
meretlenül — m unkatársak, 
vagy még inkább társak égy 
feladat ellátásában. A presbi
tériumoknak: szívem szerint 
egyénileg a presbitereknek 
szeretném kifejteni gondolata
imat a közös munkáról. Az a 
tény, hogy részei vagyunk az 
egésznek, egybekapcsol ben
nünket. Ebben az egybekap
csolt állapotban tevékenysé
günket mi töltjük meg tarta
lommal S ha ezt együtt gon
dolkodva, tudatosan tesszük, 
úgy nemcsak formailag, ha
nem valóságosan is egyek va
gyunk.

Az em bert alapvetően jel
lemzi, hogy egyénisége van s 
ez a körülmény teszi az embe
riséget olyan sokszínűvé. Nem

Az a  11 állam, amely ezen a 
körte alakú világrészen helyez
kedik el, az ún. „ fia ta l1 álla
mok” közé tartozik. Koruk meg
alakulásuktól kezdve alig m ás
fél évszázad. Azokból a  gyar
matokból alakultak, amelyeket 
a  spanyolok és portugálok hoz
tak  létre m ár a  lö.században. 
Latin-Amerikát ma „forrongó 
v ilágakén t ta rtjuk  számon, 
ahol a katonai puccsok, gerilla 
szervezetek támadásai vannak 
napirenden, d iktatúrák váltják 
egymást, s  a  naiv újságolvasó 
a  „déli vér” hevességére m a
gyarázza az eseményeket. Nem 
a  déli vér forrong ezen a  föld
részen, hanem azok a  végzetes 
állapotok, amelyeket konzer
váltak a  m últ század elejéről. 
Feudalizmus uralkodik még itt, 
s  az újkori rabszolgaságot fel
váltotta a  legalább olyan em
bertelen legújabbkori bérrab
szolgaság. Nem kell különö
sebb jóstehetséggel rendelkez
nünk, ha azt m ondjuk: Latin- 
Amerika forradalom küszöbé
hez érkezett.

A 20,2 millió négyzetkilomé
ter területen (Közép-Amerikát 
is hozzászámítva) csak 238 m il
lió lakos van. Népsűrűsége 
hozzávetőlegesen tíz fő és ez a 
sűrűség is csak bizonyos he
lyeken gócosodik. Szakszerű 
termelés m ellett éz a  föld ké
pes lenne 4—5-ször annyi em
bert is magas színvonalon el
tartani. A termelési viszonyok
ra  jellemzően viszont a  latin
am erikai államok nemzeti jö
vedelme együttvéve nem éri el 
az Egyesült Államok nemzeti 
jövedelmének tizedrészét. Egy 
maroknyi csoport egész Latin- 
Amerika gazdaságának kéthar
mad része felett rendelkezik.

És m it látunk a  nép között? 
Azt, am iről néhány hónapja 
írtunk Brazíliával kapcsolat
ban: „A latin-am erikai népes
ség kétharmada, vagy még n a
gyobb része hiányosan táplált, 
sőt egyes vidékeken valósággal 
éhezik”. Azok a  bérek, amelye
ket a  mezőgazdaságban, vagy 
az iparban érnek el, olyan két- 
ségbeejtően alacsonyak, hogy a  
puszta lét fenntartásához ke
vésnek bizonyulnak. Egy latin
am erikai munkás átlagbére na
pi 50 centtől egy dollár, míg 
az Egyesült Államokban több, 
m int tízszerese ennek. Nem 
véletlen, hogy a  kapitalista ál
lamok mohón vetik rá magu
kat erre a  félgyarmati konti
nensre, hiszen a  munkabérek 
alacsonyságával hasznuk meg
sokszorozódik.

Ilyen körülmények között, e 
kiáltó társadalmi ellentétben 
figyelhetünk valójában fel a  
brazil Castro szavaira: „Mun
kásaink tápláléka a  legrosz- 
szabb minőségű, semmilyen 
szempontból sem kielégítő. 
Ennél m ár csak az lehetne 
rosszabb, ha semmit sem ehet
nének”. A brazil szociológus 
sötét színekkel ecseteli r. tö
megek nyomorát, elm aradott
ságá t Könyvének ezt a  címet 
ad ta: „Az éhező Brazília”.

Ha m ár élelemre nem telik 
a  tömegeknek, hogyan telne 
lakásra és egyéb kulturális dol

akarom tehát semmiképpen 
sem uniformizálni a presbite
reket a  Magyarországi Evan
gélikus Egyházban, de szeret
ném, ha tudatosan — ám ki-ki 
a maga módján —, sokszínűén 
bár de egyirányban gondolkod
nánk.

Ezt az egységet az együtt
gondolkodásban alapvetően 
meghatározza, hogy Jézus 
Krisztus egyházában és szoci
alizm ust építő hazánkban 
élünk. Ez a tény dialektikus, 
de nem ellentmondásos. Meg
győződésem, hogy ennek tuda
tos és örömteli felismerését a 
presbiterek sajátjuknak érzik.

E felismerések feladatokra 
is köteleznek. Birtokukban Is
ten különleges lehetőséget 
adott, hogy az egyház tagjai ne 
csak együtt éljenek, hanem 
egyek legyenek a szocialista 
társadalommal a népünk javá
ra történő szolgálatban. Amint 
lehetetlen, hogy az Istent sze
rető ember tudatosan gonosz 
legyen, úgy nem lehetséges 
m agát megfeleznie egy vélt

gokra? A dél-amerikai falvak 
nyomorúságosak és elmaradot
tak, a  nagyvárosok pedig tele 
vannak elképesztő és példa 
nélkül álló nyomornegyedek
kel. Ezekkel a  viszonyokkal 
já r  együtt a  tömeges írástudat
lanság. A 11 dél-amerikai ál
lamban 50—75 4/o-os az ana l
fabétizmus. A nyomor, az írás
tudatlanság szörnyű hatással 
van az egészségügyre is.

A kontinenset elárasztják a 
különböző népbetegségek: tü 
dővész, malária, vérbaj, vér
has, trachoma, tífusz, trópusi 
bőrbetegségek, beriberi, sárga
láz stb. A m alária egész Latin- 
Ameríkának „tömeggyilkosa”. 
Évenként pl. 80 ezer életet olt 
ki Brazíliában. Ecuador lakos
ságának fele szenved benne. 
Paraguay „nemzeti katasztró
fája”. Orvos, kórház, gyógyke
zelés alig van. A csökevényes 
társadalombiztosítás, a lakos
ság nyomora képtelen eltarta
ni az orvost. Ilyen m agárautal- 
tan és elhagyottan, szörnyűsé
ges állapotban, félgyarmati vi
szonyok között él a  kontinens 
sokmilliós tömegé.

A nyomor mélysége oly 
nagy, hogy a  Latin-Ameriká- 
ban uralkodó római egyház is 
nemegyszer felemelte szavát 
ellene. E szó visszhangot k a 
pott a  Vatikánban is. Az egy
házi világszervezetek egyre- 
m ásra foglalkoznak Latin- 
Amerika kérdésével és sz íw el- 
lélekkel osztoznak a  tömegek 
igényeivel. Éppen a kontinens
sel kapcsolatban kezdték ú jra  
értékelni a forradalom kérdé
sét, m int ahogyan arró l m ár 
tájékoztattuk olvasóinkat.

A forradalom küszöbén a 
m aroknyi evangélikusság több
ségében a haladás oldalán áll. 
S eközben végzi az evangéli
kus egyház a maga szolgálatát. 
A lelkész pl. Santiagoban (Chi
le) telefonhívást kap, hogy 
Conceptiönban temetése lenne. 
Több, m int 50Ö kilom étert u ta
zik a  Panam erican vasúton, 
hogy szórványhívét elkísérje 
utolsó ú tjára és vigaszt nyújt
son a hozzátartozóinak.

dr. Rédey Pál

A SAJTÓOSZTÁLY 
FELHÍVÁSA

A Sajtóosztály értesíti a 
Lelkészi Hivatalokat és a 
Gyülekezeteket, hogy az 
1371. évi EVANGÉLIKUS 
NAPTÁR és az ÚTMU
TATÓ előjegyzések novem
ber 3Ö-ig küldhetők be. A 
Sajtóosztály az igényeket a 
beérkezés sorrendjében
igyekszik kielégíteni. A ha
táridőn túl beérkező elő
jegyzéseket a  Sajtóosztály 
nem tudja figyelembe venni. 
Mivel a  két kiadványból 
visszavételezés nem lehetsé
ges, a Sajtóosztály kéri a 
Gyülekezeteket, hogy csak a 
szükségnek megfelelően 
küldjék be megrendelései
ket

A N aptár ára : 13,—* Ft.
Az Útmutató ára: 3,-- Ft,

egyházias, ugyanakkor társada
lomellenes gondolkozásra sem.

NEKÜNK PRESBITEREK
NEK elsőrendű kötelességünk, 
hogy szolgáló életet éljünk. 
Szolgáló életünk az egyházban 
és egyidejűleg a társadalomban 
folyik. Az egyház nem áll kü
lön, hanem része a társada
lomnak. Az a gyülekezeti tag, 
az a presbiter, aki tudatosan 
tagja az egyháznak, egyidejű
leg tudatosan építő tagja 
kell legyen társadalm unknak. 
Amint az ember jót is tesz,hi
bát is vét,, úgy eredményes tet
tek mellett követünk el hibá
kat az egyházban is és nyil
vánvalóan — ez az élettel 
já r  — előfordulnak hibák is a 
társadalom életében is. Aki 
ezekkel a  hibákkal gyógyító 
törekvéssel azonosulni tud és 
nem rajta  kívül állónak tekin
ti azokat, az tagja igazán az 
egyháznak, a  társadalom nak 
egyaránt.

Épp ezért a presbiteri szolgá
la tra  szóló megbízatás kettős 
eredetű: egyházi és társadalmi. 
Nem vitás, hogy presbiterek, 
felügyelők és más tisztségvi
selők az egyházi törvények 
rendje szerint választásokkal 
kapják megbízásukat a gyüle
kezetektől.

AZ EGYHÁZ FELADATA 
ÉS SZOLGÁLATA azonban 
nem korlátozódik az egyház
ban élőkre. Feladata szolgálni 
egyházonkívüliekkel az embe
riség egészének. Együtt szol
gálni csak bizalommal lehet. 
A bizalom az állam és az egy
ház között kölcsönös s az ál
lam  a szolgálatban elfogadja 
az egyház megbízottainak 
együttműködését közös célok 
megvalósítására. Ez azt a jel
leget is adja az egyházi m un
kálkodóknak, hogy megbízatá
suk egyszersmind társadalm i 
eredetű.

Vallom, hogy ez a kölcsönös 
bizalom nagy erő, melynek 
eredményeit az egyház népe a 
társadalom egészével élvezi. 
Üjból szeretném kiemelni, hogy 
az egyház népe az ország dol-

Az Országos Gyülekezeti Se
gély egyházkerületi és egyház- 
megyei előadói Celldömölkön 
tarto tták  idei értekezletüket, 
am int ezt m ár jeleztük előző 
számunkban. Alapos megvita
tás alapján elfogdták Várady 
Lajos esperes, országos előadó 
beszámolóját, amelyből az 
alábbi adatokat közöljük.

A Gyülezeti Segély idei 110 
éves jubileumán az összes be
vétel meghaladta az négyszáz- 
ezer forintot. Az emelkedés az 
1968. évhez képest csaknem 
30 000 forint. Ebben az összeg
ben benne van az ún. „nagy 
szeretetadomány”, az offerto- 
riumok, amely 40 000 Ft és a 
perselypénzek összesítése, az 
ún. „kis szeretetadomány”, 
amely 24 000 Ft.

A gyűjtések összegéből a  16 
egyházmegye kiosztott több, 
m int 163 000 forintot, az egy
házkerületek presbitériumai 
több m int 173 000 forint felett 
rendelkeznek. Az országos 
presbitérium  határozza meg, 
hogy mely gyülekezetek kap
ják a  szeretetadományokat. 
Ebben az évben fordult elő elő
ször, hogy valamennyi kérvé
nyező gyülekezet kapott se
gélyt, többen többet, m int aho
gyan azt remélték.

Ez a szép eredmény azért 
volt lehetséges, m ert a  16 egy
házmegye közül 13 többet 
gyűjtött össze, m int az előző 
évben, annak ellenére, hogy a 
gyülekezetek országosan nagy 
áldozatkészséget m utattak az

gozó társadalm ának része. 
Kikből áll az egyház népe: 
munkásokból, parasztokból és 
értelmiségiekből. Ezek az em
berek a maguk m unkájával vi
szik előre az ország dolgait s 
tudva, hogy ez mind a társa
dalomnak, mind saját érdeke
iknek megfelel. Végzetes téve
dés volna, ha bárki azt hinné, 
hogy más a  m unkahelyén vég
zett m unka célja s megint 
más lenne az egyházé, önm a
gával fordul szembe az, aki az 
egyházban, valamiféle külön 
„egyházias” úton já rna  s ellen
tétes irányba fejtene ki erőt, 
m int a mindennapi életben.

Egyházunk m egtalálta helyét 
a szocializmusban és életét 
ugyanabban a jó közérzetben 
folytatja, m int am ely a poli
tikai életet is jellemzi. Tanú
ságot merek tenni, hogy ez 
így van az egyház legszélesebb 
köreiben, személyes tapaszta
lataim szerint. Az' ország kü
lönböző tájain több gyüleke
zetben megfordultam, jelentős 
számú lelkésszel, presbiterrel 
beszélgettem és ezek az együtt- 
léfek megerősítették nézetemet 
e kérdésben.

Hadd fejtsem ki befejezésül 
azt a meggyőződésemet, hogy 
nem elég az anyagi ügyekkel 
való törődés, vagy az anyagi 
áldozatvállalás, a társadalom 
ban történő szolgálat. A pres
bitereknek meg kell ismerniük 
egyházunk vezetőinek teológiai 
felismeréseit is, m ert ez hozzá
segítene, hogy szolgálatuk min
den téren még tudatosabbá 
váljék.

Lelkészeink feladata, hogy 
megismertessék a presbitereket 
egyházunk munkájával, teoló
giájával és gondolkodásukat 
bekapcsolják ezáltal is abba a 
vérkeringésbe, mely egybekap
csolja őket egyházi és egyhá- 
zonkívüli, de a közös feladat 
érdekében szolgáló felebará
tokkal.

Hiszem, hogy hitünk és szol
gálatunk egyházban és világ
ban így válik igazán tudatossá 
és eredményessé.

Szent-Ivány Ödön

árvízkárosultak szám ára indí
tott gyűjtésben is. A tizenhat 
egyházmegye közül kilenc az 
egyházmegye lélekszámát te 
kintve 1 forintnál többet ered
ményezett lelkenként. Ezek a 
következők: 1. a  Tolna-Bara
nyai egyházmegye, 2. a Vasi 
egyházmegye, 3. a  Borsod-He- 
vesi egyházmegye, 4. a Fejér- 
Komáromi egyházmegye, 5. a 
Somogy-Zalai egyházmegye, 6. 
a Veszprémi egyházmegye, 7. a 
Nógrádi egyházmegye, 8. a  Haj- 
dú-Szabolcs egyházmegye és a 
9. a  Pest megyei egyházmegye.

Az előadók értekezlete ja 
vaslatot tesz az országos pres- 
tériumnak, hogy létesítsen egy 
„Székács József alap”-ot, 
amelyhez m ár rendelkezésre 
áll 34 000 forint. Az alap nem 
osztható ki segélyként, hanem 
váratlanul kárt szenvedett gyü
lekezetek igényelhetnek abból 
kölcsönt egyévi visszafizetésre. 
A „Székács József alap” meg
emlékezés lenne a 110 éves for
dulóról, egyben megörökítené 
dr. Székács József nevét és em
lékét.

Az előadók értekezlete 
örömmel vette tudomásul, hogy 
az Országos Gyülekezeti Se
gély, a tradíciónak megfelelő
en, hivatalos kapcsolatot vett 
fel a Német Demokratikus 
Köztársaságban és a  Német 
Szövetségi Köztársaságban m ű
ködő Gustav Adolf Werkkel, a 
Bajor Tartományi Egyház Gus
tav Adolf W erkjével és a  M ar
tin Luther Bunddal.

Észak-Amerika evangéliku
sainak száma az elmúlt évben 
9 223 216 volt. Bár ez a  szám 
visszaesést jelent az előző évi
vel szemben, az evangélikusság

mégis a harm adik legnagyobb 
felekezet Amerikában a bap
tisták és a  metodisták mögött. 
A visszaesés okait vizsgálják, 
hogy orvosolhassák.

.NG ELIK US  
S S  FÖLD RAD Z
Dél-Amerika ma

Max Bolliger:
HITVALLÁS

Hiszek a Fényben.
Hiszem, Uram,
hogy jelen vagy mindenütt,
jelen az ég színében,
fonnyadt leveleken,
rekettye-vesszőkön,
dombok árnyain,
alkotásaid énekében.
Hódol neked ez az óra, Uram, 
m int lelkem halhatatlansága.
Hatalmad ott van örömömben, 
s kezed megméri szívem, ha nehéz 
Minden érzésben ott vagy, 
és én meghajlok 
szeretet-törvényeid előtt.
Hiszek a Fényben.

Fordította: Bodrog Miklós

Az áldozatkészség növekszik...
-  Jelentés a Gyülekezeti Segély idei munkájáról —



As irgalmasság kivédi as Ítéletet
Jak 2,8—13.

ENNEK A SZAKASZNAK AZ ELŐZMÉNYE ES HÁTTERE a 
2,1—7. versekben olvasható. Valószínűleg megtörtént, akkori
ban talán közismert esetre hivatkozik a levélíró. Valamelyik 
gyülekezetben nyilvánosan megszégyenítettek egy szegény em
bert, amikor az istentiszteletre gyülekezők sorából hátra, az 
utolsó sorba tuszkolták. Bezzeg az előkelőket, tekintélyeseket 
az első sorokba tessékelték. Ezt az esetet használja jel Jakab 
arra, hogy a személyválogatás vétkével kapcsolatban a feleba
ráti szeretet „királyi törvényére” rámutasson.

KIRÁLYI TÖRVÉNYNEK talán azért nevezi, mert az Űr ad
ta, vagy mert ez a parancsolatok királya, a legfőbb, a nagy 
parancsolat, ahogyan Jézus is nevezte (Mt 22,35—40). A sze
retet nagy parancsa mindenkit kötelez és mindenki iránt. 
Ahogyan a parancsolatokban nem lehet válogatni, úgy az 
emberekben sem. Talán nem véletlen, hogy Jakab éppen 
az 5. és a 6. parancsolatot említi példaként: Ne ölj! Ne légy há- 
zasságtörő! Az emberi együttélés szempontjából szinte a két 
legjelentősebb területre utal. A család és a szélesebb közössé
gek, társadalom, népek életére. S talán a megfogalmazás sem 
véletlen: Ha nem paráználkodol, de ölsz megszeged a törvényt! 
Éppen az ún. „kegyes” — inkább kegyeskedő — emberek 
rendkívül érzékenyek a 6. parancsolat — legalábbis külsőleges 
— betöltésére. Annál nagyvonalúbban kezelik azonban az 5. 
parancsolatot: haragszanak, gyűlölködnek és hidegen veszik 
tudomásul a háborús szörnyűségeket.

AZ EMBEREKBEN SEM LEHET VÁLOGATNI nemcsak a 
parancsolatokban. Könnyű lenne csak azokat szeretni, akik ne
künk rokonszenvesek s akiktől viszontszeretetre számíthatunk. 
Jézusnak így tették fel a kérdést a kegyes zsidók: Ki az én fe
lebarátom, akit szeretnem kell? Még a samáriai is? Egy nem
zedékkel később a keresztyén gyülekezetnek Jakab azt prédi
kálta, hogy a pogány környezetre is érvényes a szeretet paran
csa. Ma azt mondanánk: nem válogathatunk hívők vagy nem 
hívők, különböző meggyőződésű emberek között. Szeretetre vár
nak az emberek, mindenki. A nagyon távoliak, — idegen föld
részek lakói, szabadságukért, jólétükért, néha puszta életükért, 
a mindennapi betevő falatért küzdő népek — s a nagyon köze
liek, lakó- és munkatársak, falubeliek és szomszédok, társbér
lők és útitársak. Szülők és gyermekek, egymást néha oly nehe
zen megértő nemzedékek, házastársak, akik közé néha falat 
épített a megszokás és a közöny. Emberek, akik mellett elme
gyünk, t  akik azt szeretnék, hogy vegyük végre észre őket.

FELELŐSSÉGBEN ÉLÜNK, ezt hirdeti az apostoli ige az 
egyházi év utolsó előtti vasárnapján, ősi egyházi hagyomány 
szerint ez „az ítélet vasárnapja”: az utolsó ítéletről szól az ige
hirdetés. Persze nemcsak ezen a vasárnapon kellene erre gon- 
dolni.Egész életünknek abban a tudatban kell folynia, hogy fe
lelősek vagyunk. Mindarról, amit kaptunk, számot kell adnunk: 
a múló időről, éveinkről és napjainkról, szellemi és anyagi ja
vainkról, tehetségünkről és pénzünkről. S nemcsak az embere 
a társadalom előtt — ez sem mellékes — hanem az örök Isten 
előtt. Ügy szóljunk és úgy cselekedjünk, hogy Urunk számon- 
kéri: mire használtuk fel a szabadságot, amit nekünk adott. 
Igen, a szabadságot, a nagy lehetőséget a jóra. A  „szabadság tör
vénye” ezt jelenti: Isten szeretete, irgalmassága felszabadított 
a szeretetre, arra, hogy én magam is irgalmas legyek.

AZ IRGALMASSÁG KIVÉDI AZ ÍTÉLETET. Azt jelenti ez, 
hogy a mi irgalmasságunk, emberszeretetünk épít majd jó cse
lekedeteinkből védő sátrat a fejünk fölé, ha Isten ítéletre hív? 
Aligha. Minden jó igyekezetünk kevés lenne ahhoz, hogy eb
ben az ítéletben megállhassunk. Hanem Isten irgalmassága ter
jeszti ki védő szárnyát fölénk. Így maradhatunk meg az ő  íté
lő tekintete előtt is. De persze erre csak akkor számíthatunk, 
ha Urunk jóindulatát el nem játszottuk azzal, hogy míg ő ir
galmas és nagyszívü, mi magunk kegyetlenek és szeretetlenek 
maradunk. Aki irgalmatlan felebarátai iránt, ahhoz az ítéletben 
Isten sem lesz kegyelmes. Ezért „boldogok az irgalmasok, mert 
ők nyernek irgalmasságot” (Máté 5,7).

At. Groó Gyula

Istentiszteleti rend
B udapesten, 1970. novem ber 15-én

D eák té r  de. 9 (úrv.) T r a j t le r  G á
b o r, de. 11 (ú rv .) d r . H a fe n sc h e r  
K á ro ly , d u . 6 d r . K é k én  A n d rá s. 
Fasor de. 11 S z irm a i Z o ltán , du . 6 
S z irm a i Z o ltán . Dózsa G yörgy ú t 
de. fé l 10 S z irm a i Z o ltán , ü llő i ú t 24. 
de. fé l 11. K arácsony Sándor u. de. 
9. Rákóczi ú t 57/b. de. 10 (szlovák) 
A rad i A n d rá s , de . 12 (m ag y a r). 
T haly K álm án u . 28. de. 10 F ra n -  
cisci G u ido , d e . 11 d r . R éd ey  P á l, 
du . 6 F ra n c is c i G uido. K őbánya de.
10 V eöreös  Im re , d u . 5 sze re te tv e n -  
d é g ség : B o jto s  S á n d o r. Utász u. 
de. 9 S ü lé  K á ro ly . V ajda P éte r u. 
de. fé l 12 V eöreös  Im re . Z ugló  de.
11 (ú rv .) B o ro s  K á ro ly . R ákosfalva 
de. 8. B oros  K á ro ly . G y a rm a t u . de. 
fé l 10 B oros  K á ro ly . Fóti ú t de. 11 
B en c z ú r L ászló , d u . 5 s z e re te tv e n -  
d égség  S o ly m á r  P é te r . Váci ú t de. 8 
B a ra n y a i T am ás . Frangepán  u. de. 
fé l 10 B a ra n y a i T am ás. Ü jpest de. 10 
B lázy  L a jo s . Pesterzsébet de. 10 Vi- 
rá g h  G y u la . Soroksár Ü jtelep du. 
fé l 3 V irág h  G y u la . P estlőrinc de. 11 
M atuz  L ászló . K ispest de. 10. Kispest 
W ekerletelep de. 8. P estú jhely  de. 
10 S c h re in e r  V ilm os. R ákospalota

MÁV telep de. 8. Rákospalota 
N agytem plom  de. 10. Rákospalota 
K istem plom  d u . 3. R ákosszent
m ihály  de. fé l 11 K a m e r  Á goston . 
Sashalom  de. 9 K a m e r  Á goston . 
M átyásföld de. fé l 11. C inkota de. 
fé l 11, du . fé l 3. K ist^rcsa de. 9. 
R ákoscsaba de. 9. R ákoshegy de. 9. 
R ákosliget de. 10. R ákoskeresz túr 
de. fé l 11, du . 3.

B écsikapu té r  de. 9 (ú rv .) M ado- 
c sa i M iklós, de. fé l 11 (n ém e t ú rv .) 
V á ra d y  L a jo s , de . 11 (ú rv .) M ado- 
csa i M ik lós, d u . 6 S z ita  Is tv á n n á . 
Torockó té r  de. fé l 9 C sák ó  G yu la . 
Ó buda de. 9 F ü lö p  D ezső, de . 10 
(úrv .) F ü lö p  D ezső. X II., T a r tsa y  
Vilmos u . de. 9 T a k á c s  Jó zse f, de. 
11 T a k á c s  Jó zse f, du . 6 s z e re te tv e n -  
dégség . P esth idegkút de. fé l 11 
R u ttk a y  E lem ér. K elenföld de. 8 
B encze  Im re , de. 11 (ú rv .) B encze 
Im re , du . 6 d r . R ezessy  Z oltán . 
N ém etvölgyi ú t de. 9 d r. R ezessy  
Z o ltán . A lbertfalva de. 7 V ison tai 
R ó b ert. N agytétény de. fé l 9. Ke- 
lenvölgy de. 9 V iso n ta i R ó b ert. B u
dafok de. 11 V iso n ta i R ó b ert. Csil
laghegy de. fé l 10. Csepel de. fé l 11.

— Szentháromság után a 25. 
vasárnapon az oltárterítő szí
ne: zöld. A délelőtti istentisz- 
telet oltári igéje: Mt 24, 15— 
28; az igehirdetés alapigéje: 
Jak 2, 8—13.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
November 15-én vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a Pe
tőfi Rádió és az URH adó. Igét 
hirdet BLÁZY LAJOS újpesti 
lelkész. 1

— ÖSAGÄRD. Október 22— 
25. között reformációi igehirde
téssorozat volt a gyülekezet
ben. Igehirdetésekkel Kovács 
Pál szarvasi lelkész szolgált.

— CSŐT. A gyülekezet régi 
kedves terve vált valóra, ami
kor október 4-én hálaadó isten
tiszteleten először gyúltak fel a 
csillárok égői. A villanybeve
zetés a gyülekezet hűségét és 
áldozatát dicséri.

— BUDAVÄRI p r e s b it e r ,
ifj. Fasang Árpád Liszt-estje 
lesz november 15-én, vasárnap 
este lél 8 órakor a Zeneakadé
mia kistermében.

— BÄCS-KISKUN és a TOL
NA-BARANYAI EGYHÁZ
MEGYE lelkészi munkaközös
sége együtt ta rto tta  ülését ok
tóber 13—14-én Hartán. Az 
ülést a második napon meglá
togatta D. Káldy Zoltán püs
pök is, aki az eviani nagygyű
lésről tarto tt beszámolót. A 
testvéri együttlét alkalm ával 
Görög Tibor esperes és Lack- 
ner Aladár igetanulmánnyal, 
illetve úrvacsorái igehirdetés
sel szolgált. Előadást Sólyom 
Károly espereshelyettes, Mis
sura Tibor, Káposzta Lajos és 
Sárkány Tibor, igehirdetési 
előkészítőt Tóth-Szöllős Mihály 
tartott. Gyülekezeti est kereté
ben a templomban igehirdetés
sel Balikó Zoltán, gyülekezeti 
beszámolókkal Andorka Sán
dor és Mogyorósi Gyula szol
gált, és novelláiból H. Németh 
István olvasott fel.

— A NÖGRADI EGYHÁZ
MEGYE lelkészi munkaközös
sége október 22-én Balassa
gyarmaton ta rto tta  ülését. Űr
vacsorát osztott Matuz Pál. 
Igehirdetési előkészítőt Szabó 
István, előadást Garami Lajos 
és Polónyi Zoltán, korreferá
tum ot Matuz Pál, tájékoztatót 
Gartai István esperes tartott.

I M Á D K O Z Z U N K
Urunk, magasztalunk irgalmasságodért. Egyedül ebben bízha

tunk, ha színed elé szólítasz és számon kéred életünket. Ma
gunkra nem építhetünk, minden jó igyekezetünk mellett is 
elmarasztalsz bennünket. Igazságod mértéke alatt ki állhatna 
meg?

Kérünk, ne engedd, hogy visszaéljünk jóságoddal s türelmed 
könnyelműségre indítson. Indíts fel irgalmasságra embertársaink 
iránt. Hiszen annyian várják tőlünk a jó szót, az igaz tettet. Add, 
hogy felelősségünk tudatában éljünk s kegyelmedben bízva hal
junk meg. Ámen.
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Két generációÉppen a határmezsgyén ál
lok. Nem vagyok már fiatal, 
de még öregnek sem monda
nám magam. A munkahelymen 
csupa fiatal vesz körül, ottho
nom és baráti köröm az idő
sebbekből tevődik össze. Igyek
szem megérteni a fiatalokat, 
és türelemmel meghallgatni az 
öregeket. Ciceróval együtt sze
retem azokat a fiatalokat, 
akikben van valami az öregek
ből és azokat az öregeket, akik
ben van valami a fiatalokból.

Ha a humor oldaláról nézem 
a két generációt — a humor
nak magja pedig mindig va
lami igazság — azt mondanám, 
sok hasonlóság van közöttük. 
Mindegyik depresszióra hajla
mos. Testi és lelki életük vál
tozó. Sajnos, mindegyik sok 
gyógyszert használ.

.  Miben különböznek egymás- 
tél? A fiatalok a születésük
től, az öregek a halál felől 
szokták számolni az éveket. A 
fiataloknak nincs idejük a 
múltba visszatekinteni, az öre
gek mindig visszanéznek és tit
kos félelemmel szívükben az 
elmúlásra gondolnak. Az öre
gek őrzik a múltat, mindent, 
amit építettek, a fiatalok tu
domásul veszik amit kaptak 
és átlépnek rajta.A jövőben él
nek.

Állok a két generáció között. 
Megértem a fiatalok új útke
resését, a lázadozásban kitörő 
energiatöbbletet, a minit és a 
maxit, a kamaszos nevetést, a 
párkeresés útvesztőit, még a 
fiúk hosszú haját és a lányok 
fiúsán rövidre vágott hajvise
letét i s . . .  Értem az öregeket 
ig, akiket az orvostudomány 
megőriz a számunkra, megfia- 
•taHi, de akiket a technika

már-már elseper. Bizonytala
nul állnak a jármüvek, tenge
rében. Félnek. Nem tudnak tá
jékozódni a technika roppant 
rohanásában. A folytonos kri
tika bizonytalanná teszi őket, 
azt hiszik nincs már rájuk 
szükség, képzelt betegekké 
válnak. Egyre messzebb kerül
nek az eseményektől, végül 
önmagukba fordulnak. Rájön
nek, hogy fizikailag bírni vala
mit: teher. Lemondanak min
denről, még talán az életről is.

Állok a két generáció között. 
Nézem a hasonlóságokat és a 
különbségeket. Hallgatom a vi
tákat, az összecsapásokat. Fi
gyelem a rádió és televízió 
próbálkozásait: hogyan hozza 
egymáshoz közelebb a két ge
nerációt?

Leülök kettőjük közé a ha
tárkőre. Nézem a teremtett 
világot. Arra gondolok, hogy 
van valami, ami nem változik: 
az emberek szeretetigénye. Ez 
az, amit az öregek kérnek. A 
fiataloknak is erre van szüksé
gük. Azt hiszem, ez az a pont, 
ahol a két generáció találkoz
hatna.

Fiatal, öreg szeretetre vá
gyik. Ülök közöttük. Hallgat
nak. Olyasmiről beszélek ne
kik, ami kézenfekvő, természe
tes. Szeretni kell egymást, öreg 
a fiatalt, fiatal az öreget. Köl
csönösen.

Előveszem egy 22 éves fia
tal berátnőm levelét, aki nyá
ri szabadságát idegen ország
ban az aggok kórházában töl
tötte. Mehetett volna a világ 
bármely pontjára. De odament,

ahol az életet látta fény és 
árnyoldalaival együtt. Az ag
gok kórházába. Élményeiről 
így számol be...

. . .A  város roppant sok lát
nivalót nyújtott. De a leggaz
dagabb élményeim nem azok
hoz a helyekhez fűződnek, 
amelyeket a turisták keresnek 
fel. Többet jelentettek nekem 
azok az emberek akikkel talál
koztam. Az öregek kórházá
nak lakói, ahol dolgoztam. Bol
dog voltam, hogy közöttük le
hettem. Nemcsak a munka 
tett boldoggá, hanem az is, 
hogy fogalmat alkothattam 
magamnak nagyszüleim gene
rációjáról. Megtanultam, hogy 
az ö korukban nem volt köny- 
nyü az élet. örülök, hogy az 
öregek között élhettem, megis
merhettem életfeltételeiket, 
amelyek annyira különböznek 
a mieinktől. Azt hiszem az el
töltött négy hét alatt sokan kö
zülünk, akik itt dolgoztunk, 
megálltunk munkánk közben 
és a szívünkbe nézve kérdez
tük: nincs valahol odahaza egy 
öreg nénénk, bátyánk, nagy
anyánk, akit sohasem jutott 
eszünkbe meglátogatni vagy 
neki egy lapot írni? Minden 
képzelőerőmre szükségem volt, 
hogy megértsem mit jelenthet 
az élet egy özvegyasszonynak, 
akit 18 év kötött ugyanahhoz 
a szobához, ugyanahhoz a kór
házhoz, ugyanahhoz az ágyhoz, 
anélkül, hogy egyetlen barátja, 
rokona felkereste volna a 18 
esztendő alatt. De a sok nehéz
ség ellenére milyen optimista, 
mosolygó, hálás életekkel is 
találkoztam. Amíg itt dolgoz

tam, megtanultam a „türelem” 
szó igazi jelentőségét. Megta
nultam, hogy soha az életben 
el ne felejtsem milyen fontos 
lehet egy kedves szó, egy me
leg mosoly, egy szerető ölelés.

Valamelyik velem egykorú 
barátomnak meséltem kórházi 
munkámról. Megdöbbenéssel 
hallgattam szavait: „Nem hi
szem, hogy van szomrúbb do
log a világon, mint az öregek 
között élni. Én ilyen munkát 
egyből visszautasítanék”!.

Bizonyos szemszögből nézve 
igazat mondott. Valóban szo
morú látvány az az ember, aki
nek ereje napról napra fogy. 
De az is igaz, hogy nagyon sok 
elégedett öreggel találkoztam, 
akik boldogan gondoltak visz- 
sza életükre. Ezek az emberek 
többet mondtak nekem az iga
zi boldogságról, mint bárme
lyik fiatal társam mondani 
tudna nekem. Nem tudom el
fogadni azoknak a fiataloknak 
az álláspontját, akik szemet 
hunynak az élet ama szakasza 
előtt, amely valamennyiünk
nek , tehát nekik is egyszer 
osztályrészük lesz.

Szívesen mondanám nekik: 
„Sajnállak benneteket egész 
szívemből. Sajnállak bennete
ket, hogy nem lehettek része
sei annak a csodálatos élmény
nek, amellyel az élet ajándé
kozott meg engem ezen a nyá
ron az öregek kórházában."

Hadd fejezzem be én ezt a 
kis írást azzal a mondattal, 
amellyel ö kezdte a nekem 
írott levelet:

„Milyen szerencsés teremt
mény vagyok én, hogy téged, 
legdrágább barátaim egyikének 
nevezhettek!”

Gyarmathy Irén

„Mert nékünk mindnyájunk
nak meg kell jelennnünk a 
Krisztus ítélőszéke előtt, hogy 
kiki megjutalmaztassék asze
rint, amiket a testben cseleke
dett, vagy jót, vagy gonoszt.” 
(2 Kor 5,10)

VASÁRNAP. — „őrizd meg 
lelkemet és szabadíts meg en
gem. Ne szégyenüljek meg, 
hogy Benned bíztam.” (Zsolt 
25, 20) Az életben gyakran van 
okunk a megszégyenülésre 
Akár azért m ert ráébredünk 
gyengeségeinkre, akaraterőnk, 
kitartásunk, szeretetünk hiá
nyosságaira, akár azért, m ert 
vágyaink beteljesületlenül m a
radnak. De megszégyenülhe
tünk mások m iatt is, akik visz- 
szaélnek emberi jogaikkal és 
segítség helyett nehéz helyze
tekbe sodornak minket is. A 
zsoltáros mélyről feltörő sóvár
gással kéri Istent: a bizalom 
köti hozzá, ebben soha ne kell
jen megrendülnie! Ez a töret
len bizalom szabadítsa meg 
kétségeitől és őrizze meg a  jó
ban való hitét, törekvését.

HÉTFŐ. — „Az Űr az én Is
tenem, megvilágosítja az én 
sötétségemet.” (Zsolt 18, 29) 
Sokszor vagyok tele panasszal 
s azt hiszem, hogy a világ sö
té t körülöttem, az emberek ri
degek, a körülmények kedve
zőtlenek. Pedig legtöbbször 
bennem van a hiba, belőlem 
jön elő a sötétség, barúlátás, 
kedvetlenség, céltalanság. Isten 
áldott m unkáját mindig rajtam  
kezdi el s én meglepődve ve
hetem észre, hogy egyszeriben 
minden megváltozik, világoso
dik körülöttem is. Arcok vál
nak derűsebbé, problémák ol
dódnak meg s én boldogan is
merhetem fel: mi m indenért 
vagyok felelős, közelben s tá
volban !

KEDD. — „Legyen, Uram a 
te kegyelmed rajtunk, amikép
pen bíztunk Benned.” (Zsolt 33, 
22) Cselekedeteink, melyeket 
heti igénk szerint magunkkal 
viszünk Krisztus ítélőszéke elé, 
sok tényezőtől függenek: m i
lyen korban, milyen családi 
körülmények között születtünk 
s nőttünk fel; hogyan alakult 
egyéni életünk, s hogyan a tá r
sadalomé, melynek minden lé
legzetvételünkkel cselekvő tag
jai és formálói vagyunk; mi
lyen emberekkel hoz minket 
össze az élet, és így tovább. De 
a keresztyén ember úgy hiszi 
és tapasztalja, hogy a legfonto
sabb tényező ez: velünk van-e, 
rajtunk  van-e Isten kegyelme, 
bölcs szeretetével vezet-e s 
erejével táplál-e bennünket. 
Mert, ha igen, akkor cseleke
deteink nem erőlködésből, ha
nem hálás örömből fakadnak.

SZERDA. — Az Űr pedig 
előttük ment nappal felhőosz
lopban, hogy vezérelje őket az 
úton.” (2 Móz 13, 21) Mennyi 
kétség és ingadozás volt már 
mögöttük s még több előttük, 
midőn megkezdik a  nagy vál
lalkozást: a kivonulást a „biz

tonságos rabságból”, Egyiptom
ból és az új haza megtalálását, 
az ígéretek alapján. Semmi 
sem ment magától és természe
tesen ezen az ú ton : sokan meg
buktak hitből s bizodalomból, 
de annak számára, aki figyelt 
az Űrra, éjjel és nappal egy
arán t volt m it észrevennie s 
követnie. A felhő- és tűzosz- 
lopot lehet természeti tüne
ménynek is tekinteni. Mi azon
ban tudjuk, hogy Isten kezé
ben m inden eszközzé válik * 
érettünk történik.

CSÜTÖRTÖK. — „Az Űr
megsegít engem, kicsoda kár
hoztathatna?” (Ézs 50, 9) Nem 
önmagunk kiválóságát és tá 
m adhatatlanságát akarjuk e 
bizonyságtevő mondattal iga
zolni, csupán azt, hogy ha a* 
Űr megsegít és a jónak szolgá
la tára  segít bennünket, akkor 
nem kell félnünk bírálattól, 
meg nem értéstől sem, irigység
től vagy akár felekezetközi 
vagy szektás kárhoztatástól 
sem, m ert Isten a mi egyetlen 
Bíránk és hisszük, hogy jó aka
ra tá t ő diadalra viszi. De ha 
saját kemény szívűségünk, 
szűklátókörűségünk, önzésünk 
vagy irigységünk kap bírálatot, 
miközben Isten segítségére m ár 
régen nem is gondolunk, ne 
kíséreljük meg ezt Istenre hi
vatkozva elhárítani!

PÉNTEK. — „Megrepedt ná
dat nem tör el, a pislogó gyer
tyabelet nem oltja ki.” (Ézs 42, 
3) Manapság m ár mindenféle 
hulladékanyagot ügyesen fel 
tudnak használni valamilyen 
új anyag előállításához.A töre
dezett nádszálat és a m ár csak 
levegőt rontó, kialvás előtt pis
logó gyertyabelet bizony még 
ma sem használják semmire. 
Isten azonban egyetlen ember
ről sem mond le! ö  csodálato
san gazdag eszközeivel megta
lálhatja azt az értéket a legel
esettebb emberben is, amely- 
lyel az akár megtört szívvel, 
akár meggyógyulva be tudja 
tölteni hivatását. Ennél többet 
pedig senki nem kívánhat ma
gának !

SZOMBAT. — „Az idegent 
ne nyomorgasd, hiszen ti is
meritek az idegen életét, mivel 
idegenek voltatok Egyiptom 
földjén.” (2 Móz 23, 9) De szo
morúan feledékeny tud lenni 
az ember! Háborúk borzalmait, 
igazságtalanságokat, nehéz kö
rülményeket feledve kész len
ne ham arosan ismét hasonló
kat terem teni! Uralkodni azo
kon, akikkel együtt korábban 
maga is nyögte mások uralko
dását. Isten azt akarja, hogy 
tisztább és igazabb legyen az 
életünk! Hogy ne a  különbsé
geket hangsúlyozzuk, hanem 
azt, ami összeköt. Hogy az ide
gent is közelivé tegyük ember
séggel s a  szolgálat lelkületé- 
vel, mellyel tartozunk m in
den em bertársunknak: velünk 
egyetértőknek és másként lá
tóknak . . .

Szirmai Zoltán

— NEGYVELEG. Örömün
nepe volt október 25-én a  gyü
lekezetnek. Ezen a  napon, a  
186. templomszentelési ünne
pen ad ta át rendeltetésüknek 
Ka jós János lelkész a villany
m eghajtásra átszerelt haran
gokat. Az anyagi fedezetet az 
egész falu megértése és támo
gatása biztosította, a  kivitele
zést pedig a  hívek egy áldo
zatkész csoportja hajto tta vég
re. Külön k itűn t Stróhéber 
Károly, Pogymik Gyula, Kiss 
Gyula és Papp Sándor nagyér
tékű m unkája. „Áldjátok né
pek a  mi Istenünket és hal
lassátok az ő dicséretének 
szavát.”

CSEPEL. A gyülekezet 
őszi szeretetvendégségén dr. 
Selmeczi János, a  Teológus 
Otthon igazgatója ta rto tt él
ménybeszámolót az észt nép és 
az észt evangélikus egyház éle
téről. A programot Mátis And
rás, Gergely Péter és Böröcz 
Enikő teológusok szolgálatai 
egészítették ki. Anja Paalanen, 
a hazánkban ösztöndíjasként 
tanuló finn lelkésznő a  testvéri 
finn egyház köszöntését tolm á
csolta. Az igehirdetés szolgála
tá t is dr. Selmeczi János igaz
gató végezte.

— M EG V ÉTELRE k e re se k  k ism é
re tű  h a rm ó n iu m o t. E v an g é lik u s  
L e lk ész i H iv a ta l, C sab acsü d .

— YVOODSTOCK-KANA DA 18 re 
g isz te res , ped á lo s, ig en  szép  h a n 
gú  h a rm o n iu m  e ladó . C ím  a  k ia d ó - 
h iv a ta lb an .

— K ISG Y ERM EK EK  n ap k ö z i e l
lá tá s á t  v á lla lo m . „ S z é n a té m é l”  je l
ig é re  a  k ia d ó h iv a ta lb a .

— ELADÓ egy  k o m p le tt eb éd lő - 
b ú to r  (tízd a rab o s , in ta rz iá s , b ie d e r-  
m a ie r) . B u d ap e s t, XV I., S ash a lo m , 
L illa fü re d  u . 53.
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Borongás november M u n k a k e z d é s  a  L u t h e r á n u s  V i l á g s z ö v e t s é g n é l  E v ia n  u t á n
BORONGÖS NOVEMBERI VASÁRNAPOKON két évezred 

óta a halál, ítélet, feltámadás tényeiről prédikáltat a keresz
tyén egyház. Kint az őszi avar, borongás sötétség emlékeztet 
arra, hogy a természet életében is végbemegy az elmúlás, hogy 
azután majd elindulhasson az újrakezdés.

ISTEN FIGYELMEZTETÉSÉT láthatjuk az egyházi eszten
dő utolsó vasárnapjainak igéiben. Mintha Isten el akarna gon- 
dolkoztatni életünk végső kérdései felől: miért élünk, hová 
megyünk, mi vár ránk? A halálról, ítéletről, feltámadásról szó
ló igéknek nemcsak az a jelentőségük, hogy figyelmeztetnek 
életünk múlandóságára, arra, hogy napjaink sietnek, hanem az 
az értelmük is van, hogy életünk alapkérdéseit állítják elénk. 
A homályos és bizonytalankodó életelvekkel szemben céltuda
tos, célismerő, tervszerű életre hív el Isten. Mert, ha életünk
nek megvan a célja, akkor abból világosan következnek a 
konkrét lépések. Minden tervszerű cselekvést döntően határoz 
meg az a cél, amelyre irányul. A cél világos látása nélkül az 
ember cselekvése rendszertelen és ellentmondó kapkodássá fa
jul.

A HALÁLRÓL, ÍTÉLETRŐL, FELTÁMADÁSRÓL szóló igék 
messzire tekintő életre tanítanak. Aki tudja, hová fog megér
kezni, mi az úti célja, az eligazodik a részletkérdések tekinteté
ben is. Ezért akarja Isten megmutatni, mi a rendeltetésünk a 
földön, milyen célkitűzéssel küldettünk ebbe az életbe, mi felé 
haladunk, mi vár ránk, hová érkezünk meg.

VAN A BIBLIÁBAN EGY KÉP az utolsó ítéletről, amelyben 
Jézus Máté evangéliumában (Mt 25, 31—10) elmondja azt a mér
téket, aminek alapján áttekintheti az ember életét. E szerint meg
jelenik az egykori ember Jézus, a valóságos Isten, és beül di
csősége királyi székébe. Maga köré gyűjti az emberek egyik ré
szét, s azt mondja nekik: „Jertek, én Atyámnak áldottai, örö
köljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ meg
alapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, 
és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; 
mezítelen voltam és felruháztatok; beteg voltam, és meglátogat
tatok; fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd 
neki az igazak, mondván: Uram, mikor lättufc, hogy éheztél, és 
tápláltunk volna? vagy szomjühoztál, és innod adtunk volna? 
És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? 
vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, 
hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És 
felelvén a király, azt mondja nékik: Bizony mondom nektek, 
amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai 
közül, én velem cselekedtétek meg.”

ÁTFOGÓ, FELSÉGES KÉP! A világítélet mértéke azonos 
minden ember számára: a szeretet ez a mérték. Egyszerű, min
denki által követhető, érthető, világos mérték. Alapgondolata : 
szeretni és adni. Ezt állandóan, személyválogatás nélkül, ára- 
dóan, bőségesen, ahogy Isten maga adja a szeretetét. Aki így 
cselekedett, adott, segített, szeretett, az végezte Isten művét, 
mert Isten maga sem tesz mást. Mindig ad. nemcsak a min- 
denség. a Föld az ö adománya, hanem különösképpen is az, 
hogy Jézus Krisztust adta oda a világért. Jézus sem tett 
mást, mint Isten művét gyakorolta: javította a földi életben 
mindazt, ami hibát a bűn és betegség ejtett rajta. Gyógyított, 
segített, szeretett. A keresztfa oltárán pedig jobban szerette az 
embert, mint önmagát, mert odaáldozta magát érettünk. Aki 
neki tanítványa, aki őt követi, mind így cselekszik. Lába nyo
mába lép, utánéli azt, amit ő élt. Ennek pedig nagyon egysze
rű az alapgondolata: mindig a legaktuálisabb módon segíteni, 
a szeretet szemével észrevenni a hiányt és azt helyrehozni, az 
élet sebeit gyógyítani, az embereket szeretni és szeretni.

A LEGÉRDEKESEBB az élöbbi képben az, hogy akiket Jé
zus magáéinak ismer el, azok nem is tudták, mi az érdemük, 
annyira természetes volt számukra a segítés lelkülete. Jézus pe
dig áll előttünk és kihirdeti minden időkre érvényesen: min
den szenvedő, rászoruló emberben ő maga van jelen. Neki szól 
a segítés, mert az ő tanítása értelmében történik az, ő maga 
jár ott, ahol ez megvalósul.

DE EZT IS KI LEHET SZÉLESÍTENI abban az értelemben 
is, hogy ahol háborús vérontás van a világon, kibombázott há
zak tövében a riadtszemű gyermek tekintetében Jézus szenve
dő tekintete van. S amikor a sebek enyhítésére bármi is törté
nik, az Jézus fájdalmát enyhíti.

ÍME ENNYIRE ALAPVETŐ Mé r t é k  az emberéletben a 
segítő szeretet. Csak az összmunkánk emléke fog fennmaradni. 
Ami megmarad, az a szeretet ereje lesz. El lehet-e mondani 
rólunk: velem jót tett, engem segített, hozzám jó és vigasztaló 
volt, sokat dolgozott, munká ján át szerette és szolgálta az embe
reket, mert a munka mindig a szeretet tervszerű megvalósu
lása.

BORONGÓS NOVEMBERI I DÓ BEN az élet céljáról, értelmé
ről, az ítéletről és feltámadásról ezt üzeni Isten világosságul 
és erősítésül.

D. dr. Ottlyk Ernő

KI A LEGFIATALABB PÜSPÖK?
A finnországi Porvoo-egy- la a  szavazások során. Most a

házkerületben a nyugdíjba vo
nult Forssell püspök utódjá
nak választása most folyik. Az 
új püspököt a  három legtöbb 
szavazatot kapott jelölt közül 
— nem föltétlenül követve a 
szavazatszám arányát — a köz
társaság elnöke nevezi ki. A 
m ár lefolyt szavazások során 
első jelölt a  püspökségre a  38 
éves John Vikström, a  turkui 
teológia segédprofesszora, ő t  
nevezte ki Kefckonen elnök, 
ő mindem idők legfiatalabb 
finn püspöke — írták  ró-

Kotimaa közli, hogy éppen a 
porvoo-i kerület legelső püs
pöke, Johannes Gezelius m ind
össze 35 éves volt, am ikor 1721- 
ben püspökké lett. (Ezzel az 
adattal mi sem tudunk ver
senyre kelni, hiszen tudomá
sunk szerint a  legfiatalabban 
püspökké lett magyar lelké
szünk Kapi Béla volt, ak it 36 
éves korában választottak püs
pökké 1916-ban, Káldy Zoltánt 
pedig 39 éve« korában, 1958- 
ban.)

D. K á ld y  Z o l tá n  p ü sp ö k  a z  E g y h á z i  E g y ü ttm ű k ö d é s i B iz o tts á g  e lső  a le ln ö k e  l e t t

November 3-8 között a  Lu
theránus Világszövetség genfi 
központjában te tt tátogatást 
D. Káldy Zoltán püspökünk. 
Részt vett a  most nyáron Evi- 
anban ta rto tt világgyűlésen 
megválasztott Egyházi Együtt
működés Bizottsága tagjaként 
annak alakuló ülésén és tá r
gyalásokat folytatott az egyhá
zi világszervezetek vezetőivel 
és munkatársaival. Ú tjáról la
punk m unkatársának kérdései
re a  következőket mondotta.

— Püspök Űr többször 
járt már Genfben az egy
házi világszervezetek köz
pontjában. Mi volt mostani 
útjának célja?

A Lutheránus Világszövetség 
Evianban ta rto tt világgyűlése 
szervezeti reform ot fogadott el 
és az eddigi hét bizottság és 
azok megfelelő genfi osztályai 
helyett _ három bizottságot vá
lasztott és a központ m unkáját 
is egyszerűsítette. Az eddigi 
Teológiai Osztály, amelyiknek 
m unkatársai sorában az elmúlt 
két és fél évben egyik fiatal 
lelkészünk is ott volt, Tanul
mányi Osztály néven összefog
ja  majd a  jövőben az eddig 
különféle bizottságokban és 
osztályokon végzett összes ta 
nulmányi munkát. E genfi osz
tály Bizottsága élén az am eri
kai Knutson püspök áll és a 
genfi Egyházi Együttműködési 
Bizottság, ülésével párhuzam o
san az ő bizottságuk is ülése
zett, sőt egy alkalommal együt
tes megbeszélésre is sor került. 
Az Egyházi Együttműködési 
Bizottságban választott tagként 
voltam jelen az elnök Kibira 
tanzániai püspök m ellett egy- 
egy brazil, hongkongi, holland, 
indonéz, nyugatnémet, am eri
kai és norvég képviselővel. A 
Világszövetség harm adik bi
zottsága, amelyiknek a  legna
gyobb létszámú m unkatársi 
gárdája dolgozik a  központban, 
a Világszolgálati Bizottság, 
csak jövő tavasszal ta rtja  a la
kuló ülését. A világgyűlés u tá
ni új munkakezdő konferen
ciák jelentőségét csak aláhúzta 
az a  tény, hogy Mikko Juva 
finn professzor, a  Világszövet
ség most nyáron megválasztott 
új elnöke is részt vett azokon. 
Korábbi bírálatok nyomán azt

is megkísérelte a vezetőség, 
hogy a  bizottsági üléseknek na
gyobb nyilvánosságot adjon, 
ezért az egyes egyházakból kü
lön megfigyelőket is kértek 
a munkamegindító találkozá
sokra.

— Hogyan ítéli meg Püs
pök Cr, az új Egyházi 
Együttműködés Bizottság 
célkitűzéseit és terveit?

A Világszövetség szervezeti 
reform ja elsősorban a világ- 
szervezetek m unkáját általá
ban fenyegető lassúság, bürok
ratikus merevség élleni harc 
jegyében született. Rohanó vi
lágunkban gyakran kell gyors 
döntéseket hoznunk és sokszor 
nem volt idő arra, hogy az 
egyes kérdéseket bizottságok 
sora átrágja, jegyzőkönyvezze 
és véleményezze. Gyakran vá
dolták az egyházi világszerve
zeteket azzal is, hogy a  jó dön
tésekig még el-eljutnak, de 
azok gyakorlati megvalósításá
ban csigalassúsággal jutnak 
csak előre. Most az Egyházi 
Együttműködés Bizottságához 
tartoznak az egyes földrészek 
titkárságai, amelyek eddig kü- 
lön-külön voltak. A Bizottság 
feladata gondoskodni az egyes 
tagegyházakban folyó munka 
összehangolásáról, a  tagegyhá
zak egymás közti és más egy
házak irányában történő kap
csolatai irányításáról. I tt kell 
megemlítenem a?t, am it erről 
a  feladatról Juva elnök mon
dott. Véleménye szerint a  tag
egyházak olyan közösség, am e
lyikben minden tagnak készen 
kell lennie az elfogadásra és 
tanulásra, de ahol minden tag, 
a legkisebb is tud adni vala
m it a  közösségnek. Több alka
lommal hangsúlyozták a Világ- 
szövetség vezetői, hogy külö
nös figyelmet kívánnak for
dítani a  kisebbségben élő tag
egyházak kérdéseire. Az ed
digi Kisebbségi Egyházak Tit
kársága a Világszolgálati Osz
tálytól beletagolódott az Euró
pai Titkárságba és átkerült az 
Egyházi Együttműködés Osztá
lyához. Remélem, hogy ez az 
átszervezés a  jövőben gyors és 
hatékony m unkára ad lehető
séget. Különösen is fontosnak 
tartom  a  most nyári eviani vi
lággyűlés határozatai végrehaj-

Magyarkeresztúr

Valamikor önálló gyüleke
zet volt. Egyik lelkésze, Ba
logh István 1674-ben ott á llt a 
pozsonyi vértörvényszék előtt. 
A gyülekezet 1681. óta a  va
dasfai artikuláris gyülekezet 
egyik leány gyülekezete. Űj, 
magyarstílű templomának 
alapját 1959 őszén ásták szor
galmas kezek. Különféle ne
hézségek, főképpen építő
anyaghiányok m iatt a  tem p

lom 1966. június 12-én fogad
ta  magába a gyülekezetét. A 
művészi ízléssel készült tem p
lom 386 000 Ft-ba került. A 
450 lelkes gyülekezet pénzbeli 
hozzájárulása 67 600 Ft, a hí
vek m unkateljesítményének 
összege 87 500 forint volt. A 
Lutheránus Világszövetség 
135 000 forintos segítsége mel
lett a  hazai Gyülekezeti Se
gély nagy szere te tadománya és 
testvérgyülekezetek segítsége 
85 700 forint. A fűthető 150 fé
rőhelyes templom tervezője 
Borostyánkőy László budapes
ti építészmérnök. Karzatos 
templom, ahol azonban még 
hiányzik az orgona. Az építés 
a la tt és ma is Sümeghy Jó
zsef vadosfai lelkész szolgál 
benne havonta két vasárnap 
istentiszteleten, gyermekbib- 
liaórán, ádventben és böjtben 
pedig hetenként. 1969 nyarán 
Ízléses vaskapuval és kerítés
sel lá tta  el kedves lelki ottho
ná t a magyarkeresztúri eklé
zsia,

fásának kezdését. A mi magyar 
evangélikus egyházunk kész 
részt vállalni ebben a  munká
ban. A világ lutheranizmusá- 
nak nagy családjában olyan 
testvérek vagyunk, akik a szo
cialista társadalmi rendben élő 
és itt szolgálatukat megtalált 
egyházként tapasztalatainkat 
hasznosnak tartjuk más, na
gyobb egyházak számára is.

— Hírt kaptunk arról, 
hogy Püspök Urat a mun
kakezdő ülésen az Egyházi 
Együttműködés Bizottsága 
első alelnökévé választották 
meg. Amikor ehhez most az 
Evangélikus Élet nevében 
szeretettel gratulálunk, meg
kérdezzük! mit jelent köze
lebbről ez a megbízatás?

Bizottságunk munkakezdő 
feladata volt, hogy megválasz- 
sza tisztségviselőit, m ert hiszen 
nem egyszerűen új m unkát

kezdtünk, hanem egyrészt £ 
Bizottság egész sor teendőt örö
költ az előző Bizottságoktól és 
ezek elvégzéséhez azonnal kel
lett felelős. Mint a Bizottság 
első alelnöke, hivatalból va
gyok a Világszövetség Addis 
Abebában működő rádióadója 
intéző bizottságának is tagja. 
E rádióadónak nagy jelentősé
ge van nemcsak az evangéli
um terjesztése szempontjából 
Afrika és Ázsia számára, ha
nem segítségével komoly ered
ményeket értek el például 
Abesszíniában a nép általános, 
gazdasági, egészségügyi és kul- 
túrális színvonalának emelésé
ben is. Megválasztásomat a ma
gyar evangélikus egyház és szo
cialista országokban élő k i
sebbségi egyházak megbecsülé
sének érzem és remélem, a  kö
vetkező években egyházunk 
több szakembere is belekap
csolódhat majd a Világszövet
ség munkájába. hb

EGYHÁZAK KÖZÖS ÉRTEKEZLETE 
OLASZORSZÁGBAN

November 16-20 között az 
olaszországi Torre Pellicében, 
a  valdens egyház központjában, 
ta rtja  ez idei munkaülését azaz  
európai egyházi bizottság, 
amely tizenegy ország evangé
likus, református, anglikán, or
todox és baptista egyházaiból 
alakult. A Torre Pellicei ülé
sen, ez alkalommal először, 
részt vesznek római katolikus

megfigyelők is. A novemberi 
munkaülésen előadások hang
zanak el az egyház karitatív  
és társadalmi diakóniájáról.

Az ülésen részt vesz és elő
adást ta rt dr. Nagy Gyula aka
démiai dékán, aki a munkabi
zottság elnöke, valam int Ko- 
vách Attila református kül
ügyi . osztályvezető.

BESTE PÜSPÖK NYUGALOMBA VONUL
D. dr. Niklot Beste, a  meck- 

lenburgi evangélikus egyház 
püspöke bejelentette, hogy 1971. 
februárjában nyugalomba vo
nul. A 69 éves püspök elsősor
ban megrokkant egészségi ál

lapotával indokolta meg szán
dékát. Beste-t 1946-ban válasz
tották püspökké, tehát ő ma 
a Német Demokratikus Köztár
saság rangidős evangélikus 
püspöke.

KEMÉNY
Éles bírálatban részesítették 

a  Harm adik Világ megsegítési 
program jának minden ha
gyományos form áját azok a  fi
atalok, akik Bajorország 
(NSZK) minden részéből jöttek 
össze Alexandersbad evangéli
kus főiskoláján. M egállapítot
ták  a  konferencia résztvevői, 
hogy a  jelenlegi hatalm i struk
túrák  fenntartása m ellett sem 
az éhséget, sem a  volt gyar
mati országok gazdasági füg
gőségét nem  lehet megszüntet
ni a Harmadik Világban. Tény
leges javulás csak akkor követ
kezik be a  fejletlen országok
ban, ha társadalmi tulajdonba

b ír á l a t

veszik a nyersanyagokat és 
végrehajtják a földreformot.

A  nyugati magán- és állami 
vállalatok nyereségrészesedése 
négyszer nagyobb a  Harmadik 
Világban, m int a  nyugati ipari 
országokban s ezért élnek em
bertelen körülmények között a 
fejletlen országok lakói. Az 
egyházi segélyszervek fedezik 
sok esetben ezt. A tőkés rend
szer fejlesztési form ája alkal
matlan a  Harm adik Világ or
szágai megsegítésére — jelen
tette ki a konferencia s ezért 
a felszabadító mozgalmakat 
kell támogatni a  Harmadik 
Világban.

A ROMÁN PÁTRIÁRKA
Justinianus, Románia Orto- felbinger müncheni evangéli- 

dox Egyházának a  pátriárkája, kus püspököt. A két egyházfő 
aki a  Német Szövetségi Köz- az ortodox és evangélikus egy- 
ársaságban tartózkodott, fölke- házak párbeszédének a lehe- 
reste hivatalában D. H. Dietz- tőségeit tárgyalta meg.

A LITVÁN EVANGÉLIKUSOK ŰJ VEZETŐJE
Litvánia Evangélikus Egyhá

za Taurage-ban ta rto tta  egyete
mes zsinatát, amelyen Jonas 
Kalvanast választotta meg új 
szeniorává és a  konzisztórium 
elnökévé. Az eddigi elnök 85 
éves korában nyugalomba vo
nult.

A Litvániai Evangélikus 
Egyháznak 27 gyülekezete van,

ebből 20 litván, 7 pedig lett 
anyanyelvű. A konzisztórium 
székhelye egyelőre Taurage- 
ban van, mivel a  fővárosban 
Vilnában és a második leg
nagyobb városban, Kaunasban, 
jelenleg nincs az evangélikus 
egyháznak gyülekezete. Az 
egész egyháznak mintegy 
27 000 tagja van.

EVANGÉLIKUS KÖZPONTI ÉPÜLET 
TANZÁNIÁBAN

Szeptemberben Stefano Mos- épületkom binátjának építése 
hí püspök aláírta  egy új szék- Arusha város központjában, 
ház építésének szerződését, s Az épületet részben hazai 
ezzel megindult a  tanzániai gyűjtésből, részben külföldi im- 
evangélikus egyház központi gélyből építik.
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Majd a parton!
„Amikor a háló megtelt, kivonták a partra, és a jó

kat összeszedték edényekbe, a hitványakat pedig kidob
ták. így lesz a világ végén is.” (Máté 13, 41—50.)

Majd. a parton! Amikor leszáll az alkonyat. Fáradt, izzadt 
halászok kiérnek az egész rakománnyal. Ott lesz a különválo- 
gatás.

Addig százszor és százszor merül alá a háló és a hajó alján 
gyülekezik minden, ami csak belekerült: csillogó testű pon
tyok, nagyszájú csukák, tekergő kígyók, korhadt fadarabok.

Majd a parton! Lobogó tűz mellett éles szemek válogatják 
majd külön a hasznosat a haszontalantól.

Majd a parton! Addig Isten sem ítél! Nincs az a szúrós tekin
tetű szekta-prédikátor, aki addig ki tudna maga köré választa
ni tiszta, hivő közösséget. Családban, társadalmi csoportokban, 
gyülekezetekben együtt van az igazi és a hamis.

Minket ez az „együttes” idegesít. Szeretnénk világosan látni. 
fis próbáljuk az embereket külön csoportosítani. Láthatatlan 
vitrinbe tesszük azt a nagyon keveset, akiket tisztelünk, — a 
többit, a „hitványakat” kidobjuk, rájuk se nézünk. Így tett 
egy lelkész félre — lelkében — egy konfirmandust, mert ko
molytalannak látta. De Isten megszégyeníti az ítélkező em
bert: ebből a fiúból lett Schweitzer Albert! Majd a parton, 
kedves lelkész úr, kedves férfi — és asszonytestvérek! De ak
kor is Isten fog* ítélni. S neki egészen más a mércéje, mint ne
künk, — valami keveset elárult ebből Jézus. (Máté 25). Akik 
a. segítésnek, szeretetnek poharát nyújtották oda egy szomjas 
szájnak, elmentek valakihez, akihez senki nem ment el — ilyen 
mérce szerint történik majd a parton az ítélet.

A haldokló Lincoln elnök mellett mondta hadügyminisztere: 
„Itt fekszik a legtökéletesebb uralkodó, akit valaha is látott 
a világ.” Mi volt Lincoln életének titka? Levonta egy hán
tásának tanúságát, ez: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!”

Az evangélium, a megbocsátás és a szeretet, embereket visz- 
sza tud hívni, jóra tud vinni. Egy 91 éves asszonyra emléke
zem, aki vidám volt és zongorázott. Megkérdeztem, mi a titka 
ennek a derűnek, — azt felelte: „Mindenki jó volt hozzám!” 
Az ítélkezésre a legelvetemültebb ember is védekezéssel és 
támadással válaszol, igazolni igyekszik önmagát.

Indulat-lények vagyunk, akikben hemzsegnek az előítéletek, 
és akiket a hiúság és a büszkeség kormányoz. A birálgatás ve
szélyes szikrája robbanási okoz. Valaki azt mondta: „Bárme
lyik bolond tud kritizálni, és meg is teszi, — de jellemre és 
önuralomra van szüksége annak, aki meg akarja érteni az em
bereket és meg akar nekik bocsátani.” önuralom! Ismersz-e 
valakit, akit szeretnél megváltoztatni? Nagyszerű! Akkor kezd 
el önmagadon!

Majd a parton! Amikor leszáll reánk és az egész világra az 
alkony...

Akkor Isten, tégy irgalmat!
Kegyes Jézus, nyújts, oltalmat,
És adj örök nyugodalmat!

(594, 13)
Görög Tibor
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Ez a címe Szakonyi Károly 
színdarabjának, am elyet im
m ár hónapok óta zsúfolt néző
té r előtt játszik a  Pesti Szín
ház. Az „Adáshiba” valóban 
felejthetetlen színházi élmény.

A remek rendezés és a k itű 
nő színészi alakítások segítsé
gével mi is ott érezhetjük ma
gunkat a színpadon szereplő 
Bódog családban, ezek között 
az annyira mai és annyira t i
pikusan modem emberek kö
zött. Rohanó, ideges, egymást 
alig ismerő családtagok, akik 
csak esténként, a televízió mel
le tt találkoznak. Mind, mind jó 
ismerőseink: az öreg Bódog 
óvatos kényelemszerető kis
polgári alakja, a  jól kereső, de 
az állandó munkától és roha
nástól kim erült, ideges fia, vi
dám  felszínes kis feleségével, 
az elvált és teljesen céltalanul 
„vegetáló” Bódog-lány és a 
legkisebb fiú energiával teli, 
állandóan kitörni akaró figu
rája. ő k  maguk az élet, azok 
az embertípusok, akikkel nap 
m int nap találkozhatunk.

De még valaki együtt él Bó- 
dogékkal: egy furcsa albérlő. 
Szakállas férfi, a neve Krisz- 
tosz. Érdekes módon 12 hal- 
szagú ember já r hozzá rend
szeresen, akik M esternek szó
lítják. A szokatlan esemény 
feltűnik Bódogéknak is. Nincs 
azonban idejük ilyesmivel fog
lalkozni, m ert kezdődik a  k ri
mi a  televízióban, amelyet 
szinte házi istenként tisztel az 
egész család. Azazhogy nem 
mindenki, m ert a  legkisebb 
Bódog-fiú felfigyel a  különle
ges albérlőre, és egyre lelke
sebb híve lesz a  Mesternek.

„Én azt akarom, hogy ne le
gyen se testi, se lelki nyo
morúság . . . ,  hogy felemeljé
tek a  fejeteket és elhagyjá
tok a kicsinyesség, a zsugori
ság, a közömbösség igáját, s 
legyetek egymás Iránt szere
tettel, s cselekedjétek a  jó t . .
— hirdeti Krisztosz. De min
den hiába. Annak a  családnak, 
am elyben az apa nem tudja 
hányadik születésnapját ün
nepli a fia, ahol mindenki k i
zárólag csak sa ját magával

van elfoglalva, hiába hangza
nak a legforróbb igék, hiába 
válik borrá a  szódavíz a  szi 
ionban, hiába kel föl az eddig 
béna szomszéd, hiába minden 
csoda, itt  nincs Krisztosz szá
m ára élettér. Egyetlen híve, a 
legkisebb Bódog-fiú is elfordul 
tőle, és csalódottan, kiábrán
dultán menekül el otthonról. 
Maga Krisztosz is beismeri: 
„ . . .  a  csodákhoz valami más 
közeg kell. I tt  nem megy. Igen, 
igen érzem, hogy ez itt  alkal
matlan hely. Nem tudom őket 
magammal rag ad n i. . . "

Kétségtelen, hogy a  darab 
kritikája elsősorban a  mai ego
ista, befeléforduló embertípus 
ellen irányul. Ezt m utatja a 
szerző megjegyzése a  darab 
elején: „történik napjainkban, 
sajnos”.

De úgy érzem, ez a kicsit 
erőtlen és m egfáradt Krisztosz 
ugyanakkor egyben egy kicsit 
a  keresztyénség kritikája is, 
amelyen érdemes nagyon ko
molyan elgondolkoznunk. Va
jon nem vagyunk-e mi is tú l
ságosan csak magunkkal elfog
lalva? Vajon velünk még nem 
fordult-e elő, hogy Krisztus kö
zeledett hozzánk, de egoizmu
sunk, közönyünk nem engedte, 
hogy észrevegyük az esetleg 
éppen egy felebaráton keresz
tül közeledő Krisztust?

Komédia két részben — ol
vashatjuk a plakátokon. Igen, 
valóban sokat lehet nevetni a 
Bódog családon, bár Ilyenkor 
érzésem szerint, akarva-aka- 
ratlanul, egy kicsit magunkat 
nevetjük ki. De sokkal több 
van ebben a  műben, m int pusz
ta  komikum. Máig is fülemben 
cseng az utolsó mondat, amely 
a  sok derültség és felszaba
dult nevetés után szinte mell
be vágja az embert. Az öreg 
Bódog szájába adja az író 
„Csak azt érteném meg mi 
olyan nevetséges itt?”

Gáncs Péter

Készül új fordítású Bibliánk
B iblic iforditók  n em zetközi kon feren c iá ja  B udapesten

Mi sem m utatja jobban, 
hogy szeretjük és értékeljük a 
Bibliát, m int a Biblia fordí
tása körüli sok munka. Ezzel 
kapcsolatban a messzi évszá
zadokból először is Károli 
Gáspár neve fényesedik elénk, 
aki 1590-ben megjelentetett 
első teljes magyar Bibliájá
val nemcsak a magyar protes
táns egyházaiknak, hanem az 
egész magyar népnek is évszá
zadokra szóló ajándékot készí- 
lett. E fordítás alapján Károli 
a legolvasottab magyar író, 
m ert m unkája majdnem há
romszáz új kiadást ért meg 
nem egészen négyszáz év alatt! 
Hatása túlnőtt az egyház hatá
rain és ez a Biblia sokszoro
san megihlette az irodalmat. 
Köznyelvünk is számtalan bib
liai eredetű szólást őriz.

A régi fordítás azonban az 
évszázadok folyamán elavult, 
ezért többen is átjavították. 
Szenczi Molnár Albert és 
Misztótfalusi Kis Miklós vol
tak az első javítók, majd 1908- 
ban készült el a javított teljes 
fordítás. Nemcsak a  magyar 
nyelv változott azonban az év
századok folyamán, hanem a 
bibliai nyelvek kutatásában 

Biblia világának ism ereté
ben is olyan új tudományos 
eredmények váltak ismertté, 
hogy az 1930-as évek elején 
a Biblia teljesen új fordítását 
határozták el a régi Károti-fé- 
le szöveg tiszteletben tartásá
val. 1949-ben alakult meg a 
Magyar Bibliatanács és ezután 
ez a magyar- protestáns egy
házakat egyesítő szervezet 
gondoskodott a munka folyta
tásáról.

Külön munkaközösség dol
gozott tizennyolc évi munká
val az Ószövetség új fordítá
sán, majd az elkészült és köz

ben füzetekben megjelent szö
veg újabb átnézésén. Az Új
szövetség fordításán is hasonló 
alapossággal dolgoztak. E 
munka alapján hívták össze 
most november 10—24 között 
a  magyar bibliafordítás kérdé
seivel foglalkozó budapesti 
konferenciát.

Ez a konferencia ökumeni
kus találkozó volt kétszeresen 
is. Egyrészt a magyarországi 
protestáns egyházak ökumeni
kus közössége rendezte a ta 
lálkozót a Magyar Bibliatanács 
veztésével. Másrészt pedig az 
ökumené szó eredeti görög je 
lentése szerint jelen volt a tel
jes földkerekség képviselete. 
A magyar új fordítású Bibliát 
előkészíteni eljöttek nemcsak 
a szomszédos országokból, 
Csehszlovákiából, Romániá
ból, Jugoszláviából és a Szov
jetunióból, hanem a magyar 
gyülekezetek képviselőiként 
itt lá thattuk testvéreinket Hol
landiából és az Egyesült Álla
mokból, Brazíliából és Argen
tínából is.

A tanácskozás napirendjén 
négy kérdéscsoport szerepelt. 
A bibliafordítás alapelveiröl 
szóló vitában nemcsak a ma
gyar szakértők, hanem a Bib
liatanácsok Világszövetsége 
képviselői Is szót kértek. A 
konferencián ebben a csoport
ban fölvetett kérdések közül 
ízelítőnek megemlítjük a kö
vetkezőket: a  jó Bibiliafordítás 
nem a szószerinti egyezésre tö
rekszik, hanem a tartalom  ér
telmének a lehető legjobb 
visszaadására. Sok héber vagy 
görög szó gyakran gazdagabb 
jelentéstartalm át csak rokon
értelmű szavakkal lehet visz- 
szaadni. A fordításnak mindig 
a  fül szám ára kell készülnie, 
tehát például a hallott „lélek”

szó nem fejezi ki a  „Lélek” 
szót, tehát a legjobb a „Szent
lélek” fordítás.

A másik kérdéscsoport bib
liai kulcsszavak és nehéz ige
helyek fordításának megbeszé
lése volt. Jelentős volt a har
madik csoportban a magyar 
nyelvészeti kérdések vizsgála
ta. I tt az egyik bevezető elő
adást a rádióból jól ism ert tu 
dósunk, Lőrincze Lajos ta rto t
ta. Az új Biblia kell, hogy a 
ma élő és általánosan ismert 
irodalmi magyar nyelven szó
laljon meg. A régies „vala” 
alakok m ellett nem találjuk 
meg az új fordításban azokat 
a szavakat sem, amelyek köz
ben jelentésváltozáson mentek 
keresztül vagy ma m ár nem 
használatosak.

Végül a bibliakiadás gyakor
lati kérdéseivel is foglalkoztak 
a konferencián: milyen betű
típussal és milyen szövegbe
osztással, mennyi m agyarázat
tal és párhuzomosságra utaló 
helymegjelöléssel készüljön az 
új Biblia.

Sok m unkát jelent az új bib
liafordítás! A tanácskozás

most számos kérdésben d&i»« 
tést hozott, ezek a döntések a 
Magyar Bibliatanács elé ke
rülnek és ezek figyelembevé
telével kapjuk majd kézhez 
újfordítású Bibliánkat.. Bizo
nyára lesznek olyan hiveink, 
akik sajnálni fogják a régit, 
a megszokottat, a  veretes kife
jezéseket. Isten igéje azonban 
kell, hogy minden kor száma
ra  nyelvben is „korszerűen” 
szólaljon meg. Az elm últ év
századok során a Biblia fordí
tásával foglalkozó tudósok is 
erre törekedtek.

Amikor kezünkbe vesszük 
Bibliánkat, gondoljunk hálá
val azokra, akik a fordítás ne
héz m unkáját végezték. Le
gyünk mi magunk, bibliaolva
sók is „bibliafordítók'’, akik 
szám ára a Szentírás nemcsak 
egy könyv a polcon, díszhely
re  tett emlék otthon vagy el
felejtett könyv, hanem fordít
suk le mondanivalóját a ma
gunk élete számára, legyen ol
vasása nyomán több szeretet, 
békesség és megbocsátás éle
tünkben.

IfJ. Harmati Béla

Albrecht Coes!

ISTEN KEZEBEN
Előbb sötétté kell lenni az éjnek 
Ahhoz, hogy fényed után kiáltsunk,
S viharnak űzni felhőit az égnek,
Hogy égő csillagaidra lássunk!
Hullámoknak kell zúzni sziklapartunk,
Hogy bársonyos, puha föveny legyen,
S bűnbánó könnyel mosni büszke arcunk,
Hogy lássuk, irgalmad mily végtelen!
Merülő csónakban kell térdre hullni,
Hogy megragadhassuk erős Kezed,
S az önvádtól égve, lángra kigyúlni,
Hogy oltson életre szereteted!

Akkor kiáltunk és türelm et kérünk!
S a csapásból lesz majd simogatás!
Nem takargat többé gyáva szemérmünk,
Előled, ki rajtunk keresztül látsz!
H irdetett igéd se lesz m ár búsongás,
Csak csendes, biztató szelid beszéd!
Es a szív mélyét betölti ujjongás:
Oltalmat kínál a kegyelmes Ég!

Fordította: Sárkány András

Az egyházi év
Szinte látom csodálkozó sze

med. Hallom, am int kérdezed: 
M iért nem folytatjuk Á bra
hám  történetét? Mi ez a külö
nös rajz? Mit jelent a rügye
ző ágakból, virágokból, tölgy
falombokból és fenyőgallyak
ból kötött koszorú? És m it je
lent a koszorú közepébe ra j
zolt kereszt? M iért olyan lán
goló, m iért olyan sugárzó m int 
a nap?

Megpróbálok válaszolni kér
désedre, csak légy kissé tü 
relmes.

Olvastuk
A „Budapester Rundschau'

című politikai, kereskedelmi 
és kulturális hetilap újságírója, 
Ják Sándor, cikket ír t a  buda
pesti protestáns egyházi hang
versenyekről. A cikkhez a  Bé
csikapu téri templom fényké
pét közölte. Ism ertette a Deák 
téri és a  budavári gyülekeze
tek rövid történetét, majd 
hosszasabban ír t azokról az 
egyházzenei áhítatokról, am e
lyeket a  két templomban rend
szeresen tartanak. A cikkből a 
bevezetést idézzük:

Az egyházi hangversenyek 
Magyarországon, de különösen 
Budapesten az általános zenei

ku ltú ra részei. Azokon a kon
certeken, amelyeket a  külön
böző vallások templomaiban 
tartanak, nemcsak a  hívők gyü
lekeznek össze, hanem általá
ban a  zenerajongók. A hang
versenyek program jain Liszt, 
Kodály és ma élő zeneszerzők 
művein kívül Bach, Beethoven, 
Dvorak, Haydn, Händel, Mo
zart, Schubert, stb. művei is 
szerepelnek. Ez alkalommal 
két olyan budapesti templomot 
keresünk fel, amelyek nemcsak 
a hangversenyek magas szint
jével tűnnek ki, hanem am e
lyekben németnyelvű istentisz
teleteket is tartanak.

A „Magyar Hírek’
a Magyarok Világszövetségé

nek lapja folytatásban közli 
Dr. Nagy Károlynak a  debre
ceni anyanyelvi konferenciáján 
elhangzott előadását arról a 
kérdésről, hogyan m arad fenn 
a  magyar nyelv külföldön, kö
zelebbről az Amerikai Egyesült 
Államokban. A cikkből idé
zünk:

Az Amerikai Egyesült Álla
mok hét állam ában huszonhá
rom társadalmi szervezet és 
egyház folytat intézményes ma
gyar nyelv és kultúra oktatást 
elemi és középiskolai fokon. A 
huszonhárom iskolában körül
belül 650 tanulót körülbelül 75 
tanár, tanító, ifjúsági vezető és 
pap tan ít évi átlag 110 órában 
magyar írásra olvasásra, iro-

daiomra, fogalmazásra, történe
lemre, néhol vallásra és nép
dalokra is. A 23 iskolából t i 
zenkettőt egyházak tartanak 
fenn.

Azzal a  kérdéssel kapcsolat
ban, hogy a  szülök m iért ta r t
ják fontosnak gyermekeik szá
m ára is a magyar nyelv tanu 
lását, többek között ezt írta 
dr. Nagy Károly:

Van akiben azonkívül még a 
vallási tényező is nagy szere
pet játszik, hiszen a  külföldi 
magyar egyházak ma is jelen
tős tényezők a magyar emig
ránsok szervezeti, társadalmi 
és magyarságfenntartó életében 
és erőfeszítéseiben, kapcsolva 
gyakran a  hitélm ényt a  ma
gyarságélménnyel.

Abrahám történetét befejez
tük. Jövő vasárnap advent el
ső vasárnapja. — Várni kezd
jük a karácsonyt. Mi az, hogy 
„ádvent" ? — kérdezed. Erre a 
kérdésre most nem válaszolok. 
Majd jövő héten. Most a többi 
kérdésedre szeretnék válaszol
ni.

Először a koszorúkról be
széljünk. A koszorú a négy év
szak: tavasz, nyár, ősz, té l 
virágaiból, ágaiból és lombjai
ból készült. A rügyező ág a ta 
vaszt, a virágok a nyarat, a 
tölgylombok az őszt, a fenyő
gallyak a  telet jelentik. Ezek 
egymást váltják. Isten rendez
te így. Ez a term észet éve. A 
tavaszi rügy, a nyári virág, az 
őszi lomb, a hóhulláskor is 
zöld fenyő hív téged, ö rü lj ve
lünk. Dicsérd velünk együtt 
Istent. A term észet éve Isten 
teremtő m unkáját dicséri. Egy 
híres evangélikus költő írta: 
Harmatcsepp, virágszál hirdeti 
nagy kezed alkotását (Berzse
nyi).

De m it jelent a naphoz ha
sonlító kereszt? Miért csapnak 
ki belőle lángok? M iért lövel 
minden irányba sugarakat? A 
kereszt Jézus Krisztusra em
lékeztet. Szeretete forró sze
retet. Felmelegíti az ember fa
gyos szívét. Lángol, m int nyá
ron a  nap. Jézus szeretete csu
pa fény és világosság. A fé

lelmet, a bánatot, a  sötét gon
dolatokat szétszórja szíved
ből. Világít, m int a fénylő nap. 
Jézus az örök élet napja.

Az évszakok váltják egy
mást. Jön a tavasz és máris 
megy. Jön a  nyár és milyen 
ham ar vége. Jézus sohase 
megy. Jézus mindig jön. Sze- 
retetének nincs vége. Tavaszi 
szál, nyáron, ősszel és télen 
mindig ugyanaz. Jön hozzád. 
Azért rajzoljuk az ő sugárzó 
és lángoló keresztjét a négy 
évszakból font koszorú köze
pébe.

Jézus életét a  nagy ünnepek 
beszélik el évről évre.

Karácsony — Jézus születése.
Nagypéntek — Jézus halála.
Húsvét — Jézus feltámadása.
Mennybemenetel — Jézus 

visszatér Atyjához.
Pünkösd — Jézus elküldi Lel
két hozzánk.

Ezeket a nagy ünnepeket 
együtt nevezzük egyházi év
nek. Az egyházi év Jézus éle
té t m utatja be. Az egvházi év 
a  természet évének változásai 
közben ragyog elő. Az egyházi 
év Isten megváltó szeretetét 
dicsőíti.

Ma, az egyházi esztendő 
utolsó vasárnapján ezt énekel
jük:

Az én időm m int a szép nyár 
Menten eljár 
És eljő a  hosszú tél.
Ámde az Ür szebb tavaszra 
Feltámasztja
Azt aki benne hisz, remél.

A SAJTÓOSZTÁLY 
FELHÍVÁSA

A Sajtóosztály értesíti a 
Lelkészi H ivatalokat és a 
Gyülekezeteket, hogy az 
1971. évi EVANGÉLIKUS 
NAPTÁR és az ÚTMU
TATÓ előjegyzések novem
ber 30-ig küldhetők be. A 
Sajtóosztály az igényeket a 
beérkezés sorrendjében
igyekszik kielégíteni. A ha
táridőn túl beérkező elő
jegyzéseket a Sajtóosztály 
nem tud ja figyelembe venni. 
Mivel a két kiadványból 
visszavételezés nem lehetsé
ges, a Sajtóosztály kéri a 
Gyülekezeteket, hogy csak a 
szükségnek megfelelően 
küldjék be megrendelései
ket.

A Naptár ára: 13,— Ft.
Az Útmutató ára: 9,— Ft.

A diakónia lelkészének leveléből
Messze még a karácsony, de 

gyermekotthonunkban szorgos 
gyermekkezek m ár a kará
csonyfadíszeken dolgoznak: 
csillagokat készítenek. Lassan 
befejeződik a munka és készen 
álllnak a csinos, csillogó pa
pírcsillagok szállításra. Mert 
nem kisebb dolgot terveznek 
a gyermekek, minthogy mun
kájuk eredményét el akarják 
ju ttatn i gyülekezeteinkhez.

Szeretnék valamennyien, ha 
sokan ismernék meg tevékeny
ségüket, örömmel készített 
szép díszeiket, és használnák 
is azokat a karácsonyfák éke- 
sítésére. Otthonunkban, Buda
pest II., Báthori László u. 8. sz. 
a latt m unkájuk megtekinthető, 
kérhető. Támogassa azt a tö
rekvést, hogy gyermekeinknek 
ezúton is több örömet szerez
hessünk.



Az áldozatkészség és összefogás példája a megújított kőszegi templom
bökök alkották meg, hogy a 
kőszegi templom szebb lett,
m int valaha.

Ma is úgy áll ez a  templom 
zömök, toronynélküli a lak já
val, épületektől körülvéve, 
m int 1783-ban, a felépülés évé
ben'. De színeiben üdébb, vilá
gosabb és otthonosabb m int 
egykor. A templom belsejében 
a  nagy fehérséget csak a  k a r
zatokat ékítő, egyszerű díszítő
elemeket kiemelő, finom hal
ványsárga alap, az o ltár és az 
orgona sötétebb tónusa töri 
meg. Jól illeszkednek a  copf 
stílus jegyeit viselő barokk ol
tárához és orgonájához a mo
dern, vörösréz gömbformából 
alakított mennyezeti lámpák 
és falikarok.

Az istentisztelet Móhr Mi
hály gyülekezeti felügyelő 
megnyitó szavaival ünnepi 
közgyűlésben folytatódott, aki 
röviden m éltatta az eseményt 
és köszöntötte a vendégeket: 
D. dr. Ottlyk Ernő püspököt, 
Nacsa Sándort, az Állami Egy
házügyi Hivatal Vas megyei 
tanácsosát, Kovács József he
lyi vb-titkárt. Takács Gézát 
a Hazafias Népfront helyi el
nökét, akik közvetlen szavak
kal köszöntötték a példás lel
kesedést és eredményes m un
kát tanúsító gyülekezetei. A 
felügyelő külön köszöntötte a 
megjelent lelkészeket.

A történelm et hitelesítő és 
: a kőszegi gyülekezet életét do- 
. kumentáló közgyűlésen Szabó 

Lajos esperes, a gyülekezet 
lelkésze ism ertette a templom 

egykori és újjáépítési történetét. 
Nem a kora, hanem a tem p
lom története, a  templomépí
tő elődök évekig tartó  fárad- 

[ hatatlan küzdelme a  templom- 
. építés engedélyéért az, ami kü- 
t Ionosén értékessé teszi ezt az 
. egyszerű, oratórium nak ké- 
. szült templomot, amelynek 
t szépsége egyszerűségében rej- 
. lik.

A templom és az újjáépítés 
• történetét ismertető beszédé

ben az esperes párhuzamot 
- vont tegnap és ma között; ma

N G E L IK U S  
FÖLDRAZJZ

Abol felfedezték az Újvilágot
„ . . .  S zúgni kezd a térkép 

tengere . . .  ”, — írja  Kosztolá
nyi egyik költeményében. És 
ha kiterítem a térképet és né
zem azt a  közép-amerikai te
rületet, amely hozzávetőlege
sen az Egyenlítőtől az északi 
30. szélességi körig terjed, az 
egyik oldalon azt a  keskeny 
földsávot, amely összeköti 
Északot Dél-Amerikával, majd 
ettől keletre a floridai félszi
gettel induló Nagy- és Kis-An- 
tillák szigetkaréját, amely így 
együtt a  K arib-tengert zárja 
le, nekem is zúg a  térkép ten
gere. Nemcsak azért, m ert a 
H urrikán és Tornádó viharok 
sokszor m agasra emelik a ten 
ger vizét, nem is azért, m ert az 
év nagy része itt forró, s a szép 
kreol bőrű emberek a  most már 
közismert ütem re já rják  tüzes 
táncaikat, hanem inkább azért, 
m ert e vidéken valami meg
m agyarázhatatlan magasfe
szültségben élnek a  tömegek 
és csak vaskos d ik tatúrák  tud
ják  a  lappangó elégedetlensé
get visszaszorítani.

I tt lépett partra először egy 
parányi szigeten, San Salvador 
szigetén a spanyol király lobo
gójával Kolumbus, majd rá 
akadt K ubára és Haitira, mely 
utóbbit Hispaniolá-nak keresz
telt el. Ezeket a szigeteket, 
amelyek keletről zárják a Ka- 
fib-tengert, vélte Kolumbus in
diai szigeteknek. I tt alakult a 
világon az első néger köztár
saság, a  m últ század elején, 
1803-ban Haitiban, am ikor még 
Afrika belsejét fel sem tárták. 
I tt  vágták á t 1881-ben nagy 
botrány közepette Lesseps Fer- 
dinánd tervei szerint a  föld
szorost, Panam át. S itt  van a 
nyugati féltekén az első és 
egyetlen szocialista állam, Ku
ba. I tt valóban zúg a  térkép 
tengere.

E területen, Mexikótól elte
kintve csak apróbb államok 
vannak, amelyek fölött ott van 
az Egyesült Államok k ite r
jesztett keze. Némelyik alig na
gyobb,, mint Bács-Kiskun vár
megye (Jamaica), vagy annál 
is kisebb, m int pl. Trinidad és

Tobago. Számuk tizenhárom. 
Ezek közül az egyik még m inő
dig gyarm at és ez Brit-Hondu- 
ras.

Ezen az ism ertetett területein 
a felfedezést követő első évti
zedekben m ár szinte teljesen 
k iirtották az indián őslakossá
got.

A spanyolok először a Nyu
gat-indiai szigetvilágot hódí
tották meg és felbecsülhetet
len értékűeknek tartották e 
buja növényzetű, jó term őké
pességű szerzeményeket. A 
franciák pL Guadaloupe-ot ér
tékesebbnek tartották, m int 
egykor Kanadát, vagy a hol
landok pl. a  guayanai terület 
egy sávjáért boldogan áten
gedték New York állam terü 
letét. Az ott term elhető cukor
nád és a belőle előállított nád
cukor hihetetlen értéket kép
viselt. Kezdetben a cukrot az 
arannyal egyértékűnek tarto t
ták  és fejedelmi ajándéknak 
számított, ha az uralkodók 
egymásnak cukrot ajándékoz
tak. Milyen különös, hogy ma 
pl. Kubának egyik nehézsége, 
hogy tú l sok a cukornád te rü 
lete.

Az első évtizedek indián ir
tása után szükség volt a  m un
kaerőre. A négerek Afrikából 
m ár m int rabszolgák kerültek 
ide, s a  rabszolgák lélekszáma
15—20-szorosa volt a  fehér 
lakosságnak.

Az em bertelen bánásmód, a 
szüntelen emberkínzás és elvi
selhetetlen munkakörülmények 
a néger rabszolgák állandó lá
zongásához vezettek. így azu
tán az észak-amerikai függet
lenségi háborútól indíttatva, 
1790 és 1803 között indul el e 
szigeteken, nevezetesen Haiti
ban az a forradalom, amely a 
rabszolgák felszabadításához és 
önálló államiságuk kialakítá
sához vezetett. 1803-ban ki
k iálthatta függetlenségét. Né
ger állam  lett a  nyugati félte
kén és nem ott, ahol a  fekete- 
bőrűek hazája volt.

A 13 állam összterülete 2,7 
millió km 2, lakossága pedig 
73 millió. Dr Rédey pál

gyar népünk állam ának poli
tikájára utalt, amely az Orszá
gos Műemléki Felügyelőségen 
keresztül nyújto tt segítségével 
megbecsüli közös, küzdelmes 
történelm i m últunk egy darab
ját, a gyülekezet ősei küzdel
mes harcának eredményét: ezt 
a templomot. „A valamikor 
magát keresztyénnek mondó 
állam elvett, bénított és gá
tolt. A nép állam ának megőr
ző gondját képezi mindaz, 
am iért küzdött és létrehozott 
viszontagságos körülmények 
között. Ebben nem gátolja a 
nem azonos ideológiai állás
pont sem.”

Csak a  templomépítő ősök 
mértékével mérhető a  kőszegi 
gyülekezet összefogása, áldo
zatkészsége és munkája, amely 
az elveszettnek h itt templo
mából szinte ú ja t varázsolt. 
„Sok minden kellett ahhoz, 
hogy a régiből az legyen ami 
ma: hit, szív és lélek” mondta 
Berzsenyi J. Miklós egyház- 
megyei felügyelő köszöntő sza
vaiban. A gyülekezet adom á
nyai nem mérhetők mecéná
sok nagyvonalú adom ányai
hoz. Azokat úgy adták össze, 
m int am ikor egy családban

FURULYANÓTA
Senkim a világon,
Se fiam, se lányom,
Se kertem, se fácskám:
Csak egy furulyácskám.

Gyenge fűzfa ága,
Csendes a nótája,
Hallja, aki hallja,
Nem váltom aranyra.

Ügy sírom a szélbe,
M intha szívhez érne,
Ügy hullik a sárba,
M intha messze szállna.

Utam at így járom  
Végig a világon.
Lábom m ár megállna,
M intha nem is fájna:

Se fám, se virágom,
Se fiam, se lányom,
Se házam, se telkem,
Csak egy árva lelkem;

Isten furulyája.
Mind azt fujdogálja:
Csak még egyet lépek,
S holnap hazaérek.

Rumi Erzsébet

A SOROMPÓK NEM TŰNTEK EL

Sydneyi jelentések szerint há
rom anglikán püspök kész 
részt venni azon az ökumenikus 
istentiszteleten, amelyet VI. 
Pál pápa ausztráliai látogatása 
alkalm ával december elején 
szándékoznak megtartani Syd
neyben. Dr. Marcus L oane 
Sydney anglikán érseke azon
ban bejelentette, hogy bojkot- 
tálni fogja a  fenti isténtiszte- 
letet, m ert — szerinte — „az

igazság kérdését keli tisztáz
nunk, mielőtt közös istentisz
teletet ta rthatnánk”.

Az érsek azon a véleményen 
van, hogy a római1 katolikus 
egyháznak bizonyos tanításai 
„radikálisan ellenkeznek” az 
Üj testámen tómmal. Senki sem 
állíthatja, hogy a  sorompók 
mind eltűntek — jedentette ki 
az ausztráliai érsek.

Megnyitották Szarvason a 
Tessedik Sámuel tiszteletére 
szervezett Tudományos és Mű
vészeti Heteket.

Szarvas városi és járási kul
turális és társadalm i szervei 
rendezésében október 10-től, 
december 31-ig Tessedik Sá
muel halálának 150. évfordu
lója alkalmából sokféle mó
don emlékeznek és emlékez
tetnek az egykori szarvasi iel- 
kész sokoldalú munkásságára. 
Elsősorban persze arra, ami
ben egyedülálló és úttörő m un
kát végzett, a  mezőgazdaság 
művelése az emberi lélek ne
velése terén.

Sok nehézséggel, akadállyal 
és emberi rosszindulattal kel
lett neki is megküzdenie, de a 
feladatát olyan világosan látta, 
hogy helytállása példamutató. 
„Én még a legkeserűbb csa
lódások és ellenműködósek kö
zepette is folyton szem előtt 
tartottam  azt, hogy hazámnak

és ,az emberiségnek használ
jak.”

Ez az, am iért tisztelettel ál
lunk meg emléke előtt. Ennek 
jegyében szólt és helyezte cl 
szobrának talapzatán a koszo
rú t Dauda Mihály, Szarvas Vá
ros Tanács V. B. Művelődésügyi 
Osztályának vezetője — októ
ber 10-én, szombaton du. 5 
órakor a Főiskola épülete előtt, 
és ezzel fejezte be ünnepi 
megemlékezését dr. Vincze Fe
renc, a  Debreceni Agrártudo
mányi Egyetem Szarvasi Öntö
zéses-Melioráció® Főiskolai 
K arának tanszékvezetője a 
kulturházban rendezett műso
ros megnyitón.

Szarvas egész társadalm a és 
benne evangélikus egyházunk 
is nagy figyelemmel kíséri az 
ünnepi eseményeket. Tiszte
lettel adózunk Tessedik Sámu
el munkásságának, hogy tö
retlen helytállása segítsen és 
ösztönözzön minket is hazánk
nak és az emberiségnek hasz
nálni.

Berzsenyi — esetek
Minden magyar tud ja BER

ZSENYI Dánielről (1776—1836) 
azt, hogy híres költőnk volt és 
„klasszikus versmértékben írt 
ódái (FOHÁSZKODÁS, MA
GYAROKHOZ) és elégiái a 
legszebb magyar versek közé 
tartoznak”. BERZSENYI min
denkori időszerűsége jelenleg 
fokozódott, m ert szeptember 
26-án és 27-én a Vas megyei 
Egyházashetyén, BERZSENYI 
szülőfalujában kétnapos nagy 
ünnepség volt az emlékére. 
Ekkor ott, a  Ság-hegyaljai köz. 
ség központjában BERZSE- 
NYI-mellszobrot avattak, 
amely ANTAL Károly Kos- 
suth-díjas szobrász műve, és 
ekkor volt annak az énekkari 
műnek az ősbemutatója, am e
lyet az „AZ ESTHAJNAL” cí
mű verséből komponált FA- 
SANG Árpád zenetanár, zene
szerző és karmester. Meghív
ták erre az alkalom ra az or
szág minden olyan középisko
láját, amely BERZSENYI Dá-. 
niel nevét viseli és azokat az 
irodalmárokat és művészeket, 
akik BERZSENYI Dániel m un
kásságával behatóbban foglal
koznak. Ez ad alkalm at arra, 
hogy néhány BERZSENYI-vo- 
natkozású esetet elevenítsek 
meg.

BERZSENYI Dániel egy ide
ig Sopronban élt. A Pócsi utca 
12. házban lakott, am ire ma a 
ház falán levő tábla emlékez
tet („Ebben a házban lakott 
BERZSENYI Dániel a nagy 
magyar költő 1819 és 1820 te
lén. — Emlékére állíttatta 1962- 
ben a BERZSENYI Gimná
zium”). — Három évtizeddel 
előbb pedig hét évig volt Sop
ronban; középiskolába járt, az 
akkori evangélikus líceumba.

Az írások szerint gyermek
korában betegeskedő, gyenge 
volt, de később úgy kifejlődött, 
hogy nagy termetűvé, robusz
tussá lett. „Egyaránt k itűnt 
természetes eszével és bám ula
tosan fejlett testi erejével. De 
a tanuláshoz nem volt kedve”. 
Állítólag a  líceummal szem
ben levő várárok partján  ösz- 
szeszólalkozott iparoslegények
kel és néhányukat az árok vi
zébe dobta. A tantestület azért, 
m ert ő mást a vízbe be-dobott, 
őt a líceumból ki-dobta. Egyik 
életrajza szerint édesapja „lát
ta, hogy fia hét évi líceumi 
élet után egyszerre nem haj
landó magát az iskolai fegye
lemnek alávetni, kivette a lí
ceumból s otthon gazdaságra 
fogta”.

Akkori tanárai nem ' is sej
tették, hogy az a „heves ifjú”, 
aki olyan renitens volt és nem 
látszott továbbtanításra érde
mesnek, — később olj^an köl
teményt ír, m int a FOHÁSZ
KODÁS. Azt sem gondolták, 
hogy ugyanaz az iskola, amely
ből kizárták, valaha éppen az 
ő nevét veszi fel.

A Sopron főterén álló BER- 
ZSENYI-gimnázium homlok
zatát ma az ő bronzdombor
mű arcképe díszíti e felírással: 
„Ennek az iskolának növendé
ke volt 1788-tól 1795-ig nagy 
költőnk BERZSENYI Dániel”.

BERZSENYI Dánielt a  So
mogy megyei Nikla községben, 
családi sírboltba tem ették el. 
1944—45-ben „kincskeresők” 
feltörték a  kriptát, egymás 
után kinyitották a koporsókat, 
az ékszereket összeszedték, a 
csontokat kiszórták; így BER
ZSENYI Dánielét is. A felsza

badulás után a  Magyar Nép- 
köztársaság Kormánya felkér
te dr. ENTZ Béla orvospro
fesszort, hogy a  sírboltban le
vő csontok közül válogassa ki 
azokat, amelyek BERZSENYI 
Dánieléi voltak, m ert azokat 
— a nagy magyar költő iránti 
kegyeletből — külön óhajtotta 
eltemettetni. — ENTZ profesz- 
szor eleinte nem akarta vál
lalni a reménytelennek látszó 
különös feladatot. Később még
is vállalta a  megbízást. Régi 
feljegyzésekből kiderítette, 
hogy BERZSENYI Dániel ha
talmas term etű férfi volt, és az 
ugyanabba a sírboltba tem e
tett család többi tagja kis te r
metű és a legtöbbje nő volt. A 
kis term etű és főleg női cson
tok közül ENTZ professzornak 
fáradságos munkával, sok mé- 
ricskéléssel sikerült kiválogat
nia a nagjnnéretű férficsonto
kat. BERZSENYI Dánielét, és 
ígv teljesítette a nehéz felada
tot.

Ennek kapcsán önkéntele
nül az a  „kísérteties” gondo
lat ju t az em ber eszébe, hogy 
csontjainak háborgatását, szét
szórását, m intha végzetszerű- > 
en előre sejtette volna. A FO
HÁSZKODÁS utolsó verssza
kában ugyanis azt mondja, 
hogy „ . . .  o tt is elszórt csont
jaimat kezeid takarják  . . . ”

Az egvházashetyei ünnepség 
utáni napon utaztam  a Sop
ron—győri vasútvonalon. Egy 
gimnáziumi osztály is volt 
ugyanabban a kocsiban. Szó
ba elegyedtünk. A nagy BF.R- 
ZSENYT-ünnepségről egyikőjük 
sem tudott. A FOHÄSZKO- 
DÁS-t egyikőjük sem ismerte, 
m ert „azt nem tanultuk" —

' mondták. Hát melyik verseit 
tanulták? — kérdeztem. Pél
dául? — „Tanultuk a MA- 
GYAROKHOZ-t” Ezt sem tud
ták elmondani. Bevallom és 
restellem, akkor nekem sem 
ju to tt az eszembe „A MAGYA
ROKHOZ” című óda kezdete 
(„Romlásnak indult hajdan 
erős magyar!” ...)

A FOHÁSZKODAS-t azon
ban el tudtam  mondani, pedig 
m ár 48 éve annak, hogy tanul
tam. Némán hallgatták. A lexL 
kon szerint is „a legszebb m a
gyar versek közé tartozik”. — 
Ez az eset is bizonyítja, hogy 
nem általános érvényű a köz
mondás: „Jó bornak nem kell 
cégér”, ugyanis a . legjobb 
anyagi és szellemi terméknek 
is kell a  propaganda, a hírve
rés, hogy minél többen élvez
hessék. . . „ .  ,Dr. Varady Karoly

— HALÁLOZÁS. Stukovszky
Jenő, az óbudai gyülekezet 
presbitere 80 éves korában 
csendesen elhunyt. Temetése 
október 29-én volt az óbudai 
temetőben.

— özv. Ligeti Edéné, a  volt 
sajókazai lelkész özvegye 86 
éves korában a Kistarcsai ö z 
vegy Papnék Otthonában el
hunyt. Temetése november 2- 
án volt Blatniczky Jenó igaz
gató szolgálatával. Hamvait a 
kistarcsai temetőben levő kö
zös sírhan helyezik el. „Add 
nékem a te szívedet..

— Gyúrói Nagy Lajos nyugal
mazott lelkész 87 éves korában 
november 6-ám Budapesten el
hunyt.

Az idei ősz m intha sZégyel- 
né, hogy oly korán m utatta áb
rázatának zordabbik felét, mo
solygósra derült és simogatta 
az aranyló nyárfákat, a bíbor
vörös tölgyfacsemetéket, gala
gonyákat, a sárváriakat, a 
szombathelyieket és a  Kőszeg
ről és környékéről a szemet 
gyönyörködtető épülethez, a 
kőszegi evangélikusok megújí
to tt templomához igyekezőket.

A szomszédos kollégium ab 
lakaiból kíváncsiskodó lányok 
tanúi lehettek a  temlomtérre 
gyülekező sokaság, az érkező 
lelkészek kis csapatának és az 
ünnepélyes szavaknak, melyek 
nyomán csaknem két évszázad 
után ismét püspök kezébe ke
rü lt a templom kulcsa, hogy 
a  gyülekezet hosszú időn át be
zárt temploma ú jra k itá rja  ka
puit és a frissen fehérre fes
te tt épület fogadja az öröm
ünnepre sereglők sokaságát. 
M ert nemcsak a  kőszegiek, de 
a környező falvak evangéliku
sai is eljöttek együtt örülni az 
örülőkkel.

„Aggodalommal álltunk két 
éve e templom előtt. Voltak ké
telkedők és most mégis itt áll 
ez az ősi templom erősen, ha
talmasan, fehéren” — kezdte 
igehirdetését D. dr. Ottlyk Er
nő püspök és az eredményért, 
amely várakozáson felüli, szün
telen örömre, szüntelen imád
kozásra, Isten iránti hálára és 
az építésben munkálkodók 
megbecsülésére buzdította a 
gyülekezetét.

Két éve, amikor a  kőszegi 
templom újjáépítése egyre sür
getőbbé vált, látva a  kiásott 
alapokat és az alattuk  elkor
hadt gerendák azettákat —, 
melyekre egykor a templom 
alapjait rakták  a  mocsaras ta 
laj m iatt — és a  padozatot 
burkoló felpúposod ott mozaik- 
lapokat, melyek jelezték a fa
lak süllyedését, valóban volt 
ok az aggódásra. Az elképze
léseket mérnöki tervek követ
ték. A statikai részét dr. Ur
ban István, a  restaurálás te r
veit pedig Sándy Péterné m ér-

„...hogy hazámnak és az emberiségnek szolgáljak"
felvetődik valami közös cél és 
erre a leány odaadja a kerese
téből azt, am it ruhára te tt fél
re, a fiú azt, am it zsebpénznek 
szánt, csakhogy a közös cél 
megvalósuljon — idézve Sza
bó Lajos esperes szavait.

Talán az adakozásnál is na
gyobb értéke van annak, am it 
jó néhányan kétkezi munkával 
nyújtottak. Neveiket mind fel
sorolni nehéz lenne, de azt hi
szem mégsem lehet említés 
nélkül hagyni Kunfalvi János 
gondnok és felesége, Kemény 
Sándor, Schwahofer József és 
Gusztáv, Preisz Miklós és Mol
nár Miklós nevét.

Záróköszöntésében az össze
fogás erejére m utatott a püs
pök. aki köszönetét fejezte ki 
az állam képviselőinek a nagy
arányú segítségért. A nap hő
sének nevezte a gyülekezetét 
és élükön Szabó Lajos espe
rest, akinek fáradhatatlan 
m unkája akkor lesz igazán di
csőség, ha továbbra is lesz 
gyülekezet Kőszegen, akik 
használni fogják ezt a  tem p
lomot, a megújulni készülő 
Kőszeg városának egyik ékes
ségét.

Kőszeghy Tamás

Amikor a diák vizsgáztat
A félévi kollokviumok idő

szaka még nincs itt, mégis lá
zas készülődés jegyében te lt el 
ez a  néhány hét a tanévkezdés 
óta az első éves hallgatók köré
ben. Hiszen az első főiskolai 
vizsgára — a középiskola után 
— illik becsületesen felkészül
ni, még akkor is, ha nem va
lamelyik tanszék professzora 
teszi fel a  kérdéseket, hanem 
egy magasabb évfolyam hall
gatója.

Ez történt, am ikor a  Teoló
giai Akadémia naptterm ében 
Kalácska Béla szenior megnyi
totta az 1970-71-es tanév „ba
goly-vizsgáját”. A sok meghí
vott vendég és a  hallgatóság 
zsúfolásig megtöltötték az elő
adótermet. .

A szorgalmas munka a v árt
nál is nagyobb eredményt ho
zott. A hat első éves hallgató 
—Bálint László, Böröcz Enikő, 
Kajos Anna Mária, Kormos 
Anna, Morauszky András, és 
Reisch György — átlagos ered
ménye 4 egész lett. Pedig az öt 
témakörből — bibliaismeret, 
énekismeret, Kis Káté, iroda
lom és általános műveltség — 
feltett kérdések bizony nem 
voltak könnyűek. A talpraesett, 
szellemes válaszokon nem egy
szer derültek a  jelenlevők.

Hosszú tanácskozás után vé-

■ gül is megtörtént a „díszba-
■ goly-avatás”, Bálint László sze- 
1 mélyében, aki a  legjobb ered- 
> ményt érte el.

Az ezt követő szellemes mű- 
i sor feloldotta a  vizsga feszült- 
i ségét és a  hallgatóság kedélyét.
- Többnyire dicsérő, elismerő
• szavakba burkolt, de szelle- 
t mes, finom, nem  sértő gúnnyal 
i illetett professzorokat, hallga-
■ tókat, eseményeket. Megeleve

nedtek humoros formában az
• egzegézis és homiletika órák, 
i de még a  vendég professzori
- előadások is. Külön elismerés
- illeti Turchányi Sándort, aki
- m int a  műsor egyik szerzője és 
; előadója, ezt a  nem éppen
- könnyű feladatot pompásan ol

dotta meg. Dé nem kisebb elis-
■ mérés illeti a  másik két szer-
- zöt is, Mátis Andrást és Foltin 
) Brúnót, ak ik  részben a  hallga- 
, tóságot „kapták” tollvégre. 
s Nem egyszer viharos taps sza- 
s kította meg a műsort.

A kellemes est befejezésére 
t a fehérasztalnál került sor, 
, ahol dr. Nagy Gyula dékán kö-
- szöntötte a  rendezvényt és el-
- ismerését fejezte ki.
1 Az együttlét D. dr. Ottlyk 
:, Ernő püspök köszönő szavaival
- ért véget, aki örömét fejezte 
.. ki a  jó testvéri és m eghitt kö-
- zösségért.



GYŐZELEM!
1 Kor 15, 54—57

A HALÁL AZ UTOLSÓ SZÓ az emberi életben, s úgy tűnik, 
az utolsó szó is a halálé. Mors Imperator-nak nevezték a ró
maiak, császári fenségnek a halált, jelezve ezzel, hogy övé a 
hatalom megfellebezhetetlenül az életben. S halál, ez mindig 
tíart jelenti: múlandóság és pusztulás. Az egyiptomi fáraók rop- 
üúnt építményekkel kívánták emléküket megörökíteni az utó
kor számára. Hiú vállalkozás; „pár ezredév gúláidat elássa” — 
int Madách a Tragédiában. „Emléked örökké élni fog szívünk
ben” — vésetik a gyászolók szeretteik sírkövére. Ez az „örök
ké” legjobb esetben két három nemzedékig tart. A dédszüleire 
már senki sem emlékszik. Bizony por és hamu vagyunk, vall
ja a Halotti Beszéd prédikátora. Múlandóság és romlás, nyom
talan eltűnés az idő ködében, ez vár az emberre testi-szellemi 
mivoltában.

ROMOLHATATLANSÁG ÉS HALHATATLANSÁG — vallja 
Pál apostol. Mire alapítja ezt a merész feltevést? Arra a való
ságra, hogy Krisztus feltámadott a halálból. Legyőzte az utol
só ellenséget, a legnagyobb hatalmat, amivel szemben ember 
mindig csatát vesztett. És ezt a győzelmet most Isten nekünk 
adja. Krisztus nem magának és magáért harcolt és győzött, 
hanem értünk és javunkra. Győzelmét, s annak gyümölcsét ne
künk adja ajándékba. Egy képpel fejezi ezt ki az apostol: Is
ten felöltöztet minket halandó és múlandó embereket, halhatat
lanságba és romolhatatlanságba. Mint akire lemállott, foszlott 
köntöse helyett újat, ragyogót, s elnyűhetetlent borítanak. 
Csakhogy itt ki kell lépnünk a képből: a halálban nem ru
hánk, földi porhüvelyünk esik csupán martalékul, hanem egész 
sajátmagunk_ Nem pusztán új test köntösét kell adni a testet
lenül didergő lélekre, mint ezt a Pál korabeli görög bölcsek 
vélték, hanem új embert kell teremteni.

EZ AZ ŰJ EMBER valóban új teremtés a Krisztusban, hir
deti Pál éppen ebben a levelében. így is kifejezi: Krisztust öl- 
tözzük fel, az ő ábrázatát fogjuk hordozni abban az új élet
ben (44—49. versek). Hogyan? Ez Isten titka. Titok minden te
remtés, minden új élet. Csak annyi bizonyos — és éppen ez a 
döntő, nagy örömhír —, hogy ez az új ember: én leszek. Nem 
egy másik, hanem ugyanaz énmagam. Ez a feltámadás nagy 
Ígérete: elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatat- 
lanságban...  (44. vers). Így „nyeli el”, emészti el Krisztus győ
zelme a halált, annak hatalmát, félelmetes fenyegetését. Igén, 
mert Krisztus elvette a halál ártó erejét, „fulánkját” — talán 
a Keleten oly gyakori Skorpió halált hozó mérges faroktüské
jére gondolt e hasonlatnál az apostol — a bűnt. A bűn, va
gyis az Isten ellen fordult élet keserű gyümölcse a halál (Rm 
6, 23). A bűnt viszont elevenné, hatalmassá a törvény teszi. 
Hogyan értsük ezt? Hiszen Isten javunkra adta a törvényt. 
Azért adta parancsolatait, hogy rendet tartson életünkben. Igen 
ám, de mi ezt a jó adományt is visszájára fordítottuk. A pa
rancsolatokból ki ki a maga jogát, igazát, érdekét akarta ki
magyarázni és érvényesíteni a felebarát kárára és Isten előtti 
kérkedésre. Így vált alkalommá Isten jó akarata, parancsa is a 
bűn számára, pontosabban a bűnös ember számára, hogy rosz- 
szat rosszra tetézzen (Rm 7, 11—13).

BŰN, TÖRVÉNY, HALÁL — ezt a felbonthatatlannak lát
szó láncolatot, végzetes bűvkört bontotta fel, törte szét Krisz
tus győzelme. Ezért illeti egyedül lsteút hála és dicséret. Ezért 
zendül meg az egyházi év utolsó vasárnapján a gyülekezet aj- 

■ kán dicsérő ének: Hála legyen az Istennek, aki nekünk adta 
Krisztus győzelmét, s annak minden gyümölcsét. Ezért az utol
só szó ezen az utolsó vasárnapon így hangzik: Győzelem! Isten 
mondja ki ezt a szót, övé az utolsó szó az életünkben, a vi
lág életében is. S ez a szó: Győzelem, élet! _  _ . _ .’ Dr. Groo Gyula

I M Á D K O Z Z U N K
Urunk, taníts minket napjainkat úgy számlálni, hogy bölcs 

szívhez jussunk. Add, hogy úgy nézhessünk halálunkra, m int 
akik Jézus Krisztus halálának győzelméből élnek. Mint akik
nek még üres a  kezük most, de a szívük m ár tele van ezzel 
a reménységgel. És ezért túláradó hálával is. Tiéd a győzelem, 
s ezért miénk az élet, tiéd a dicsőség, s ezért a hálaadás, most 
és mindörökké. Ámen.

Szüntelenül keresztel — éj
jel is. All a vízzel telt edény 
fölött, háttal az ajtónak és ke
reszteli a levegőt, a semmit — 
valakiket, akiket csak ő lát.

A fiatal orvos nem jön a 
kémlelő nyíláshoz — számta
lanszor láthatta már ezt a 
görnyedt férfit, aki Keresztelő 
Jánosnak képzeli magát. Ke
zei vörösre áztak a lavórban, 
amely nélkül búskomor és 
nem nyúl az ételhez.

Engem, az ápolókat sosem 
próbál megjelölni a vízzel, me
lyet időnként megmelegitünk 
hogy meg ne fázzon. Egy nap 
lement a patakhoz, amely a 
kertjük alatt folyik és keresz
telni kezdte az árnyékokat a 
parton. A hozzátartozói azt 
mondják, megháborodása előtt 
nem volt vallásos és nem tud
ják mi lett vele. Külön helyi
ségbe raktuk a viz miatt — a 
többi ápolt feldönti az edényt 
és ez igen felizgatja. Egyébként 
sosem hangoztatja, hogy ő a 
Kiáltó Szó — ha megkérdezik 
miért nem keresztel élő sze
mélyeket — nem válaszol. Né
ha azonban szorongás fogja el 
— ilyenkor Isten ítéletéről be
szél. szavai megragadóan köl
tőiek, szeme könnyes és feled
hetetlen. Egyszer kezelésről 
jövet észrevette a hullavivő 
kocsit a boncterem előtt — 
lerántotta a ponyvát a holt
testről és rákiáltott, hogy kel
jen fel. Percekig állt a kocsi 
mellett, majd zokogni kezdeti

és néhányszor felkiáltott: 
nincs erőm — miért nincs 
erőm? Ezután úgy tűnt, mint
ha állapota javulna — felha
gyott a vízzel, sokat aludt és 
felelt, ha kérdezték. Aztán 
visszaesett, sebesre ázott uj
jaival kereszteket rajzol a fe
je körül, suttog és mosolyog. 
Elolvastam az Evangéliumo
kat, hogy többet megértsek. 
Mi tagadás, engem is megej
tett a Keresztelő, aki Krisztust 
kivéve a leglenyűgözőbb az 
Újszövetségben. De ez itt más. 
János zord volt — elkésett 
próféta, odúszagú és kímélet
len. Dühösen, sebtében ke
resztelt — cseppet sem örülve 
a megtéröknek, akik így meg
ússzák kiérdemelt pusztulásu
kat. Ez szótlan, közönyös, 
megszállott konoksággal hinti 
a vizet egy láthatatlan soka
ságra, amely ott szorong körü
lötte.

Több lelkész meglátogatta 
számos felekezetböl — ijedten 
és tanácstalanul álltak ott, 
ahol most maga. Egyikük ezt, 
mondta: —■. a hit egyensúly 

] két világ közt — de mégis 
' csak súly. Es Istennek néha 
’ úgy tetszik, hogy lényünk kö

zepe helyett, valahová a szélé- 
re helyezze, és így agyon 
nyom.

' Nap mint nap hallom a 
reccsenéseket ezen iszonyatos 
súly alól, mely valamiért a lé- 

j lek peremére tétetett. .  •
6 Turchányi Sám? r

— SÍRKŐ A V ATÁS. Kovács 
István, a  csákvári, m ajd a  szé
kesfehérvári gyülekezet 1968- 
ban elhunyt tagjának sírem 
lékét november 1-én népes 
gyülekezet jelenlétében áldotta 
meg a  székesfehérvári temető
ben Nagy Tibor lelkész.

— ELADÓ egy  k om p lett eb éd lő
bútor (tiz darabos, intarziás, b ie- 
derm aier). B udap est, XVI., Sasha
lom , L illafüred u. 53.

— KÉT kotnoly  v id ék i k islán y  
részére (társként) szoba kiadó. 
„R endes otthon” je lig ére  a 'k iadó- 
hivatalba.

— 3 ES 4 EVES, óvodát m ost 
kezdő gyerm ek ein k h ez  gondozó
nőt keresün k . A gyerm ek ek  be
teg ség e  esetén  nap i 8, egyéb k én t 
napi kétórai elfog la ltsággal. B in 
der. I., G ellérthegy  u. 14. f. 1. T e
le fo n : 162—909.

— A BUDAI EVANGÉLIKUS SZE
RETETOTTHON azonnali a lkalm a
zásra keres öregek  és gyerm ek ek  
gondozására vá lla lk ozó  n őtestvére
k et, valam int k on yh ai m u nkásokat. 
B udapest, n a, Báthori László u . 8. 
T elefon: 365—705.

EVANGÉLIKUS e l e t

A  M agyarországi 
E vangéliku s O rszágos E gyház  

S ajtóosztá lyán ak  lapja  
S zerk eszd : a szerkesztőb izottság  

F elelős szerkesztő  és k iadó:
D . K oren Em il

S zerk esztőség  és kiadóhivatal: 
B udapest, v m . .  P u sk in  u. 12.

T elefon : 142—074 
C sekk szám laszám : 20.412—v m .  
E lőfizetési ár: egy  évre  90,— Ft 
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Istentiszteleti rend
BudaD esten. 1970. novem b er 22-én

D eák tér de. 9. (úrv.) dr. H afen- 
sch er  K ároly, de. 11. (úrv.) dr. K i
k en  A ndrás, du. «. T rajtler Gábor. 
Fasor de. 11. D. K órén Em il, du. (. 
Szirm ai Zoltán. D ózsa G yörgy út 
de. fé l 10. D. K oren Em il. t l l ő i  út 
24. de. fé l 11. K arácsony Sándor u. 
de. 9. R ákóczi út 57/b. de. 10. 
(szlovák) A radi A ndrás, de. 12. 
(m agyar), du. 5. szeretetven d ég-  
ség . T haly K álm án u 28. de. 10. 
Francisci G uido, de. 11. dr. R édey  
Pál, du. 5. szeretetven dégség . K ő
bánya de. 10. Sü lé K ároly. U tász  
u . de. 9 .V eöreös Im re. V ajda P é-  
Zugló de. 11. (úrv.) B oros K ároly. 
R ákosfalva  de. 8. B oros K ároly, 
tér u . de. fé l  12. Sü lé K ároly. 
G yarm at u . de. fé l 10. B oros K á
roly . Fóti ú t de. 11. B aranyai T a
m ás. V áci ú t de. 8. B enczúr László. 
Frangepán u. de. fé l 10. B enczúr  
László. Ü jp est de. 10. B lázy  Lajos. 
P esterzséb et de. 10. V irágh G yula. 
Soroksár Ú jtelep  du. fé l 3. V irágh  
G yula. P estlőrinc de. 11. M atúz 
László. K ispest de. 10. K ispest W e- 
k erletelep  de. 8. P estú jh e ly  de. 10. 
Schreiner V ilm os. R ákospalota  
M A V-telep de. 8. R ákospalota  
N agytem plom  de. 10. R ákospalota

K istem plom  du. 3. R ákosszentm i
hály  de. fé l 11. Karner Á goston. 
Bashalom  de. 9. Karner Ágoston. 
M átyásföld de. fé l 11. C inkota de. 
fé l 11., du. fé l 3. K istarcsa de. 9. 
R ákoscsaba de. 8. R ákoshégy de. 
e. R ákosliget de. 10. R ákoskeresz
túr de. fé l 11. du. 3.

B écsikapu  tér de. 9. (úrv.) Csá
kó G yula , de. fé l 11. (n ém et), de. 
11. (úrv.) Várady L ajos, du. 6. 
M adocsai M iklós T orockó tér de. 
fé l 9, Várady L ajos, öb u d a  de. 9. 
F ülöp D ezső, de. fé l 10. (úrv.) Fü- 
löp  D ezső. XII., T artsay V ilm os u. 
de. 9. C sengődy L ászló, de. 11. 
C sengődy László, du. fé l 7. dr 
B en es M iklós. B udak eszi de. 8 
R uttkay Elem ér. P esth id egk ú t de 
fé l 11. R uttkay Elem ér. Kelenföld  
de. 8. (úrv.) dr R ezessy  Zoltán, 
de. 11. (úrv.) dr. R ezessy  Zoltán  
du. 6. R euss András. Ném etvölgy: 
út de. 9. R euss András. N a g y té 
tén y  de. fé l 9. V isontai Róbert 
K elenvőlgy de. 9. B udafok de. 11 
V isontai Róbert. B udaörs du. 3 
V isontai Róbert. T örökbálin t du  
fé l 5. V isontai R óbert. C sillaghegj 
de. fé l  10. C sepel de. fé l 11.

Még sokáig szolgálni...
Aranyoklevelet nemcsak 

„megélni” kell, hanem meg is 
érdemelni, hiptay A ladár meg
érdemelten kapta néhány hete 
kézhez aranydiplom áját. J.920- 
ban indult e l a pedagógus pá
lyára és nyugdíjazásáig hűsé
gesen, megszakítás nélkül for
m álta a  gyermekekből az egyé
niségeket. Nemzedékek egész 
sora emlékezhet most vissza 
szeretetére, naiv jóindulatára, 
melegszívű pedagógiájára. Egy 
titkos Hang duruzsolta állan
dóan fülébe: „Ilyeneké a  
mennyek országa”. És ő úgy 
tekintett a  gyermekekre hosz- 
szú pedagógus-pályafutásán, 
m int akiké a  mennyek orszá
ga.

De nekünk nem is annyira 
m int pedagógus izgalmas most 
személye, hanem m int az egy
ház egyik hűséges szolgájáé. 
Mi nem tudunk arany-, ezüst-, 
vagy vasdiplomát adni, de sze- 
retetben szeretnénk viszonoz
ni 36 éves kántori szolgálatát. 
Nagy idő ez is. Több, m int 
egy emberöltő. 1934 ádvent el
ső vasárnapján ült először a  
harmonium mellé.

Mindig a  IX. kerületben mu
zsikált és úgy hozzánőtt a  Fe
rencvároshoz, m int levél az 
ághoz. E hosszú idő a la tt leg
alább ötezerre rúg szolgálatá
nak alkalm a és legkevesebb 
150 lelkésszel végezte az isten
tiszteletet. Igen, az istentisz
teletet! M ert Liptay Aladár 
úgy tekintett mindig az egy
ház muzsikájára, hogy az is 
istentisztelet.

De ugyanakkor Liptay Ala
dár volt az igehirdetés legalá
zatosabb hallgatója. Lelke, 
m int itatós a  tintát, szívta be

évtizedeken keresztül az evan
gélium üzenetét Szám ára min
den vasárnap a  szolgálat és a 
megajándékozottság ünnepe 
volt szüntelen. Művészetének 
fóruma volt a  kis gyülekezet, 
de soha nem feledkezett meg 
arról, hogy Isten dicsőségére 
végzi m unkáját. Amit pedig 
kapott, azért Neki volt hálás.

A 36 éves kántori munka 
nem  tette fáradttá. Elsőként 
ül mindig helyére és nézi, ho
gyan jönnek az emberek Isten 
házába. Bizony, voltak idők, 
am ikor sűrűbben. S Liptay 
A ladár elmereng a  ferencvá
rosi gyülekezet m últján:

— Tömegekről itt a  mi gyü
lekezetünkben soha nem volt 
szó. De hosszú szolgálatom 
ala tt szinte teljesen kicserélő
dött a  gyülekezet. Sokan, na
gyon sokan haltak meg a  ré
giek közül. És sokan el is 
hagytak bennünket. Mégis van 
mindig együtt gyülekezet, 
am ely előtt hangzik az evan
gélium és amellyel együtt éne
kelhetünk.

— Az egyházközség külső 
képe is nagy változáson ment 
keresztül. Valamikor iskolák
ban tarto ttuk  istentiszteletein
ket, ma saját templomunkban. 
S ez a kis templom második 
otthonunk. Nekem is második 
otthonom. Vasárnaponként ez
zel a családdal jövök erőt me
ríteni egy újabb heti m unká
hoz.

Mi azt kívánjuk Liptay Ala
dár aranydiplom ája mellé, az 
egyház Ura ad ja meg az erőt 
és egészséget neki ahhoz, hogy 
vágya teljesüljön és még So
káig muzsikálhasson az ő  di
csőségére. R. P.

— Szentháromság után az 
utolsó vasárnapon az oltárterí- 
tő színe: zöld. A délelőtti is
tentisztelet oltári igéje: Mt 24, 
37—51; az igehirdetés alapigé
je: X Kor 15, 54—57 (58).

— SZARV AS-ÜJTEMPLOM. 
Október 25-én reformációi em
léknap volt a  gyülekezetben. 
A délelőtti istentiszteleten és az 
esti szeretetvendégségen Ma- 
róti János acsai lelkész szol
gált. A szeretetvendégségen 
szavalatokkal, ének- és zene
számmal, énekkari számmal, 
elbeszéléssel a gyülekezet tag
jai és a  helyi Zeneiskola nö
vendékei szolgáltak.

— EGYHÁZASDENGELEG. 
A gyülekezet november 1-én 
köszöntötte Fehér Mihály kán
torát húsz éves hűséges szol
gálata alkalmából, életére és 
további szolgálatára Isten ál
dását kérte.

— KONDOROS. A gyüleke
zetben egész napos vendégszol
gálatot végzett október 25-én 
Huley Alfréd páhii lelkész. 
Délelőtt a  szlovák és magyar 
istentiszteleten igét hirdetett, 
a  délutáni szeretetvendégségen 
Podmaniczky Pálról tarto tt 
előadást.

— NAGYKANIZSA. Októ
ber 25-én igehirdetéssel szol
gált a gyülekezetben Sághy 
András vései h. lelkész.

— HALÁLOZÁS. Pásztor 
Pál ny. postafőfelügyelő, a  
szarvas-ótemplomi gyülekezet
nék élete utolsó idejéig buzgó, 
templomjáró tagja, életének 
84. évében október 31-én el
hunyt. A szarvasi új temetőben 
helyezték» örök nyugalomra 
Székács Sámuel, Kovács Pál 
és Pálfi István lelkészek szol
gálatával. Családját és m unká
já t szerető igaz em ber volt. Az 
elhunytban Pásztor Pál esperes 
édesapját gyászolja. — Az 
igaznak emlékezete áldott!

„Legyenek a  t i  derekaitok
elövezve és szövétnekeltek 
neggyújtva.” (Lk 12,35)

VASÁRNAP. — „Várja lel
jem az Urat, jobban, m int az 
űrök a reggelt.” (Zsolt 130,6) 
Sok nyomasztó, nehéz gondolat 
epi meg az őrt éjszakai vigyá- 
:ása idején, m ert az éjszaka 
iötét és félelmetes, szorongá
sokkal teljes. Sok nyomasztó, 
íehéz gondolat és sok szoron
gás lep meg bennünket is éle- 
;ünk őrállásának idején, akár 
»karjuk akár nem. Mi adhat 
írót, reménységet? Az, hogy az 
Urat várhatjuk! Nem csupán a 
■eggelt, melyből ham arosan is
iiét este lesz, nem is a „túlvi- 
lági életet” önmagában, mert 
3Z álmodozóvá tenne és ide
genné saját világunkban. Az 
Urat várjuk, aki Jézus Krisz
tusban áll előttünk, akit követ
hetünk s akitől mindenben se
gítséget kapunk.

HÉTFŐ. — „Egy angyal illet
te őt és mondta neki: Kelj fel 
és egyél.” (1 Kir 19,5) Amikor 
Illés e szókat hallotta, már 
minden reménységét elveszített 
ember volt, aki azt hitte, „le
teheti a fegyvert”, számára már 
nincs teendő. Még nem tudhat
ta, mi minden vár rá, hogy 
„ereje felett való utak” állnak 
előtte. Isten azonban tudta, 
ezért gondoskodik róla, ezért 
ébresztgeti, táplálja. Mi m ind
nyájan hasonlítunk e tekin tet
ben Illéshez: hamar, könnyen 
feladjuk „ama nemes harcot”, 
elveszítjük erőnket, reménysé
günket. Hála Istennek, hogy 
nem hagy így „szunyókálni” 
minket, felébreszt, ráébreszt 
tennivalónkra, táplál is erejé
vel, hogy ezt többé el ne fe
lejtsük!

KEDD. — „Világosítsd meg 
arcodat a te  szolgádon, tarts 
meg engem jóvoltodból.” (Zsolt 
31,17) Istennel kapcsolatos gon
dolataink sokszor m aradnak 
elrejtve szívünk legmélyén, 
mások által észrevehetetlen sö
tétségben (olyan mélyen, hogy 
már mi magunk se látunk oda!) 
Pedig e gondolatoknak mindig 
előtérben kellene lenniük, ott 
ahol életünk kérdéseiről dön
tünk s ahol cselekvésünk for
málódik! Modern színdarabok
ban nagy szerepe van a ref
lektoroknak, melyek fehér vagy 
színes fénnyel kiemelnek egy- 
egy személyt, vagy gondolatot. 
De jó lenne, ha mai imádsá
gunk nyomán Urunk arcának 
fénye rávetődne arcunkra s ab
ból mások is olvashatnának...

SZERDA. — „A mi esztendő
inknek napjai hetven eszten
dő, vagy ha feljebb, nyolcvar 
esztendő és nagyobb részűt 
nyomorúság és fáradság.’ 
(Zsolt 90,10) őszinte és iga:

mondat ez. A Szentírás soha 
nem fest hamis, idealizált ké
pet az emberi életről. Mégis 
azt valljuk, hogy a Szentírás 
optimista könyv, s az a zsoltár 
is, amelyből mai igénk csak 
egyetlen kiragadott mondat, 
nagy-nagy hitet, elpusztíthatat
lan reménységet áraszt. Sok 
küzdelmünk van: bűnnel, be
tegséggel, halállal. Sokan közü
lünk még ezt a határt, a het- 
ven-nyolcvan esztendőt sem 
érik meg, sem születésünk, sem 
elmúlásunk nem mentes fá j
dalomtól, a két időpont közötti 
idő pedig nyomorúságoktól és 
fáradságoktól terhes. Ennek el
lenére valljuk, hogy szép az 
élet, m ert egyetlen nagyszerű 
lehetőség, melyet a Teremtő 
és Megváltó Űristentől kap
tunk s akihez az út végén visz- 
szatérünk, örök folytatásra.

CSÜTÖRTÖK. — „Jövevény 
vagyok e földön.” (Zsolt 119,19) 
Folytatódhatnak tegnapi gon
dolataink: az élet nem meny- 
nyiségi, hanem minőségi kér
dés! Nem a  tartam a, hanem 
tartalm a határozza meg értel
mét, értékét. Jövevények va
gyunk: nem idegenek, nem a 
halál által értelm etlenné válók, 
nem röghöz kötöttek. Többek 
annál! Olyanok akik valahon
nan jöttek s nem véletlenül, és 
valahová tartanak, ugyancsak 
nem esetlegesen, hanem Uruk 
ígéretére támaszkodva. Ez a  
tudat tartalm asítja életük min
den napját s óráját.

PÉNTEK. — „Menjetek b« 
az ő kapuin hálaadással, to r
nácaiba dicséretekkel. Adjatok 
hálákat neki, áldjátok az ő ne
vét!” (Zsolt 100,4) Az egyházi 
esztendő végén jó visszaemlé
keznünk, hányszor tértünk be 
„az ö  kapuin” s hányszor tá 
voztunk el templomokból, ki* 
gyülekezeti termekből meggaz
dagodva, békességgel. Bűnbá
nattal gondoljunk arra, hogy 
mindennek éllenére hányszor 
hiányzott ajkunkról a hálaadás 
és dicséret; s hányszor veszett 
kárba rajtunk igéje, üzenete! 
Isten azonban új lehetőségeket 
készít: ú jra k itárja kapuit 
előttünk.

SZOMBAT. — ,.A te Istened
a te táborodban jár. hogy meg
szabadítson téged." (5 Móz 
23,14) Advent küszöbére értünk 
ismét. Szívünk megtelik bol
dog várakozással. Isten örök 
üzenetének és közelítésének 
friss, mai átélésére. Nem bú
csúztatjuk a tegnapokat, ha
nem örülünk a holnapokra vo
natkozó ígéreteknek: Isten kö
zöttünk jár, a mi „táborunk
ban” is. azért, hogy megszaba
dítson, felszabadítson félelmek
től, bűneink terhétől, kishitű
ségtől. Ezért várjuk ö t.

Szirmai Zoltán

Két pici fogas
Kissé félszeg volt mindig. 

Hogy miért, ki tudná megmon
dani. Talán egy gyermekem
lék vésődött mélyen a tudat
alattijába és határozta meg 
énjét? Mindenesetre valahogy 
úgy érezte, hogy lassabban és 
bonyolultabban gondolkodik, 
mint másók és sok mihdent 
ésszerűtlenebbé csinál mint 
mások, amiért sokszor megmo
solyogták. Ezért hát inkább 
kerülte az embereket.

Amikor belépett az épület
be, nem vette figyelembe a ru
határt, akkor sem jutott az 
eszébe, amikor a kezelő ajtaja 
előtt állt. A baj ott kezdődött, 
amikor belépett a szobába és 
kabátját le akarta tenni. A ke
zelő asztalán elhasznált injek- 
cióstü, hófehér szekrények, 
műszerek, de fogas sehol. 
Ügyetlenül forgolódott és egy
re zavartabban forgatta bűn
jelét, az egyébként tiszta, de 
mégsem steril ruhadarabot. 
Zavarát növelte, hogy a szo
bában többen is voltak, akik 
nézték. Egy percre átvillant raj
ta az iskolai felelések ideje, 
amikor beszélni kellett mások 
előtt. Lámpaláza egyszerre 
annyira felszökött, hogy a 
nagy csendben arra a kérdés
re, hogy hány nap van egy hó
napban, azt felelte: negyven. 
S belül most is megszólalt a 
jól ismert hang: „látod, látod 
emberke, ez vagy te. Merre 
kalandoztak a gondolataid, 
amikor a ruhatár előtt eljöt
tél.” Es mint nagyon gyakran, 
önkritikájában most i t  Jeész

volt eljutni a végső következ
tetésig.

Nem látta a szobában senki
nek az arcát, valaki azonban 
észrevette őt. Megértette za
varát és talán annál is többet. 
„Nézze, ott az ajtón van két 
pici fogas” — szólt egy kedves 
meleg hang. Az orvosi köpe
nyek helye vo lt...

Jókedvűén ment haza. Az 
embereket barátságosnak lát
ta, a nap tisztán ragyogott. Jó
kedvű volt, mert egészséges
nek nyilvánították, de talán 
azért is, mert valaki megmu
tatta a két pici. fogast.

Amikor az aluljárón kellett 
átmennie megint elfogta a szo
rongó érzés. Mi lesz, ha az 
emberek egyszerre tömeggé 
válnak és a Tömeg elindul, 
mindenkinek egyforma lesz a 
ruhája, arca, mosolya, beszé
de és a rohanásban eltapossák 
őt. És akkor eszébe jutott a 
meleg hang: „Nézze, ott van 
két pici fogas”. Szorongása el
múlt, biztosnak és felszaba
dultnak érezte magát. Tudta, 
hogy noha a dolgok olyan bo
nyolultak, mégis nagyon egy
szerű minden. Valaki meg
győzte arról, hogy a világban 
benne van a Jő, és ez minden 
injekciónál, gyógyszernél töb
bet jelentett neki. Tudta biz
tosan, hogy mindig lesz aki 
kilép a tömegből, aki tudva, 
vagy öntudatlanul, de hordoz
za annak szétszórt szeretetét, 
akire Pilátus nagypénteken 
rámutatottt IMS AZ EMBER.

K. I
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Körül vagyunk véve
Ádventi időben mindig alföldi autóútjaim jutnak eszembe. 

Elhagytuk Szarvast és hamarosan feltűnt a csabacsüdi templom 
tornya. Csabacsüd jön — mondtam a barátomnak a volán mel
lett. Ő azonnal visszafelelt: nem jön, mi megyünk. — Ádventre 
mm illik ez a tréfás dilemma. A jövő nem áll egy helyben moz
dulatlanul. Jön. Már a nevében is benne van, hogy közeledő, 
jövő. És az sem vitás, hogy a jövő nem sóbálvánnyá meredt 
emberekhez, nem valami történelmi állóképhez közeledik, ha
nem úgy jön és azért jön, hogy mi elébe menjünk. Mi is me
gyünk. És ha megyünk, akkor van jövőnk.

Advent első vasárnapjának oltár előtt hangzó epistolai igéjé
ben is találkozunk ezzel a kétféle ádventi mozgással.- Pál 
apostol a Rómabeliekhez írt levél 13. részében arról szól, hogy 
„a nap elközclgett”; beszél az üdvösség, Isten embermentő sze- 
retete közelségéről. A jövő jön. De szól arról, hogy mi is me
gyünk. Az ádventi ember nem áll egyhelyben mint a Vezúv lá
vájából kiásott római katona Pompei kapujában. Járva és nem 
állva vár. „Mint nappal ékesen járjatok” — mondja az apostol.

1.
A kétféle ádventi mozgásban az első a hangsúlyosabb. A mi 

mozgásunkat, járásunkat döntő módon határozza meg a jövő. 
„A nap elközelgett”, mert Isten jön a világhoz, az emberhez. 
Olyan világban élünk, amelytől Isten nem távolodik, hanem 
amelyhez közeledik. Az idő is Istennek dolgozik. Nem önálló 
hatalom, rettenetes Kronosz-istenség, miként a görögök gondol
ták, aki felfalja gyermekeit. „Most közelebb van hozzánk az üd
vösség, mint mikor hívőkké lettünk” — mondja az apostol.

Advent azt jelenti, hogy az emberhez közel van Isten. Olyan 
világban élünk, amely körül van véve. Isten felszabadító szere- 
tete vészi körül. Megtartásunkra jött közel hozzánk Isten, hogy 
az általa teremtett világ el ne vesszen. Ezt a közelségét vegyük 
figyelembe. Külön; részletesen kidolgozott ún. „keresztyén vi
lágnézetet” nem ad nekünk Isten a Bibliában. Nézeteinket ma
gunknak kell kialakítanunk a legkülönbözőbb benyomások és 
ismeretek alapján többi kortársunkkal együtt, de valósagérzé- 
künket jelentős mértékben erősíti az ádventi szemlélet. Az 
olyan nézetek, hogy „Isten meghalt” és hogy a történelmi fejlő
dés az Ő esélyeit megcsappantja — ádvent fényében —, épp 
úgy nélkülözik a realitást mint az a pesszimizmus mely az em
beri életet a halálból, a világtörténelmet valamely végső nagy 
katasztrófából igyekszik értelmezni. Aki felismeri a világ és az 
emberi élet ádventi helyzetét, felébred. Felébred szép almaiból, 
például abból, hogy ha keresztyénné tesszük a világot, paradi
csommá lesz az élet. Felébred egy magát realistának nevező né
zetből is, amely szerint teljesen hiábavaló szegénység, háború, 
társadalmi igazságtalanság ellen küzdeni, mert ezek mindig 
voltak és mindig lesznek. Ez nem valóságlátás, hanem rossz 
álom. ,

2.  •

Második helyen kell említenünk a kétféle ádventi mozgásban 
a mi járásunkat. Nemcsak Isten jön. Mi is megyünk. Miért ne
vezi jövő felé menetelünket járás-kelésnek az apostol? Nyilván 
arra gondol, hogy noha előre megyünk, azért erre is megyünk 
meg arra is. Nem repülünk a jövő felé mint a nyíl, hanem já
runk. Járunk például nemcsak a templomba, hanem az iskolá
ba, gyárba, irodába, ki a földekre, de moziba, színházba, presz- 
szóba és a szomszédba is. Biztat, hogy nyugodtan járjunk, de 
figyelmeztet is: „ékesen járunk”. A mi ékességünk Jézus 
Krisztus. Benne ékesen járjunk. Ezért mondja: „öltözzétek fel 
a Krisztust”. Ha benne vagyunk, Isten szeretete vesz körül. 
Felvértezetten járunk az emberek között. Ö jó fegyverünk és 
pajzsunk a türelmetlenség, fegyelmezetlenség és figyelmetlen
ség minden sötét cselekedetével szemben.

Az apostol meg van győződve arról, hogy a világosság fegy
vereivel győzhetünk önmagunk felett és fényt, örömöt, sok jót 
vihetünk az emberek közé, ahogy ma mondaná: a társadalom
ba. Ezért nem visszahúzódásra, elszigetelődésre, hanem szabad 
járásra-kelésre biztat. Biztató szavát a mi társadalmunkban is 
meg kell hallanunk. Sokkal nagyobb mértékben kellene a ke
resztyéneknek ebben a társadalomban „ékesen járásuk” társa
dalmi jelentőségét felismerniük. Álszerénységből, alacsonyabb- 
rendüségi érzetből jdeje felébrednünk.

A mi társadalmunk szép, építő tervek megvalósítására köte
lezte el magát. Hogy tervét megvalósítsa ezeknek a szavaknak 
mai értelmét: együtt — egymásért — a miénk — széles körben 
mélyen akarja meggyökereztetni. A jó példa a legjobb fegyver 
a hibák leküzdésére. Becsületesség, megbízhatóság, szorgalom, 
őszinteség, vállalkozókedv és jókedv a világosság fegyverei. 
Nélkülözhetetlen fegyverek. Szívesen fogadottak. Ezért, „mint 
nappal, ékesen járjunk”. Benczúr László

A DÉL-AFRIKAI REFORMATUS EGYHÁZ
A dél-afrikai reform átus 

egyház közgyűlése 75 szavazat
tal 57 szavazat ellenében úgy 
döntött, hogy nem  lép ki az 
Egyházak Világtanácsábol, de 
a tagsági d íjá t ezentúl nem az 
EVT-nek, hanem  az üsszafri- 
kai Egyházi Konferenciának és 
a  Bél-afrikai Egyháztanács
nak fizeti ki. Határozatukban 
kimondják a dél-afrikai refor
mátusok, hogy nemcsak az

Egyházak Világtanácsának a 
faji megkülönböztetés elleni 
politikáját, hanem a dél-afri
kai kormány faji p a jtik á já t 
sem helyeslik, és tiltakoznak 
az ellen a mód ellen, ahogyan 
a dél-afrikai kormányelnök 
Vorster megfenyegette az egy
házakat és a rra  akarta  kény
szeríteni, hogy lépjenek ki az 
Egyházak Világtanácsából.

Püspökiktatás Pozsonyban
Az elm últ években sok szo

morúság, gyász érte a  Szlovák 
Evangélikus Egyházat. Meg
haltak egyházkerületi püspö
kei, Katlovszky és Katina püs
pökök. Ez év tavaszán pedig, 
nem sokkal magyarországi lá 
togatása után meghalt Chaba- 
da egyetemes püspök'is. E há
rom vezető egyházi- személyi
ség igazi és őszinte barátja 
volt a  Magyarországi Evangé
likus Egyháznak is. Sokat te t
tek azért, hogy a  két nép és 
két egyház közelebb kerüljön 
egymáshoz. Halálukkal mi is 
sokat vesztettünk és őszinte 
szívvel osztoztunk a szlovákiai 
egyház gyászában.

A szomorú események után 
most ismét új élet indult a 
Szlovákiai Evangélikus Egy
házban. A két egyházkerületi 
püspök — Rudolf Kostial és 
Julius Filo — beiktatása után 
a Szlovákiai Evangélikus Egy
ház gyülekezetei megválasz
tották az új egyetemes püspö
köt is, dr. Ján Michalko teo
lógiai professzor személyében, 
akinek beiktatása 1970. novem
ber 15-én a  nagy pozsonyi 
evangélikus templomban volt.

A beiktató ünnepségre, me
lyen több ezren voltak jelen, 
nagyszámú külföldi vendég is 
eljött. Részt v€tt-.az ünnepsé
gen dr. Mikko Juva professzor, 
a Lutheránus Világszövetség 
elnöke D. Paul Hansen titkár 
kíséretében: Tooviing érsek 
Észtországból, Matulis érsek 
Lettországból; dr. A. Wantula 
lengyel püspök; dr. I. Braek- 
lein thürin^iai püspök. A KBK 
képviseletében Szokolovszki 
főlelkész Moszkvából és Mo- 
chalski lelkész Nyugat-Német- 
országból vett részt az ünnep
ségen. A Magyarországi Evan

gélikus Egyházat D. Káldy 
Zoltán és D. dr. Ottlyk Ernő 
püspökök képviselték felesé
geikkel együtt, akiket elkísér
tek Köszeghy Tamás és ifj. 
Kendeh György egyházkerületi 

• lelkészek.
Az ünnepségen részt vett a 

Szlovák Szocialista Köztársa- 
’ ság Kultuszminisztériumának 
képviseletében Homola igazga
tó és Kmetty osztályvezető is.

Az ünnepség első szép je 
lenete maga a  bevonulás volt. 
A hívek sorfala közt vonult 
be az új püspök a  templom
ba, a  külföldi delegátusok és 
igen nagy számú szlovákiai lel
kész kíséretében.

Az ünnepség rendes vasár
napi liturgiával kezdődött, 
melyet helyi lelkészek énekel
tek. Ezt követően Julius Filo 
püspök osztott úrvacsorát a  
felavatandó püspöknek és az 
Egyetemes Tanács tagjainak. 
Csak ezt követően került sor 
a beiktatásra, melyet Rudolf 
Kostial, Julius Filo szlovákiai 
és dr. Andrzej Wantula len
gyel püspökök végeztek. Az 
iktató igehirdetést Kostial 
püspök Csel 27,23—25 alap
ján tartotta. Igehirdetésében a 
püspöki szolgálat terheiről, fe
lelősségéről szólt, m ajd azt 
hangsúlyozta, hogy a nehézsé
gek leküzdésében, a jó és he
lyes ú t m egtalálásában és az 
azon való járásban Istenre 

t mindig számíthatunk. Ezután 
a bátorító szavak után  tette le 
a hivatali esküt dr. Ján Mi- 
chaíko egyetemes püspök. 
Majd Wantula püspök imád
ság és áldás kíséretében átad
ta a  püspöki arany keresztet a 
felavatott püspöknek.

Szép és megkapó eseménye 
volt az ünnepségnek, mikor a

A Teológiai Akadémia ünnepi ülése
A Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai Akadémiá

ja  húsz éves működése alkalmából

Ü N N E P I  Ü L É S T

ta rt december 1-én, kedden délelőtt 10 órakor az Országos 
Egyház imatermében (Budapest, VIII., Üllői ú t 24.).

jelenlevő érsekek és püspökök 
saját anyanyelvükön egy-egy 
igével áldották meg az új püs
pököt.

A liturgikus részt a  köszön
tések követték. Elsőnek a Szlo
vákiai Evangélikus Egyház ne
vében Andrej Ziak egyetemes 
felügyelő köszöntötte meleg 
szavakkal az új püspököt. A 
Szlovák Szocialista Köztársa
ság Kultuszminisztériuma ne
vében Homola igazgató szólt, 
aki annak a reménységének 
adott kifejezést, hogy tovább
ra  is jó irányban fejlődik az 
egyház és állam  kapcsolata a 
közös m unkák és célok érde
kében.

A volt m unkatársak nevében 
dr. Ján Petrik dékán mondott 
köszöntő szavakat. A luthera- 
nizmus nagy családja nevében 
dr. Mikko Juva, a  LVSZ elnö
ke szólalt fel. Köszöntőjében 
kiem elte azt a jó kapcsolatot, 
mely a szlovákiai egyház és az 
LVSZ között fennáll. Megkö
szönte azt a  jelentős Szolgá
latot, melyet Ján  Michalko 
m int a  Liturgiái Bizottság el
nöke több éven á t végzett és 
kérte a további szolgálatát a 
Végrehajtó Bizottság tagja
ként. A Csehszlovák ökum e
nikus Tanács nevében Jerzy 
Cymorek, a csehszlovákiai len
gyelek evangélikus püspöke 
köszöntötte a  püspököt. A kö
szöntők sorát Szokolovszki fő
lelkész szavai zárták, aki a 
KBK képviselőjeként kívánta 
áldását az új püspökre és á t
ad ta Nikodim metropolita 
ajándékát, egy püspöki keresz
tet. >

Ezt követően dr. Ján Mi
chalko egyetemes püspök 
mondta el székfoglaló beszé
dét és köszönte meg az üdvöz
lő szavakat. Székfoglalójának 
„m ottójául” Ef 4,15 versét vá
lasztotta. Beszédének első ré
szében arról szólt, hogy „Is
ten igéjébe gyökerezetten” 
akarja végezni szolgálatát. A 
második részben arró l a köl
csönös szeretetszolgálatról 
szólt, melyben az egyháznak 
kell végeznie m a a  szolgála
tát. A sajátos egyházi szolgá
latok után befejező részben k i
tágította a  kört. „Mi, m int

egyházunk tagjai egyúttal tag
ja i vagyunk egy nagyobb kö
zösségnek is. Ez a  m i földi ha
zánk. A mi Urunk ad ta  ne
künk ezt a  drága hazát. Ez az 
otthon a mi Csehszlovák Szo
cialista Köztársaságunk! Ezt a  
Csehszlovákiát őszintén és 
képm utatás nélkül szeretjük. 
Tudásunkat, szolgálatunkat 
egész közösségi életünkben ka
m atoztatni szeretnénk. Támo
gatjuk korm ányunk azon fá
radozását, mellyel népünk 
életszínvonalának emelésére 
törekszik. Támogatjuk azokat 
áz erőfeszítéseit, melyek a  bel
ső és külső béke megszilárdí
tására és erősítésére irányul- 
niak.”

A befejező,oltárt szolgálatot 
a három szlovákiai püspök vé
gezte.

Az ünnepi istentisztelet után 
ebéden lá tta  vendégül a  Szlo
vák Evangélikus Egyház a 
külföldi és hazai vendégeket. 
I tt mód nyílt arra , hogy a  kül
földi. egyházak képviselői el
mondják köszöntésüket és á t
adják ajándékaikat. A Ma
gyarországi Evangélikus Egy
ház nevében D. Káldy Zoltán 
vezető püspök üdvözölte Ján  
Michalkot. Üdvözlő szavaiban 
k ité rt a  három elhunyt püspök 
érdemeire és annak a reményé
nek adott kifejezést, hogy a  
most m ár kiegészült szlovák 
püspöki karral testvéri és ba
ráti kapcsolatot folytathatunk 
ezután is. A területi közelség 
legyen a  szívek közelsége egy
házaink között!

A külföldi delegátusok egy 
része á következő napokat 
még Szlovákiában töltötte. No
vem ber 17-én Vazecben, Ján  
Michalko püspök szülőfalujá
ban ökumenikus ünnepségen 
vettek részt. Ezen az alkalmon 
D. dr. Ottlyk Ernő püspök is 
szolgált.

Nehéz megpróbáltatások után 
egyenesbe ju to tt a Szlová
kiai Evangélikus Egyház. A 
jó kezdeti lépések után bízunk 
abban — kérjük Istent, hogy 
áldásával ö  is segítse —, hogy 
a  szolgálat ú tján  továbbra is 
együtt tudjunk haladni szlo
vákiai testvéreinkkel.

if J. Kendeh György

Az akadémiai ünnepi ülés rendje:

1. Közének: Erős vár a mi Istenünk.
2. Igeolvasás imádság, az ülés megnyitása: DR. NAGY GYU

LA akadémiai dékán.
3. Ünnepi beszéd a Teológiai Akadémia húszéves működése 

alkalm ából: DR. PÁLFY MIKLÖS akadémiai tanár.
4. Arokháty Béla: Ima. Előadja a Lutheránia Énekkar. Vezé

nyel W eltler Jenő karnagy.
5. Az új tiszteletbeli doktor munkásságának m éltatása: DR. 

PRÖHLE KÁROLY akadémiai tanár.
6. DR. PÁLFY MIKLÖS tisztelebeli doktorrá avatása.
7. Johann W alter: Isten igéje kőszálam. Előadja a Lutherá

nia énekkar. Vezényel W eltler Jenő karnagy.
8. Az Országos Egyház köszöntése a húszéves évforduló és 

tiszteletbeli doktoravatás .alkalmából. Elmondja D. KÁLDY 
ZOLTÁN püspök.

9. Köszöntések.
10. Akadémiai pályázat eredményhirdetése.
11. Himnusz.

Or.Pálfy Miklóst díszdoktori címmel tűnteti kiTeológiai Akadémiánk
Széles körű tudományos és 

egyházi szolgálatának, egyhá
zunk és népünk közös javáért 
végzett közérdekű tevékenysé
gének elismeréséül a Teológiai 
Akadémia a  tanári kar egy
hangúlag hozott határozatával 
díszdoktori címmel tünteti ki 
dr. Pálfy Miklóst, egyházunk 
legrégebben szolgáló profesz- 
szorát.

Dr. Pálfy Miklós 1945 óta 
végzi m unkáját az evangéli
kus lelkészképzésben, 1946- 
tól kezdve a volt soproni hit- 
tudományi kar társadalom tu
dományi intézeti tanáraként, 
1949 szeptemberétől ószövet
ségi tanszékhelyettesként, 
majd 1950 októberétől, az 
ótestamentomi tanszék pro

fesszoraként. Kezdettől, 1948 
óta egyfolytában benne áll az 
ószövetség új magyar fordítá
sának fontos m unkájában. 
1958 óta a  Keresztyén Béke- 
konferenciában nemzetközi
leg elism ert m unkát végez, de 
ugyanúgy más nemzetközi 
egyházi szervezetekben is. 
1967 óta fő titkára a  Magyaror
szági Egyházak ökum enikus 
Tanácsának. Számos könyve, 
cikke jelent meg itthon és 
külföldön.

A díszdoktorrá avatás és az 
oklevél átadása a Teológiai 
Akadémia húszéves fennállá
sáról megemlékező ünnepi 
ülésen történik meg december 
1-én délelőtt 10 órakor, az 
országos egyházi imateremben.

. ' 6
Ülést tartott a gyakorlati teológiai szakcsoport
November 3—4-én tarto tta 

ez évi munkaülését a  gyakor
lati teológiai szakcsoport. A 
központi téma, am ire a tagok 
közel egy év óta készültek, ez 
volt: gyülekezeteink felkészí
tése az egyház mai útján való 
járásra. Missura Tibor vasasi 
lelkész „Az összgyülekezet ta 
nításának célja, lehetősége, 
anyaga és eszköze” címmel 
tarto tt bevezető előadást. Dorn 
Vilmos bakonyszentlászlói lel
kész referátum ának címe: „A 
gyülekezet taníthatóságának 
szociológiai problém ái” volt. 
Az előadásokat élénk eszme
csere követte. Ezután Sárkány 
Tibor és Sárkány Tiborné har- 
tai, Keveházi Lászlóné pilisi 
lelkészek a gyülekezetükben 
végzett, a  gyülekezeti tagok

vallási ism ereteit tesztmód
szerrel felmérő tanulm ányaik
ról számoltak be.

A szakcsoportot vezető Groó 
Gyula teológiai tanár ism erte
te tt néhány újabb gyakorlati 
teológiai művet. Ezután kitűz
ték a következő munkaü'ésig 
elvégzendő feladatokat. Ta
nulmányok készülnek a kö
vetkező tém ákról: Prédikálá- 
sunk az újabb magyar iroda
lom tükrében; Egy szociológiai 
m unka tanulsága igehirdeté
sünk számára; Igehirdetésem 
a  perikópa és gyülekezetem 
problémái között. Minden 
szakcsoporttag vállalta azonos 
kérdéscsoportnak tesztmód
szerrel való feldolgozását sa
já t gyülekezetében.

AZ IFJÜSÁG ÉS A TÁRSADALMI IGAZSÁG

A NYUGATI MISSZIÓRÓL
Éles k ritikát gyakorolt az 

európai és az észak-amerikai 
missziós m unkáról Philip Pot
ter, az Egyházak Világtanácsa 
világmissziós és evangélizációs 
osztályának igazgatója. Teoló

giai imperializmusnak nevezte 
a nyugati keresztyénség ex
portját, melyet a szervezett 
nyugati missziós mozgalmak 
ma végeznek.

t

Jogosan m utat ra  az ifjúság 
az igazságtalan gazdasági 
struktúrákra, melyek megaka
dályozzák, hogy megfelelő tá r
sadalmi fejlődés következzék 
be a fejletlen országokban. 
D. Mikko Juva professzor, a 
Lutheránus Világszövetség el

nöke mondta ezt a  Kotimaa 
című Helsinkiben megjelenő 
keresztyén újságnak adott 
nyilatkozatában. Szerinte csak 
helyeselni lehet, hogy az ifjú 
ság tíz éve hangoztatja a tá r 
sadalm i igazság követeimé-



Az Emberfia jön el
AZ ADVENTRÓL SZŐLŐ JÖVENDÖLÉS minden áldása 

mellett is egyike a legjélreérthetőbb tanításnak. Már a Szent- 
irás korában is jelentkeztek eretnekségek ezen a téren, az egy
háztörténelem pedig annak a bizonysága, mennyire félre tudja 
vinni Jézus szavait az emberi spekuláció, amikor a ki nem nyi
latkoztatott dolgokat feltölti a maga képzeletének eszközeivel, 
s ezzel a kinyilatkoztatást félremagyarázza.

Hamis számítgatás
JÉZUS AZ EMBERFIÁNAK ELJÖVETELEKOR bekövetkező 

jelekről szólt. Nem volt szándékában ezeket részletesen leírni. 
Már az első évszázadokban elterjedt az a.nézet, hogy ezek a je
lek az égen feltűnő kereszt alakjában fognak megnyilvánulni. 
Ilyen feltételezésre azonban Jézus szavai nem adnak alapot, 
etek emberi elképzelések.

Ugyancsak nem nyilatkoztatta ki Jézus az időpontot, hogy 
mikor lesznek ezek. Került minden idői összefüggést. Alaptala
nok tehát mindazok a jövendölések, amelyek megpróbálták 
mintegy „kilesni’’ Jézus titkát, s kiszámítani vélték a jelek idői 
bekövetkezését. Ezek mind kudarcot vallottak, mint pl. az a 
számítgatás, amely 1843-ra jelölte meg Krisztus második eljö
vetelét, s az „ezeréves birodalom’’ kezdetét.

Jézus azt mondja magáról, hogy mint Emberfia fog megje
lenni. Ennek a kinyilatkoztatásnak fontos tartalma van. Nem 
azokon a külsőségeken van a hangsúly, amelyek kísérőjelensé
gekként szerepelnek az igében, hanem az a döntő, ahogyan Jé
zus Krisztus, mint Emberfia megérkezik.

Két igaz mozzanat
AZ EMBERFIA ELJÖVETELE KÉT MOZZANATOT JE

LENT: egyrészt isteni méltóságának, másrészt az emberrel szo
lidaritást vállaló szeretetének e kifejezését.

a) A Dávid könyvéből származó „Emberfia" fogalma Jézus 
messiási méltóságát fejezi ki. Jézus Krisztus a Dániel által 
megjövendölt Emberfia, aki az Isten jobbján ül, és eljön „az ég 
felhőin” (Lk 21, 27). Ezért megjelenése „hatalommal és nagy 
dicsőséggel” történik (Mt 16, 27). Mindez Jézus Krisztus eljöve
telének isteni vonását húzza alá. Benne a mindenség Istene je
lenik meg.

b) Ugyanakkor ez az Emberfia nem tagadja meg az embert, 
kész szolidaritást vállalni vele, mert Ö azonos azzal, aki életét 
„váltságul adja sokakért” (Mt 20, 28). A Krisztus eljövetelében 
az emberi nem valamely egyede, az embernek a fia jelent meg, 
aki nemcsak belülről ismeri az embert, hanem aki magára vet
te az emberiét valóságát.

Örömteli várakozás
INNEN ÉRTHETŐ, hogy miért örül Isten népe a Krisztus 

megjelenésekor. Nem valami hideg, rideg, emberellenes bíró je
lenik meg, aki kárhoztatja a bűnös embert, hanem az a Krisz
tus, aki az ősi hitvallás szavai szerint valóságos Isten és valósá
gos ember, az Emberfia, akiben egyesült mind a dánieli prófé
cia isteni valósága, mind a názáreti Jézus emberszerető, az em
berért keresztre menő magatartása. Az ádventi gyülekezet ezt 
a Jézust várja.

JÉZUS TANÍTVÁNYÁNAK nem kell az Eljövendőt türel
metlenül várnia, mert semmi eszköze sincs annak sürgetésére, 
sem pedig az időpont kitalálására, de ugyanakkor bizonytalan
ságban sem kell lennie, vagy kételkednie Jézus szavai igazságá
ban, mert az Eljövendő úgy érkezik meg — s vele együtt Isten 
országa —, mint ahogy sürgetésünktől függetlenül ugyan, de 
teljes bizonysággal elérkezik a nyár. Aki ennek a jézusi ígéret
nek hisz, az abban a meggyőződésben él, hogy az Úr útban van, 
érkezése el nem marad, jövetele sziklaszilárd, s valóban „közel 
van az Isten országa” (Lk 21, 31).

EZZEL JÉZUS MINDENT MEGMONDOTT, amit a tanít
ványnak lehet és kell tudnia a második ádvent, a Krisztus új- 
rajövetele tekintetében. Aki ezen túlszalad, képzeletével kiszí
nezi, emberi spekulációval számítgatja az ö  eljövetelét, letért 
Jézus szavának útjáról, önmagát csapja be, mert arról a napról 
és óráról csak az Atya tud egyedül (Mt 24, 36). Aki viszont em
beri váradalmakkal tűzdeli tele az Űr érkezését, mintha az bár
milyen formában is a kegyesek uralmát jelentené a világ fe
lett, az rajongásba esik, annak nincs köze Krisztushoz. De arra 
sincs oka a tanítványnak, hogy viszont kételkedjék az Ür eljö
vetelében azért, mert nem tudható annak az időpontja. Érkezé
se olyan bizonyos, mint az évszakok beköszöntésg. Luther .sze
rint: „A komor tél elmúlik és kezdődik a szép nyár. Ez a pél
dázat legyen tanítómesterünk, s a mező fái legyenek tanköny
vünk, amelyből megtanuljuk, hogyan kell vámunk az Isten 
napját".

Éber készenlét
A TANÍTVÁNYNAK VIGYÁZÓ ÉLETMÓDOT kell folytat

nia. Az Ür közel. Nem lehet akárhogyan élni. Aki komolyan ve
szi az Űr érkezésének állandó aktualitását, az nem tud laza 
életmódot folytatni, nem adja át magát a bűnöknek. Jézus nem 
tiltja meg az evést és ivást, nem ír elő semmiféle szerzetesi 
szabályzatot, aszkétikus követelményeket, szemére is vetették, 
hogy „eszik és iszik” (Mt 11, 19). Azt akarja, hogy Isten és em
ber előtt kedves munkában, szorgalmas hivatáshűségben, cse
lekvő keresztyénségben várja a tanítvány az Űr napját. Az a 
fődolog, hogy éber erkölcsi magatartásban, tiszta és szent élet
folytatásban legyen készen az ember az Eljövendő fogadására.

EBBEN NAGY SEGÍTSÉG AZ IMÁDSÁG. Az Istennel való 
beszéd távoltartja a kísértést, megerősít a vele való kapcsolat
ban. Aki így várja az Urat, az cselekszik helyesen, az válik 
„méltóvá” (Lk 21, 36) arra, hogy megállhasson az Emberfia 
előtt. Nem a maga érdemével, vagy éppen dicsekedésével törté
nik ez, hanem azzal a lendülettel, amely Istennek ad hálát 
azért, hogy őt Krisztus által és Krisztusban „méltóvá”, azaz en
gedelmes és hitben járó tanítványává tette.

ISTEN ELŐRE JELZI a valtság teljessé és tökéletessé válá
sát. Ennek legfőbb jele nem a külsőségekben nyilvánul meg, 
hanem Jézus Krisztus személye és igéje maga a legdöntőbb jel. 
Isten Benne készített el mindent. Aki Jézus Krisztust szereti és 
igéje szerint él, az megtapasztalja ígéretének beteljesedését. Jé
zus eljövetéle is azt hirdeti övéinek, hogy igéjében megszólaló 
szava és cselekedete az egyetlen sziklaszilárd támaszpont. Ez az 
ige ad útmutatást a méltó életre, a hit gyümölcseinek megter- 
mésére.

D. dr. Ottlyk Ernő

A TEOLÓGIAI FAKULTÁSOK JÖVÖJE
A Német Szövetségi Köztár

saság egyházainak m ár ma 
számolniuk kell annak lehető
ségével, hogy a főiskolai re
form  eredményeként megszűn
nek az egyetemeken a Teoló
giai Fakultások és az egyhá

zaknak maguknak kell gon
doskodniuk a  lelkészképzés
ről, — jelentette ki. D. dr. 
Joachim Beckmann düssel
dorfi evangélikus püspök a 
wuppertali Teológiai Főiskola 
tanévnyitó ünnepélyén.

Karácsony közetedtén
Olyan ünnepre készülünk, 

amelynek jellege, sőt üzeneté
nek egyik következménye az 
ajándékozó szeretetben valósul 
meg. Ennek az ünnepnek eltö- 
rölhetetlen sajátossága az egy
más megajándékozása. Sok he
lyen m ár „mikulás” napján 
túllép ez a  szeretet a cukor
kákkal kedveskedés keretein, 
de karácsonykor kétségtelenül 
m indnyájan azt keressük, m i
vel lephetjük meg szerettein
ket, barátainkat, hogy örömet 
szerezzünk, amely nemcsak 
múló, de tartós, hasznos is.

Nem üzleti fogás, vagy egy
szerű ajánlgatás az, ha ajándé
kot válogató időszakban né
hány könyvre hívjuk fel olva
sóink figyelmét. Sajtóosztá
lyunk kiadványaival szolgála
tot végez egyházunk, s arra  tö
rekszik, hogy küldetésének te
gyen eleget, amikor az ige üze
nete, az egyház mondanivalója 
iránt érdieklődő híveinknek ál
dozatok árán is olyan olvasni
valót ad a  kezébe, ami szép, 
jó és hasznos a keresztyén élet
ben való hűségre.

Hadd hívjuk fel hát a figyel
met néhány könyvünkre, ame
lyek a lelkészi hivatalok útján, 
vagy közvetlenül Sajtóosztá
lyunknál (Bp., VIII., Puskin u. 
12.) beszerezhetők, s ajándék
nak igen alkalmasak.

Bátor vállalkozásba kezdett 
Sajtóosztályunk, amikor terv
be vette és megkezdte a Biblia 
könyveinek népszerű magyará
zat-sorozatát. Öt kötet jelent 
meg eddig. Jakab levelének és 
a Zsoltároknak magyarázata 
már elfogyott, de kapható még 
Jeremiás könyvének magyará
zata két kötetben (60 és 62 Ft), 
dr. Pálfy Miklós tollából, és 
Lukács evangéliumának ma
gyarázata dr. Prőhle Károly 
tollából (78 Ft). Ez a sorozat 
elsősorban a Biblia megértésé
re s benne elmélyülésre törek
vő híveinek íródik. Még kap
ható néhány példány egy ide

tartozó, átfogóbb kiadványunk
ból: D. Káldy Zoltán Bevezetés 
az Újszövetségbe c. könyve 
sorra ismerteti és értékeli az 
Újszövetség könyveit. (30 Ft).

Az igehirdetésben s az egyé
ni keresztyén életben elmé
lyülni törekvő olvasók igényét 
szolgálja az öröm hír c. kiad
vány (70 Ft), amely az év min
den vasárnapjára ad teljesen 
kidolgozott igehirdetést har
minc, ■ ma is szolgáló lelké
szünk tollából. Postillának ne
vezték az ilyen könyvet régen, 
s az egyházban nemes hagyo
mány kézbe adni az íro tt prédi
kációt azoknak, akik azt nem 
csak hallgatni, de olvasni is 
szeretik. A Csendes percek-ből 
is kapható még néhány pél
dány (12 Ft). Ez az imakönyv 
imádkozni segíti azokat, akik 
elfáradtak benne.

Átmeneti m űfaj az Irgalm a
dat éneklem (35 Ft), amely 
énekeink szövegének megszü
letését keresi időben s a szer
zői élményben. Egyháztörténet, 
olvasmányos szépírás, himno- 
lógia és áhítatos könyv egy
szerre. D. Koren Emil a szer
zője.

Az egyháztörténelmet ked
velőknek különösen két köny
vet tudunk ajánlani. D. dr. 
Ottlyk Ernő Hűség Istenhez és 
népünkhöz egyházunk történel
mében c. könyvében teljes ma
gyar evangélikus egyháztörté
nelmet ad dióhéjban (82 Ft). 
Különösen is érdekes az 1848- 
as idők egyházi szerepének 
eredeti kutatásokra támaszko
dó leírása. A másik könyv a 
reformáció 450. emlékévében 
kiadott A reformáció öröksége 
és kötelezettsége c. jubileumi 
kiadványunk, amelyből nemrég 
szemelvényt is közöltünk. Ol
vasmányosan megírt egyház
történeti tükörképek ezek 
nyolc lelkészünk tollából. Mi
vel nagy példányszámban ad
tuk ki, egyik legolcsóbb kiad
ványunk ez (22 Ft).

K e me n e s a l j á n
Éjszaka m ár acélszürke kö

dök takarják  a  kemenesailjai. 
dombok tájait. A fák arany
sárga levelei zizegve hullanak 
a  földre. Nappal még az őszi 
nap sugarai aranyozzák be a  
földet. Csöngén a  cseri dom
bok szelíd lankái fénypárában 
teztak, a  távolban gyümölcs
fák rozsdásbam a törzsei mu
ta tják  a  faluba vezető utat.

A kemenesaljai dombok olya
nok, m int a  sárga és vörös

színű kendőkkel borított vál
tak. A távolabbi erdők suttog
va beszélnek titokzatos mesé
ket. Végtelen, fénylő csend bo
rul Csöngőre, tegnap novem
ber 7-ét ünnepelték a  szorgal
mas csöngeiek, a  házakon még 
zászlók lengenek. A házak pi
ros kéményeiből füstfelhő száll 
az égre. Egész Vönöckig vég
telen, fénylő csend borul a  tá jT 
ra, valami olyan imádságos bé
kesség, am it csak az ősz szép
sége adhat meg a  vidék min
den lakójának.

Békesség, szorgalom és nyu
galom jellemzi a  vasi embert. 
Csöngén is, Vönöckön is olyan 
evangélikusok laknak, akik 
messzi m últra tekintenek visz- 
sza. Mind a  két gyülekezet tö r
ténete a  XVI. század közepére 
nyúlik. A reformáció vetése 
alighogy kikelt szép hazánk
ban, am ikor az igaz h it máris 
követőkre talált a  Kemenesal
ja  dimbes-dombos vidékén...

Az 1631—1654 évekből fenn
m aradt egyházlátogatási jegy
zőkönyvek többek között a  kö
vetkezőket mondják: „A domi
nus m inisterek mind tudomá
nya, mind tanítása felől a  kö-

rösztyén hallgatóság böcsölet- 
tel tészen va llás t.. .  Az itt való 
hallgatóság az Isten szentsé- 
gés igéjének böcsülője és az 
szent sakramentumoikkal öröm
mel é l . .

Hált ilyen elődök éltek e szép 
eklézsiákban! Csönge külön is 
dicséretet érdemel, m ert régen 
is és most is sok áldozatot ho
zott templomáért, harangjaiért, 
gyülekezeti term éért, legutóbb 
pedig orgonájának újjáépítésé
ért. Legutóbb Fehér Károly 

, szolgált itt éveken át, most pe
dig Szerdahelyi Pál a  lelké- 

; szűk.
:j Kiss Gyula a  vönöcki gyüleke- 
I zetben 36 szolgáló lelkész érde

kesen mondja el, hogy valam i
kor a  vönöcki evangélikusok a 
Kunos család tulajdonában le
vő pajtába jöttek össze, itt ta r 
tották istentiszteleteiket. Sőt 
ebben a pajtában szolgált fő
tisztelendő Hrabovszky Sámuel 
püspök és Torkos Ádám lelkész 
1786. augusztus 20-án. E nap 
boldog emlékezés napja a vö
nöcki evangélikusak számára, 
hiszen ezen a  napon helyezték 
el a  templom alapkövét és fog
tak hozzá a  szép templom meg
építéséhez. Minden bizonnyal 
látta, a falu végén, a  házak kö
zé épített templomot Kisfaludy 
Károly is, aki az ún. Spissich 
ház egyik szobájának falára 
képeket festett.

A község lakói az Üttörő Ter- 
melőszövekezetben dolgoznak. 
Ez az országos hírű szövetkezet 
példamutatóan dolgozik’ és az 
átlagnál magasabb fizetéssel 
becsüli meg tagjai szorgalmas 
és hűséges munkáját.

D. dr. Ottlyk Ernő püspök 
nevember 8-án délelőtt Csön
gőn hirdette Isten igéjét, áldot
ta meg az újjáépített szép han
gú orgonát, amelyből Istent di
csérő dallamok szálltak az ég 
felé.

Délután m ár aranyszínű á r
nyak vetődtek a földre, amikor 
Vönöckön megszólaltak a ha
rangok és hívogatták a  vönöc
ki evangélikusságot a templom
ba. -Mindkét helyen kihangsú
lyozta, a  püspkök, hogy mivel 
tartozunk Istennek, egymásnak 
és hazának. Végül tájékoztatta 
az összesereglett híveket kon
ferenciákról, az egyház helyze
téről szerte a  világban, és a 
külföldi evangélikusság köré
ben végzett szolgálatairól.

• Fülöp. Dezső

Végül az egyházi tudomány, 
a szépirodalom, s az egyházi 
publicisztika területén kell 
négy könyvre rám utatnunk. A 
Tapasztalati valláslélektan-ban 
Vető püspök szól a kutató tu 
dós érveivel népszerűén erről 
az egyre bővülő tudományág
ról (68 Ft). Egyház a mai világ
ban c. műben pedig dr. Nagy 
Gyula tá rja  fel az evangélikus 
erkölcstan egyik korszerű, sa
játos területét (85 FT). Szép- 
irodalomban Túrmezei Erzsé
bet verseit második kiadásban 
jelentettük meg: így leszel ál

dás (38 Ft). Egyházi publieisztí» 
kában pedig D. Káldy Zoltán 
püspök írásaiból gyűjtöttünk 
össze Új úton címen olyan do- 
kunientumanyagot, amely az 
elmúlt tíz év izgalmas egyház- 
története, bíztató iránym utatá
sa, mai egyházi életünk vilá
gos keresztmetszete, és sokré
tűségében is mindvégig lenyű
göző olvasmány. (135 Ft).

Kiadványaink ízléses karton
vagy vászonkötésűek.'

Segítsünk egymásnak az 
örömszerzésben.

A d v e n t
Megfigyelted? Az éjszakák 

mostanában egyre hosszabbak 
és egyre sötétebbek. Éppen 
ebben az időben kezdődik el 
ádvent. A templomi oltárra új 
terítő kerül, lila színű. Odaha
za sok család ádventi gyertyát 
gyújt és Ézsaiás próféta szavá
ra  gondol: A nép, amely sötét
ségben jár, lá t nagy világossá
got. Ádventi és karácsonyi éne
keket énekelünk. Egy régi m a
gyar ádventi ének így kezdő
dik: Új világosság je lenék ...

A keresztyének keresik és sze
retik a  világosságot: a  világos 
beszédet, a világos tiszta tekin
tetet, a  világos gondolatokat 
és világos tetteket. Jézus azt 
mondta magáról: én vagyok a  
világ világossága.

Mit jelent ez a  sző: á d 
v e n t ?  M últ héten megígér
tük, hogy válaszolunk erre  a 
kérdésre. Ádvent azt jelenti: 
Jézus jön. Ádventben kará
csonyra készülünk. A kis gyer
mekek gyakran kérdezik szü
leiket: hányat kell még aludni 
karácsonyig? A templomban 
nem a  napokat számoljuk ha
nem a  heteket. A karácsony 
előtti négy hetet nevezzük ád- 
ventnek. Ilyenkor zöld fenyő- 
galyakból ádventi koszorút ké
szítenek. A koszorún négy ád
venti gyertya áll, m ert négy 
vasárnap van ádventben. Az 
első vasárnap egy gyertya ég 
a  koszorún. A következőn már 
kettő. Ádvent utolsó vasárnap
ján m ár mind a  négy gyertya 
ég.

Jézus az emberekhez, az 
egész világhoz jön. Mi nem 
szeretünk ott lenni ahol ve
szekedés, háborúság van. In 
kább elmegyünk. Jézus más. 
ő  nem megy el. Ö mindig jön. 
Pedig mennyi veszekedés, há
ború van az emberek és né
pek között. Ti is hallottátok 
m ár biztosan, hogy tőlünk 
messze, Vietnamban, milyen 
régóta ta rt egy nagyon csúnya 
háború. Jézus mégis jön. De 
nem háborút hoz. Jézus a  bé
ke fejedelme.

Amikor régen Jézus Jeru 
zsálem városához jött, a  tan ít
ványok ujjongó örömmel fo
gadták. így énekeltek: Hozsán
na a Dávid Fiának. Áldott aki 
jö az Úrnak nevében. Ruhá
jukat a  földre terítették  előtte. 
A fákról pálm aágakat szeldel- 
tek és úgy fogadták. Várták. 
Pedig nem magas lóháton jö tt 
m int a  hadvezérek, hanem alá
zatosan, szamárháton ülve.

Jézus ma is így Jön. Nem 
lármáz. Nem kiabál. Az ajtó/ 
előtt áll és zörget. Nem látod, 
de hallod zörgetését. Szavával 
zörget. Boldog aki kinyitja szí
vének a jta já t és így énekel:

Jöjj népek megváltója,
így kér a föld lakója.
Jöjj lelkünk drága fénye,
Szívünk édes reménye.

„Be szeretném, ha az írásod 
megadta volna lelked nyugalmát. .. ”

Gyúrói Nagy Lajos emlékére
. Az evangélikus lelkész: a 
szolgálat embere — mondotta 
D. dr. Ottlyk Ernő püspök 
Gyúrói Nagy Lajos ravatalá
nál. Nem önmagát keresi, ha
nem Isten ügyét. Isten vi
szont sohasem ta rtja  meg ön
magánál a szolgálattevőt, ha
nem mindig odairányítja az 
em bertársak körében végzen
dő szolgálathoz. Szent körfor
galom ez: aki Istenhez fordul, 
azt ö  visszatéríti az emberhez 
a testvérszeretet cselekedetei
nek gyakorlására. Gyúrói Nagy 
Lajos az őt szolgálatra elhívó 
Istenhez té rt vissza: Életének 
és szolgálatának egyetlen ju 
talm a van: ha foganatos az a 
szolgálat, am it végzett. Ez a 
szolgálat pedig az Isten-szere
te t és emberszeretet műve volt.

Az első világháború idején, 
1915-ben „Isten és a  háború” 
címen adott ki füzetet.. Maga 
is érezte, hogy bátor kiállás
ról van szó. Belső lelkiismere
ti kényszerítésre hivatkozott: 
el kell mondania a nép és az 
igazság érdekében a  tiltako
zást az ellen, hogy a háború 
sok igazságtalanságát bárm i
lyen formában is Istenre le
hessen fogni, hogy Isten nevé
vel lehessen fedezni a  háború 
bűneit

Nem kisebb ember, m int 
Ady Endre figyelt fel a gyú
ró^ papra. „A világ” 1915. feb
ruár 28-i vasárnapi számában 
cikket ír t Nagy Lajos háború
ellenes magatartásáról. „Cso
dálatos az, hogy Magyarorszá
gon milyen fanatikusan, babo
násan ismernek egymásra s 
keresik egymást a jobb szán
dékú emberek. Kedves papom, 
Nagy Lajos, be szeretném, ha 
az írásod megadta volna lel
ked nyugalmát, melyet úgy 
óhajtunk s úgy megérdemel
nek — a Ma legszenvedőbb 
szenvedői — Ady Endre.” 

Költői és írói szava messzi
re hatott, s kifejezte hűségét 
népéhez, egyházához, szeret
teihez. A gyúrói gyülekezet
nek negyven éven át volt pap
ja. F iatalem berként kezdte 
szolgálatát, lelkészlakot épít
tetett, fészket rakott családjá
nak és a  gyülekezet lelkipász
torának. Az egyszerű embere
ket segítő alakja áll ma emlé
keként gyúrói gyülekezete 
előtt. Szívére ölelt mindenkit, 
aki rászoruló volt. Életművé
nek lezárultán Istennek adunk 
hálát mindazért, am i életében 
szolgálat, költői kincs, ember
szeretet volt.



Emlékek egy kecskeméti vasárnapon
Sokáig meg voltam afelől 

győződve, hogy hazánkban 
minden evangélikus lelkészt 
ismerek. Legalábbis névről. A 
minap azonban igen megdöb
bentem, m ert Helvécián, Kecs
kemét szórványában számon 
kértek tőlem egy lelkészt, ne
vezett Hascher Ferencet, aki
ről nem tudtam. Pedig nem is 
akármilyen lelkész lehetett, 
hiszen sok esztendő táv latá
ból bizalmas melegséggel em
legették keresztnevét is még
pedig egyszuszra, valahogy 
így: hát a Haserferkó tiszte
lendő ú r hogy van?

öregszel barátom, öregszel 
— mondogattam m agamnak — 
ez m ár az agyérelmeszesedés 
kezdő tünete. Bárhogy kutat
tam  agytekervényeimben. Ha
sher Ferenc nem jö tt elő. Míg 
aztán rá nem jöttem, hogy nem 
az öregedéssel van baj, hanem 
csak a „filhallással”, hiszen Ha- 
serferkót bizony jól ismerem: 
Hafenscher Károly ő, — csak 
ehhez tudnom illett volna a 
helvéciai tájszólást.

Az imaház ünnepe 
Helvécián

öregedéssel és fülhallással 
rendbe jővén, örömmel tapasz

taltam, hogy Helvécián a buz- 
gósággal sincs baj — legalább
is ezen a  vasárnapon (hogy 
máskor, hogyan: papjuk tudja, 
Görög Tibor esperes) — m ert 
szépen teltek a padsorok. Igaz, 
hogy ünnepi alkalom volt: 
most adtuk á t ismét rendelte
tésének a kívül-belül felújított 
imaházat. Otthonos, szép haj
lék, am it 36 évvel ezelőtt épí
tettek itt a nagy szétszórtság 
aranyhomokján.

Előtte a harangláb különösen 
is hangulatos és kedves. Gyű
rűzve száll a kis harang csen
gő szava, s jönnek — ki gya
log, ki kerékpáron — az alig 
hetven lelkes kis gyülekezet 
tagjai.

Fehér falak, új ablak, ép te
tőzet, új kerítés, a  harangláb 
beton talapzata hirdetik, hogy 
nemcsak e néhány tucat lélek, 
de a világ lutheranizmusának 
szeretete is elért eddig az ado
mányok által.

Kecskemétről
indultak...

Nemcsak a  szórvány, hanem 
az anyagyülekezet is kedves 
órákat é lt á t ezen a vasárna
pon. Ez sem éppen m ammut- 
gyülekezet, de elődökben, el

származottakban, — hálaadó 
emlékezésben és folyamatos 
buzgóságban gazdag.

Adott ez a gyülekezet m ár 
püspököt is az egyháznak (Czé- 
kus István), s jó néhány lel
készt. így a ma élők közül So- 
korai Károlyt, Sárkány Tibort, 
no és messze számlázottakat: 
Vajta Vilmost, Leskó Bélát és 
öccsét, Károlyt.

I tt ü lt a  szószék a la tt egy
kor Petőfi Sándor is, — per
sze az előző templomban, de 
ugyanezen szószék alatt, ahol 
most Leskó Károly a  vendég- 
igehirdető. I tt volt diák Leskó 
Károly is, s most Argentíná
ban, Buenos Airesben gyűjtö
geti szószéke alá a  magyar 
evangélikusokat.

Ebből a papi házból, Sár
kány Béla egykori otthonából 
indul a minden kiadásában 
bestseller könyv, Hajnóczy Ró
zsa Bengáli tüzének eseménye 
is. Itt hallgatta a  később püs
pökké lett Czékus Istvánt diák
ként a  város szülötte, Sántha 
Károly papköltőnk is.

Sántha Károlyra 
emlékeztek

Öreá emlékezett délutáni sze- 
retetvendégségén a gyülekezet.

Sántha Károly 130 éve szüle
tett Kecskeméten. A nyolc
gyermekes családban a buzgó 
édesanya együtt énekelte gyer
mekei szívébe a hitet, reményt, 
szeretetet G erhardt Pál énekei
vel. Majd Czékus István bízta
tó szava vitte teológiára az ak
kor m ár verselgető fiút. így 
lett Sántha Károly egyházi 
énekköltészetének bölcsője a 
legkisebb gyülekezet: a család, 
s innen nőtt tovább a  temp
lom, s  papi ház köré csoporto
sult gyülekezetbe, m ajd Sár- 
szentlőrincen egy hosszú élet 
szolgálatára.

A század elején 105 éneke 
volt a  Dunántúli Énekeskönyv
ben, s 69 átdolgozása. Mai Éne
keskönyvünk 15-öt őrzött meg 
eredeti énekei közül, s 63 őr
zi ritmusformáló tolla nyomát. 
Nem a rostálás folyamata ez, 
hanem a kristályosodásé. Egy 
szelíd, hívő és békés élet 
gyöngyszemeit őrizzük énekei
ben.

ö tven  éves volt, am ikor 1890 
őszén egy gyámintézeti (Gyüle
kezeti Segély) prédikációjának 
vázlatát versben m ondta el, s 
a végén reformációs hangvétel
lel versben imádkozott. Textu
sa a  megelevenedő csontok ezé- 
kieli próféciája volt. Hadd 
idézzünk a kilenc strófás záró
imádságból egyet:

Szent buzgalomnak boldog, szép világa.
A földön nyílt a hit, a  menny virága 
És szeretetben gyümölcsöt hozott!
A pusztaságban csontok nem  hevertek,
Isten Leikétől m ind életre keltek,
S a nép imádkozott és dolgozott. . .

D. Koren Emil

Közép-Amerika egyházi élete

A BOLDOGSÁG
Valahol jó mag hullt szívedre 
Puha rej tekén kicsírázott,
S egy csendes reggelen remegve 
Ismered meg a boldogságot.
O tt csillog m ár a szemed mélyén. 
Rejted, m int titkos kék virágot: 
Átszűrődve tündéri fényén 
Most szépnek látod a  világot.
Igaz vagy s jő. A szavad balzsam, 
Sebet gyógyít a kacagásod.. .
Isten elé borulj le halkan,
És köszönd meg, hogy megbocsátott.

Rumi Erzsébet

Budapest — Karácsony Sándor utca

Több minit négy évtizedig 
tarto tt annak a  kérdésnek elin
tézése, hogy az őslakos indiá
nok egyáltalában alkalm asak-e 
a  keresztyénség felvételiére. 
1537-ben III. P ál pápa bullá
ban ad ja meg az engedélyt eh
hez, s míg eddig csak szórvá
nyosan, ezután tömegesen 
áram lanak ferences, dominiká
nus, m ajd később jezsuita h it
térítők Közép-Amerikába. A 
szigeteken és kontinensen azon
ban példátlan em berirtás fo
lyik. Az em berhiányt itt  is Af
rikából behurcolt négerekkel 
pótolják. így lassan „elfekete
dik” Közép-Amerika. N apja
inkig azután egy egészen kü
lönös emberfaj alakult itt  ki, 
a  kreol. A kreolok néger, in
dián és spanyol keverék nép.

A spanyol uralom  a la tt a 
gyarm attá szervezett szigetvi
lágban kizárólag egy vallás le
hetett, a  római katolikus. Se
hol a  világon úgy m int itt  és 
az anyaországban, az Ibériai 
félszigeten nem m aradt olyan 
kizárólagos a  római hit. Az 
Ibériai félszigeten üldözték a  
mórokat és zsidókat és a  pro
testantizm ust csírájában fojtot
ták el. Közép-Amerikában még 
csak a kísérletét sem engedték 
meg annak, hogy valaki pro
testáns szellemben gondolkod
jék.

A 17. század végén azonban 
a  spanyol tengeri hatalm on lé
ket vágott Anglia, s ezen a  lé
ken nemcsak a  katolikus Fran
ciaország, de a  protestáns Dá
nia és Hollandia is beszivár
gott. E hatalm ak a  kincset érő 
Nyugat-Indiai szigetekből, va
lam int Dél-Amerikából csipe
gettek le jelentős részeket, s 
ezeken az új szerzeményeken 
m egjelenhetett a  protestáns 
misszió. így ju to ttak  először 
ide az evangélikus herrnhutiak 
1732-ben, akik elsősorban a  po- 
gányok között misszionáltak a 
katolikus farm erek gyanakvása 
és rosszindulata ellenére. Zin- 
zendorf, aki 1739-ben vizitáció- 
já t ta rto tta  Jam aicaban és 
Guayanában, néhány misszio
náriusnak a börtönből való 
szabadulását kieszközölte.

A 18. század derekán szép 
sorban jönnek az angol me- 
thodisták m ajd az egyesült ál
lamokbeli baptisták. Csodát 
persze e későn jelentkező pro
testáns missziók sem tudtak  
tenni. Hogy a keresztyén hit, 
szeretet, testvériség milyen él
ményt nyújto tt a  még meg
m aradt indiánoknak vagy az 
egyre sűrűbb rajokban érkező 
fekete rabszolgáknak, nem tud
juk. Csak elképzelésünk lehet 
arról, hogy e rabszolgák kifor
gatva minden elemi emberi jog
ból, az em beri nyomorúság 
mélységéről milyen kritikával 
fogadták a keresztyén h it fenn- 
költ és magasztos eszméit.

A csodával az határos, hogy 
a 19. század során felszabadí
to tt rabszolgák nagyrésze még
is m egmaradt a  keresztyén hit 
kötelékében. Minden valószínű

ség szerint különbséget tudtak 
tenni a  vallás és a  fehér em
ber m agatartása között. A 
gyarmati iga lerázásával első
sorban a  spanyol egyház bék
lyóit tördelték össze. A felsza
badult gyarmatokon a  kezdeti 
egyházellenesség egy türelm e
sebb szakasza indult meg. E 
század végső soron lélegzethez 
ju tta tta  a  protestantizm ust is. 
A herrnhutiak  m ellett működő 
más felekezetek is intenzívebb 
térítéshez kezdhettek.

A statisztikai adataik még
sem lelkesítőek számunkra. 
Lássunk néhány adatot h ittest
véreinkről: Costarica-ban 238 
az evangélikusok száma. Domi
nikában egyáltalán nincsenek. 
Salvadorban 401, Guatem alá
ban 1300, Hondurasban 111, 
Kubában 207, Nicanagua-ban 
70, Panam ában 350. Ezek az 
evangélikusok. Más protestáns 
felekezet szintén nyilvántartja 
híveinek számát. Mi azonban 
elgondolkodunk azon, hogy m i
lyen hitbeli élet lehet ott, ahol 
egy országban összesen 70 
evangélikus van. I tt  igaz első
sorban Jézus m ondása: „ahol 
ketten, vagy hárm an összejön
nek az én nevemben, ott je 
len vagyok.

Mexikóban m ér valamivel 
előnyösebb a  helyzet. Ezt az 
állam ot csak tágabb értelem 
ben vesszük Közép-Ameriká- 
hoz. Nagy befolyást itt a  m últ 
század óta az  Egyesült Álla
mok gyakorol. Az Államok ak 
tív kis egyházai: pünkösdisták, 
nazarénusok, adventisták, üdv- 
hadseregesek, quekerek, vala
m int a  történeti protestánsok: 
anglikánok, lutheránusok, re
formátus presbiteriánusok, bap
tisták, stb. különös buzgalom
mal tevékenykednek. Ennek 
eredményeképpen óvatos becs
lés alapján is több m int fél 
millió a  protestánsok száma. 
800 szervezett gyülekezetben 
1500 istentiszteleti helyen vég
zi 1500 mexikói és 500 missziós 
a  munkát. Az evangélikusok 
száma 9000 körül van.

összegezve a dolgokat, a do
m inikai köztársaság kivételé
vel, evangélikus egyház minden 
latinam erikai országban van. 
M indenütt a  hazai, vagyis spa
nyol és portugál nyelven fo
lyik az istentiszteleti élet. 
Egyes országokban olyan szór
ványhelyzetben vannak, hogy 
azt a mi hazai viszonyainkkal 
össze sem tudjuk vetni. A szór
ványhelyzet ellenére is itt-o tt 
pezsgő egyházi életet tapaszta
lunk. Az 1963 as adatok sze
rint összesen 1822 gyülekezet 
és 885 istentiszteleti hely van 
és ezeken 602 lelkész szolgál. 
Az evangélikus egyház növeke
déséről még egy ada t áll ren
delkezésünkre. Míg 1963-ban 
egész Latin-Am erikában 862 
ezer volt az evangélikusok szá
ma, addig 1968-ban 1 085 614. 
Ebből Közép-Amerikában, ahol 
a világon a legkevesebb h it
testvérünk él, 11 országban 
csupán 11 677. Dr. Rédey Pál

A több. m int 4000 lelkes Bu- 
dapest-Józsefvárosi Evangéli
kus Egyházközség VIII., K ará
csony Sándor u. 31—33. sz. 
a latt levő mai templomának 
elődje ugyanennek a háznak 
— ma Mandák Mária Szere
tetotthon — egy utcai lejáratú 
pincéjében volt, am elyet 1951- 
ben alakított á t műhelyből 120 
személyes imateremmé a gyü
lekezet. I tt  1951. m ájus hó 
27-én tarto tták  az első isten
tiszteletet.

Ennek utóda a mai 150 ülő
helyes, fűthető, körül a  meny- 
nyezetig faburkolatos K ará
csony Sándor utcai templom, 
amelyet két műhelyhelyiség
ből s egy szoba-konyhás lakás
ból képeztek ki 1958-ban, egy 
összekötő épületrész közbeik
tatásával. O ltárképe Mihalo- 
vits Miklósnak a  Deák téri 
gyülekezeti teremben levő, a 
kikötött és megkorbácsolt 
Krisztust ábrázoló festményé
nek művészi másolata, a  gyü
lekezet felügyelőjének, Fejér
vári Gézának alkotása. A tem p
lom több sajátossága közül a 
legjellegzetesebb az, hogy szó

széke voltaképpen nincs, és 
mégis kettő van, m ert egy-egy 
szószékké építették ki az ol
tártérség epistolai és evangé
liumi oldalait. A templomot 
Czeglédi Lajos és Gyenes Re
zső mérnökök, az egyházköz
ség tagjai s Grünvalszky Ká
roly lelkész tervezték. A gyü
lekezet 1958 ádventje óta hasz
nálja* 1959. október hó 18-án 
szentelte fel Káldy Zoltán püs
pök. Képünk ebből az a lka
lomból készült.

A pinceim aterem  és a  mai 
templom — az igen sok ön
kéntes m unka értékelése nél
kül — kereken 200 000 forint
ba került, amelyből 15 000 fo
rintot a  Lutheránus Világszö
vetség segélyéből, a  többit a 
gyülekezet adományából fe
deztek. O ltára elfüggönyöz
hető, s így nemcsak istentisz
teleti célra használható. Az 
egyházközség három istentisz
teleti helye közül ez a  legked
veltebb és leglátogatottabb. 
Hetenként többször, rendsze
resen használják. A gyüleke
zet lelkésze, s a  szeretetotthon 
és istentiszteleti körzet szer
vezője Grünvalszky Károly.

D. dr. Járt Michalko
a szlovákiai evangélikus egyház új országos püspöke
Lapunk olvasóit tájékoztat

tuk annak idején, hogy D. 
Ján  Chabada, a  Szlovákiai 
Evang. Egyház országos püs
pöke, a  mi Teológiai Akadé
miánk tiszteletbeli doktora 
1970. április 18-án, 55 éves ko
rában rövid szenvedés után el
hunyt.

A Szlovákiai Evang. Egyház 
Országos Tanácsa a  megürese
dett országos püspöki tiszt be
töltésére a gyülekezetekben 
szavazást rendelt el. A Tanács 
az 1970. szeptember 16-án Po
zsonyban ta rto tt ülésén meg
hallgatta a szavazatbontó bi
zottság jelentését, melynek 
eredményeként D. dr. Ján  Mi
chalko professzort, a  teológiai 
fakultás prodékánját, pozsonyi 
lelkészt választották a Szlová
kiai Evangélikus Egyház or
szágos püspökévé, első vezető 
lelkészévé, s így a szlovákiai 
evangélikus egyházi élet irá 
nyítójává.

D. dr. Ján Michalko 1912. 
október 16-án született. Teoló
giai tanulm ányait Pozsonyban 
kezdte. A második év után Bá

zelbe ment, ahol Barth, Thur- 
neysen, Schmidt és Köberle 
voltak professzorai. A pozso
nyi és iglói -káplánság után 
több gyülekezetben volt lel
kész. Disszertációja 1944-ben 
jelenik meg, „Egyház és nem
zet a  XX. század teológiájá
ban” címen. A pozsonyi Teo
lógiai Fakultáson 1947-től m int 
tanársegéd, 1950-től m int ma
gántanár, és 1953-tól rendes 
tanárként működött. Eleinte a 
gyakorlati tanszéken tarto tt 
előadásokat, m ajd a rendsze
res tanszék professzora lett. 
Több éven á t volt a  fakultás 
dékánja, ö  szerkeszti 1953-tól 
mind a mai napig a  „Sluzba 
Slova” (Az Ige szolgálata”) cí
mű homiletikai folyóiratot. 
„Igehirdetési irányzatok” cí
men 1955-ben megjelent homi
letikai kézikönyve, mely a ma
ga nemében első a szlovák teo
lógiai irodalomban. Kiemelke
dő teológiai érdemeinek elis
meréséül a  jénai teológia 1962- 
ben tiszteletbeli doktori cím
mel tün te tte ki.

Ez év nyarán Evianban 
a Lutheránus Világszövetség 
Végrehajtó Bizottságának tag
jává választották.

Több alkalom mal já rt ha
zánkban egyháza képviseleté
ben, olykor a szlovákiai öku
menikus tanács megbízásából, 
máskor pedig a Keresztyén 
Békekonferencia küldötteként, 
melynek a Szlovákiai Evangé
likus Egyház részéről alapító
tagja.

Most, am ikor ö t  egyháza a 
legmagasabb s egyben a leg- 
felelősségteljesebb tisztre vá
lasztotta, Isten áldását kérjük 
mi is életére és szolgálatára. 
Kívánjuk, hogy a  Tőle meg
szokott fáradhatatlansággal 
munkálkodjék a  jövőben is 
egyháza javára, s az egyhá
zunkkal való testvéri kapcso
latok építésén.

Névbe rejtett ádventi titkok

I M M Á N U E L
, 722. ének

„ ó  jöjj, ó jöjj, Immánuel” 
— így kezdődik az ősi ádven
ti ének, amelyet Jézusról éne
kel az egyház. M ert Jézust ne
vezték így az első keresztyé
nek.

Valamikor régen, Ézsaiás 
próféta vigasztalta bajba ju to tt 
népét Isten ígéretével, az lesz 
a jele Isten segítségének, hogy 
egy fiú születik és azt Immá
nuelnek nevezik el (Ézs 7, 14). 
Amikor sok száz évvel később 
Jézus eljött, tanítványai így 
látták, Ó az az „Imm ánuel”, 
akit régen ígért Isten (Mt 1, 23). 
’„Imm ánuel” azt jelenti: ve
lünk az Isten.

Jézusban látták  Isten népé
nek akkori szegényei, kive
tettjei, betegei azt, aki Isten 
segítségét hozta nekik. Jézus 
m agatartásából érezték és ta 
pasztalták, hogy nincs igazuk 
a farizeusoknak és írástudók
nak, m ert Isten nem ellenük 
van, hanem  velük, mellettük. 
Segíti őket, éppen őket, akik 
bajban vannak, akik az élet 
terhét hordozzák.

Jézusban látták  az aposto
lok és az első keresztyének 
azt, aki Isten segítségét hozta 
annak az embernek, aki a bűn 
m iatt Isten haragját és ítéletét 
érdemli. Velünk az Isten, nem 
kárhoztat, hanem megbocsát
ja  bűneinket. Segít rajtunk, 
akiknek életét úgy elrontotta 
a bűn.

Jézusban látták  evangélikus 
őseink azt, aki Isten segítségét 
hozta azokkal szemben, akik 
őket hitük m iatt üldözték: Ve
lünk az Isten.

De mi, a huszadik század 
gyermekei azt is tapasztalhat
tuk, hogy visszaéltek ezzel az 
üzenettel és vigasztaló ígéret
tel. Ez a „velünk az Isten" ott 
díszelgett azoknak a katonák
nak az övén, akik lángba bo
rították a világot, akik millió
kat pusztítottak el gázkam
rákban, akik falvak és váro
sok egész lakosságát irtották 
ki s , akik templomokat rob
bantottak fel. Ók nem Jézus
ban látták- Isten segítségét, 
hanem a gyűlölet és a fegyve
rek erejében reménykedtek. 
Nem az ilyen emberek éneke 
ez az ádventi ének.

A mi énekünk ez, azoké, aki
ket sokszor megkísértett az a 
gondolat, hogy távol van Is
ten ettől a világtól. A mienk, 
akik Jézusban megismertük 
Isten szeretetét. Advent ide
jén ú jra  ehhez a Jézushoz 
száll énekünk, m ert mi ő ben 
ne látjuk Isten segítségét és Ót 
követjük, am ikor szeretettel 
szolgálunk ebben a világban. 
Benne bízunk, m ert ő így 
ígérte: „ím e én veletek 'va
gyok minden napon a világ 
végezetéig.” '

Muntagr Andor

a z  emoer nem csupán ke
nyérből él, hanem szépségből 
és harmóniából, igazságból és 
jóságból, munkából és pihe
nésből, szerétéiből és barát
ságból, vágyakozásból és tisz
teletadásból.

Nem csupán kenyérből, ha
nem az éjszakai égbolt ragyo
gásából, a hajnalhasadáskor 
világító mennyboltból, a nap
nyugta színpompáiból, virágok 
gyenge illatából, a hegyek 
pompájából.

Nem csupán kenyérből, ha
nem a tenger hullámainak 
fenségéből, a holdvilág tükrö
zéséből egy csendes tavon, egy 
hegyi patak ezüstös csillogásá
ból, a hókristályok pompás 
alakjaiból, a festők műveiből.

Nem csupán kenyérből, ha
nem a rigó édes énekéből, a

falevelek susogásából, egy he
gedű varázshangjaiból, egy ka- 
tedrális magasztos látványából 
alkonyaikor.

Nem csupán kenyérből, ha
nem a költők képeiből, a böl
csek bölcsességéből, a szentek 
szentségéből, nagy emberek 
életútjaiból.

Nem csupán kenyérből, ha
nem bajtársiasságból és me
rész tettekből, keresésből és 
megtalálásból, ajándékozásból 
és elfogadásból, szerelemből és 
viszontszerelemből.

Az ember nem csupán ke
nyérből él, hanem az ima alat
ti hivő odaadásból, a szerető 
isteni akarat elismeréséből és 
teljesítéséből — most és mind
örökké.

Németből fordította: 
Saupe G itta

Nem csupán kenyérből...



„ .K é s z í t s é t e k  a z  U r n á k  Htját!”
Lk 3,1—6

ADVENT KAPUJÁBAN ősidők óta ott látja az egyház Ke
resztelő János keménykötésű, szigorú alakját. Idén az egyházi 
év első vasárnapján, s adventban még később is mintha ö  vol
na az igék és igehirdetések központjában. Figyeljünk már most 
arra, hogy központi helyzete csak látszólagos. Élete egyetlen 
célja az volt, hogy útegyengetője legyen Jézus Krisztusnak, Aki 
az emberi időrendben ugyan követte őt, Isten ideje szerint 
azonban előbb volt nála.

De nemcsak ádventnek küszöbét jelzi Keresztelő János. Ha
tármezsgyéjén áll réginek és újnak, Ú, és Üj szövetségnek, az 
ember-igyekezetű vallásosságnak és az Isten adta hitnek. Az 
ószövetségi vallásosság talaján áll, de előremutató ujja átnyú
lik az újszövetségbe, más sem volt élete, mint rámutatás az El- 
jövendőre.

Szépek a fenyőillatú ádventi hangulatok, de koszorúink sza
lagja, s ádventi oltáraink lila színű térítője is arra figyelmez
tet, hogy ádvent a bűnbánat és a megtérés szent ideje.

MEGTÉRÉST ÉS BŰNBOCSÁNATOT hirdetetett Keresztelő 
János is. Valóságos, a mindennapi élet talaján nőtt bűnök sú
lyos terhe és a bűnöktől való szabadulás vágya hajtott oda zord 
igéi meghallgatására sokféle embert a Jordán folyó hajdani ná
dasai közé. Voltak közöttük nagyon vallásosak és teljesen kö
zömbösek, dúsgazdagok és koldusszegények, írástudók és egé
szen műveletlenek. Emberek voltak. Jövendőt kereső, múltjuk 
át kos terhétől szabadulni vágyó emberek. Keresztelő János szi
kár alakja, kemény beszéde ma is hirdeti: ábrándkép után fut, 
s az igazi Istenhez soha nem talál az, aki nem akar tudomást 
szerezni önmagáról; bűneiről, hibáiról, közömbösségéről. Nem 
találhat az élő Istenre az, aki nem veszi észre vagy lényegtelen
nek tartja felelőtlenségét, embertársai iránt, az emberi, közös
ségi, társadalmi élet gondjait, s nem tesz meg minden tőle tel
hetőt azért, hogy sebek gyógyuljanak be és könnyek száradja
nak fel. Mert az Istenhez senki nem juthat el egymagában, csak 
azokkal együtt, akikkel egybelcapcsolja a szeretet és a felelős
ség ezernyi szála. Akikkel együtt él egy helyen és egy időben. 
Talán ez is magyarázata annak, hogy igénk első mondatai pon
tosan leírják az időt és a helyzetet, a környezetet és az embe
reket, akik között Keresztelő János szolgálatát megkezdte.

EGYENES ÚTON jön az Isten. Első ádventi igénk Kereszte
lő János szolgálatával kapcsolatban Esaiás próféta szavait idé
zi arról, hogy Isten érkezésének közelsége és az érkezés várása 
egyenletessé simítja az élet sok egyenetlenségét. Igen gazdag 
tartalmú ez az ige: betöltetnek a völgyek és megalacsonyittat- 
nak a hegyek az érkező Űr előtt. Isten, a Jézus Krisztusban 
hozzánk érkező, ledönt és eltöröl, megszégyenít és semmivé 
tesz vallásos és hitbeni felfuvalkodottságot, éppen úgy, mint 
minden gőgöt és elbizakodottságot, amelyet semmi más nem 
táplál, mint önzés és mások semmibevétele. S felemeli a „völ
gyeket”, a kicsinyeket és elnyomottakat, a hitben gyengéket és 
mindazokat, akiket mások bűne, igazságtalansága az élet útfe
lére vetett.

„KÉSZÍTSÉTEK AZ ÚRNAK ÚTJÁT” — szól hozzánk év
ezredes távolból ádvent küszöbén a próféta szavával Keresztelő 
János. Adja Isten, hogy szeretetének a magunk helyén mi is 
útegyengetőivé legyünk.

Schreiner Vilmos

I M Á D K O Z Z U N K
Urunk! Hálát adunk, hogy újra ádvent van, hozzánk közele

désednek szent ideje. Köszönjük, hogy ma Is jössz hozzánk s 
szereteted nincs távol küzdelmes korunktól sem.

Bocsássad meg, hogy utadat restek voltunk előkészíteni: ön
zés, közömbösség s annyiféle más bűn torlaszát állítottuk eléd. 
Kérünk, légy irgalmas. Szereteted győzze le elbizakodottságun
kat és kishitű kétségeinket. Áldd meg és szenteld meg jelenlé
teddel mindnyájunk életét. Ámen.

Istentiszteleti rend
B ud ap esten , 1970» novem b er 29-én

— SlRKÖAVATAS. D. Dr.
Mauritz Béla akadémikus, ny. 
egyetemi tanszékvezető tanár, 
volt egyetemes egyházi és faso
ri gyülekezeti tb. presbiter 89 
éves korában, Isten kegyelme 
iránti hálából, szüleinek családi 
sírem lékét a  budapesti Üjteme- 
tőben m egújíttatta és családját 
egybetemettette. Édesapja M au
ritz Rezső volt rozsnyói evan
gélikus főgimnáziumi igazgató,

egykori egyházfelügyelő (t 
1902), édesanyja sz. Heinrich 
Amália (t 1935) és felesége sz. 
Baksay-Baksa Teréz (t 1967) 
nyugszanak a  sírboltban. Az 
egyházi szertartást október 
31-én unokaöccse, Miskolczy- 
M auritz Gyula tapolcai refor
m átus lelkipásztor végezte. 
„Aki hisz énbennem, ha meg-

D eák tér de. 9. (úrv) T rajtler  
G ábor, de. IX. (úrv) D. K áldy  
Zoltán, du. 6. dr. H afenscher Ká
roly . F asor de. 11. (úrv) D. K oren  
Em il, du . 6 A dventi est. D ézsa  
G yörgy út de. fé l  10. D. Koren  
Emil. Ü llő i út 24. de. fé l 11. Kará
cson y  Sándor u. de. 9. R ákóczi ut 
57/b. de. 10. (szlovák) A radi A nd
rás. de. 12. (m agyar). T haly K ál
m án  u . 28. de. 10. F ranciscl Guldo, 
de. 11. dr. R édey Pál, du. 6. Fran- 
c isc i G uidó. K őbán ya de. 10. V eö- 
reös Im re, du 5. V eöreös Im re. 
U tász u . de. 9. V eöreös Im re. 
Vajda P éter  u. de. fé l 12. V eöreös  
Im re. Z ugló de. 11. (úrv.) B oros  
K ároiy. R ákosfalva  de. 8. B oros  
K ároly. G yarm at u . de. fé l 10. B o
ros K ároly. F óti út. de. 11. B enczúr  
László. V áci út de. 8. B aranyai 
Tam ás. Frangepán u. de. fé l 10. 
B aranyai T am ás. O jp est de. 10. 
B lázy  L ajos. P esterzséb et de. 10. 
V irágú G yula. Soroksár ÜJtelep  
du. fé l 3'. V irágú G yula. P estlő 
rinc de. 11. M atúz László. K ispest 
de. 10. K ispest W ekerletelep  de. 8. 
P estú jh ely  d e . 10. Schreiner V il
m os. R ákospalota MÁV te lep  de.

— Advent 1. vasárnapján az 
oltárterítő színe: lila. A dél
előtti istentisztelet oltárt igéje: 
Rm 13, 11—14; az igehirdetés 
alapigéje: Lk 3, 1—6.

— SZENTES. A gyülekezet 
példam utató áldozatvállalással 
újjáöntette megrepedt harang
ját. A m egújított harangot 
szépszámú gyülekezet jelenlé
tében november 8-án istentisz
teleten szentelte fel Bártfai 
Lajos esperes.

— PESTÚJHELY. A gyüle
kezet november 29-én emléke
zik meg a  templomszentelés 
évfordulójáról.

— PÉCS. Október 31-én dr. 
Fabiny Tibor teológiai tanár 
tarto tt előadást a  város pro
testáns egyházainak közös re 
formációi emlékünnepélyén, 
másnap pedig igehirdetéssel 
szolgált a gyülekezetben.

— A BUDAI EGYHÁZME
GYE lelkészi munkaközössége 
november 16-án ta rto tta  ülését 
Óbudán. Áhítatot Csengődy 
László, e lőadást' Fülöp Dezső 
és Bencze Imre tartott. Várady 
Lajos esperes az időszerű kér
déseket tárgyalta meg a lelké
szekkel.

A SAJTÓOSZTÁLY
fe l h ív á sa

A Sajtóosztály értesíti a 
Lelkészi H ivatalokat és a 
Gyülekezeteket, hogy az 
1971. évi EVANGÉLIKUS 
NAPTAR és az ÚTMU
TATÓ előjegyzések novem
ber 30-ig küldhetők be. A 
Sajtóosztály az igényeket a 
beérkezés sorrendjében
igyekszik kielégíteni. A ha
táridőn tú l beérkező elő
jegyzéseket a Sajtóosztály 
nem tudja figyelembe venni. 
Mivel a két kiadványból 
visszavételezés nem lehetsé
ges, a Sajtóosztály kéri a 
Gyülekezeteket, hogy csak a 
szükségnek megfelelően 
küldjék be megrendelései
ket.

A Naptár ara: 13,— Ft.
Az Útmutató ára: 9,— Ft.

8. R ákospalota N agytem p lom  de.
10. R ákospalota K istem plom  du. 3. 
R ákosszentm ihály  de. fé l  11. K ar
ner Á goston . Sashalom  de. 9. K ar
ner Á goston. M átyásföld de. fé l
11. C inkota de. fé l 11. d u . , fé l 3. 
K lstarcsa de. 9. R ákoscsaba de. 9. 
B ék és József. R ákoshegy de. 9. 
R ákosllget de. 10. R ákoskeresztúr  
de. fél 11, du. 3.

B écsikapu tér de. 9. (úrv.) Ma- 
d ocsa i M iklós, de. 11. (úrv.) Ma- 
d ocsa i M iklós, du . 6. Szita István 
ná. T orockó tér de. fé l 9. Szita  
Istvánná. Óbuda de. 9. Fü löp  D e
zső , de. 10 (úry.) Fülöp D ezső. 
X n . T artsay V ilm os u. de. 9. id. 
H arm ati Béla, de. 11 id. H ar
m ati Béla, du. fé l 7 R uttkay  
E lem ér. P esth ld egk ú t de. f é l  11. 
T akács József. K elenfö ld  de. 8. 
(úrv.) B en cze  Im re, de 11. (úrv.) 
B en cze  Im re, du. 6. B eü ss András. 
N ém etvö lgy i út. de. 9. (úrv.) dr. 
R ezessy  Zoltán. A lbertfa lva  de. 7. 
V isontai Róbert. N agytétén y  de. 
fé l 9. K elenvölgy  de. 9 V isontai 
R óbert. B udafok  d e . -11. V isontai 
R óbert. C sillaghegy de. fé l 10. 
Csepel de. fé l 11 (úrv.).

— MONOR. November 15-én 
dr. Fabiny Tibor teológiai ta 
nár prédikált az istentisztele
ten, a  szeretetvendégségen pe
dig előadást tartott.

— BUDAVÄR. A Magyar 
Rádió ném et nyelvű osztálya 
november 15-én felvételt készí
tett a német nyelvű istentiszte
letről és az úrvacsoraosztásról. 
A rádió szerkesztője beszélge
tést folytatott a gyülekezet lel
készével és két egyháztaggal is.

— SZÜLETÉS, ifj. Weltler 
Rezső csepeli segédlelkészék- 
nek október 29-én első gyer
mekük született. Neve: ILDI
KÓ, ZSUZSANNA.

— KITÜNTETÉS. Hajas La
jos békéscsabai pedagógust, aki 
1905-ben nyerte el oklevelét a 
volt soproni evangélikus kép
zőben, vasdiplomával tüntették 
ki.

— HALÁLOZÁS. Kovács Je
nő az egykori bonyhádi evan
gélikus-reform átus gimnázium 
volt m atem atika—fizika taná
ra  90 éves korában elhunyt.

— A BU DA I EVANGÉLIKUS 
SZERETETOTTHON azonnali a l
kalm azásra k eres  öregek  é s  gyér-  
m ek ek  gond ozására vá lla lk ozó  
nőtestvérek et, va lam in t k on yhai 
m u nkásokat. B udap est. U /a. B á- 
thori L ászló u . 8. T e le fo n : 365—705.

EVANGÉLIKUS ELET
, A  M agyarországi 

E vangéliku s O rszágos E gyház  
Sajtóosztá lyának  lapja  

Szerk eszti: a szerkesztőb izottság  
F ele lő s szerk esztő  é s  k iadó:

D. Korén Em il
S zerk esztőség  é s  k iad óh ivata l:  
B udapest, VIII., P u sk in  u. 12.

T elefon : 142—074 
C sekk szám laszám : 20.412—VIII. 
E lőfizetési ár: egy  évre 90,— Ft 

Á rusítja a M agyar Posta  
Index 25 211

©
70.4240

A thenaeum  N yom da. B udapest 
R otációs m agasnyom ás

F ele lő s vezető :
Soproni Béla igazgató

„Örülj nagyon, S ionnak leá
nya, örvendezz Jeruzsálem leá
nya! íme, jön néked a te kirá
lyod; igaz és szabaditó ő; sze
gény és szamárháton ülő, azaz 
nőstényszamárnak vemhén.” 

(Zak 9,9)

VASÁRNAP. — „Az em ber
nek Fia mikor eljő, talál-e hi
tet a  földön.” (Lk 18,8) A mai 
vasárnapijai, ádvent első va
sárnapjával új egyházi eszten
dő köszöntött ránk. Az ádvent 
mindig várakozást, felkészülést 
jelent. Valaki ezt így fogal
mazta meg: az ádvent a kará
csony előszobája. De ebben az 
előszobában nem karácsonyi 
álmok megvalósulásával ta lál
kozunk ma, hanem egy nagyon 
komoly kérdés szegeződik fe
lénk: vajon az eljövendő Jé
zus Krisztus, akit várunk, ér
kezésekor talál-e h ite t a mi 
szívünkben, az otthonunkban, 
a  gyülekezetünkben? Még a 
várakozás idejét éljük, könyö
rögjünk a  Szentlélek ajándé
káért, a hitért, hogy méltókép
pen fogadhassuk érkező U run
kat!

HÉTFŐ. — „Isten országa 
nem szemmel láthatóan jő el.” 
(Lk 17,20) Sokszor mi is abba 
a hibába esünk, amibe a Mes
siást váró egykori zsidóság. Azt 
várjuk, hogy Isten országa itt 
a földön is egy pontosan 'kö
rülhatárolt, térképen feltünte
tett országként öltsön alakot. 
Ezt a tévhitet oszlatja szét a  
mai ige. Isten országa ott válik 
láthatóvá, ahol em berek szóval 
és tettel nem et kiáltanak az 
éhségnek, a  pusztulásnak, az 
embertelenségnek, a háború
nak. Ott, ahol em berek felül 
tudnak emelkedni az önzésen, 
s tudnak a másik em berért é l
ni. Vajon ilyen szívvel készü
lünk a  Jézussal való találko
zásra?

KEDD. — „Az élő Istennek 
temploma vagytok.” (2 Kor 
6,16) A templom Isten háza, 
Istennek szentelt épület, a rra  
rendeletetett, hogy Isten szol
gálatára legyen. Vajon illik-e 
ez a meghatározás a mi éle
tünkre? Vajon azért élünk-e, 
hogy szívvel és lélekkel, m in
den igyekezetünkkel a terem 
tő, megváltó és megszentelő Is
tent szolgáljuk itt a  földön az 
em berek között. Sokszor egé
szen más képet m utat az éle
tünk. Szolgálunk — de m a
gunknak, szolgáljuk a  másik 
em bert —, de csak azért, hogy 
az is szolgáljon nekünk. Az ád
venti várakozás jó alkalom ar
ra, hogy m egtisztuljon a szí
vünk és az életünk, hogy tisz
tán és teljesen az eljövendő 
Messiásban hozzánk közeledő 
mennyei A tyát szolgáljuk.

SZERDA. — „Tudjuk, hogy 
Isten Fia eljött és értelm et 
adott nekünk, hogy megismer
jük az igazat.” (1. Jn  5,20.) A 
hit és bizonyosság, a várakozás 
és reménység áll ma elénk. A 
hit és bizonyosság arról, hogy 
a Messiás egykor eljö tt erre 
a világra, hogy a világ Meg
váltója és Szabadítója legyen. 
A várakozás és reménység töl
ti el ezekben a  napokban a 
szívünket, hogy a Messiás is
m ét jön hozzánk igéje által,

hogy a  sötétség helyett vilá
gosság, a hamisság és bűn he
lyett igazság és tisztaság u ral
kodjék az életünkben. .

CSÜTÖRTÖK. — „Az ige
testté lett és lakozott miközöt- 
tünk (és láttuk  az ő dicsősé
gét, m int az Atya Egyszülött
jének dicsőségét), aki teljes 
volt kegyelemmel és igazság
gal.” (Jn 1,14.) Vajon az, am it 
János evangélista hittel elénk 
tár, hitet ta lál életünkben? 
Vajon mi is m egtaláltuk az 
ige szavain keresztül elénk álló 
Jézus Krisztusban a kegyel
mes, szerető mennyei A tyán
kat, aki magához hív minket, 
aki h ite t és szeretetet ad a 
szívünkbe, aki úgy akar m in
ket is szolgálat ú tján  járatni, 
am int já r t egyszülöttje? Ke
ressük az ádventi idő drága al
kalmait, hogy hitünk tiszta hit, 
szeretetünk szolgáló szeretet 
legyen!

PÉNTEK. — „Vegyétek föl 
Istennek minden fegyverét, 
hogy ellenállhassatok am a go
nosz napon és m indeneket el
végezvén, megállhassatok.” (Ef 
6,13.) Amilyen megdöbbentő 
volt Mózes számára az Istennel 
való találkozás, amennyire 
megdöbbentek a tanítványok, 
am ikor ráébredtek arra, hogy 
Jézus Krisztusban magával a 
Szent Istennel találkoztak, 
ilyen megdöbbentő számunkra 
az ádventi üzenet. Várakozás
ra, felkészülésre serkent, de fi
gyelmeztet is arra  a harcra, 
amelyet m indnyájunknak meg 
kell vívnunk a bűnnel és a  kí
sértésekkel szemben. Könyö
rögjünk a Szentlélek minden 
fegyveréért, hitért és remény
ségért, hogy megállhassunk 
Urunk előtt.

SZOMBAT. —< „Öltözzetek 
föl azért m int az Istennek vá
lasztottal, szentek és szeretet
tek, könyörületes szívet, jósá
got, alázatot, szelídséget, hosz- 
szűtűrést.” (Kol 3,12.) Mennyire 
hiányzanak az életünkből ezek 
a tulajdonságok! Sokszor hideg 
szívvel megyünk el a másik 
ember, hazánk és a  világ nagy 
problémái mellett. Magabizto
sak, önteltek vagyunk alázatos
ság helyett. Haragra gerjedünk 
és gyűlölködünk a szelidség 
és hosszútűrés helyett. Könyö
rögjünk Istenhez, hogy tisztít
son meg m inket teljesen az ád
venti időben igéjével, hogy 
tisztán várhassuk megváltó 
Urunkat! Harkányi László

A NŐK
LELKÉSZI SZOLGÁLATA

11 évi v ita  u tán  megszüle
te t t  a  Bajor Evangélikus Egy
ház törvényes rendezése a 
nők gyülekezeti szolgálatának 
módozatairól. A rendelkezés 
lényege, hogy nők csak segéd- 
lelkészi minőségben szolgál
hatnak a  gyülekezetekben. 
Nem részesülnek lelkész ava
tásban, -hanem csak kibocsá
tásban. Prédikálhatnak és a  
szentségeket is kiszolgáltathat
ják, ha erre az egyházi veze
tőség részéről engedélyük van. 
önállóan azonban nem  ve
zethetnek gyülekezetét.hal is, él.”
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Egyházművészeti emlékeink közöttA vártnál is nagyobb érdeklődés kíséri a 
Magyar Nemzeti Galéria egyházi gyűjtemé
nyek kincseit bem utató szép kiállítását. Meg
nyitásáról m ár beszámoltunk olvasóinknak. 
Most szeretnénk néhány értékelő szót szólni és 
általános ism ertetést adni róla.

1.
A megnyitó ünnepély során élőszóban is el

hangzott, s a  kiállítás reprezentatív katalógu
sában is szerepel az a jelentős megállapítás, 
hogy a kiállítás megrendezését az állam és az 
egyházak kapcsolatának gyümölcsöző alaku
lása tette lehetővé.

Valóban így van. Népköztársaságunk bölcs 
és messzire tekintő egyházpolitikájával szoros 
összhangban van műemlék- és műtárgy politi
kája is. Az előbbinek városaink és falvaink 
műemléktemplomainak soha nem látott, gon
dos ápolása az egyik félreism erhetetlen jele; 
az utóbbinak pedig az a felismerése, hogy a 
m űtárgyak az állam i múzeumok m ellett az 
egyházak kezelésében őrződnek meg a legjob
ban. Kézenfekvő ezért, hogy az állam  és az egy
ház a közös m útárgypolitika ú tja it egyengesse 
és közös fáradozással népszerűsítse az egyházi 
műkincsek szépségét és gazdagságát.

A m agunk részéről nemcsak hálával ve
szünk minden olyan lépést, amely ezeknek a 
felismeréseknek a jegyében történik — m int 
ez a  kiállítás — hanem készek vagyunk á lla
munknak minden segítséget megadni népm ű
velési- és m úzeum politikájának további sikere 
érdekében

2.

A Művelődésügyi Minisztérium Múzeumi 
Főosztálya m ár korábban végzett mintegy 30 
evangélikus gyülekezetben tudományos mű
tárgy-meghatározásokat. Ennek alapján kapott 
első Ízben részletes, tudományos igényű bete
kintést egyházunk műkincseibe. A leggazda-. 
gabb soproni anyag m ellett m ár ekkor felfi
gyeltek a  Budapest-Deák téri, a  békéscsabai 
bonyhádi, farádi, győri, kőszegi, kővágóőrsi, 
miskolci, nemescsói, nemeskéri, pilisi, szarva
si, száki, tokaji, uraiújfalusi és vadosfai gyüle
kezetek szép és értékes anyagára.

öröm m el vettünk ezután részt 1969 tava
szán az Üllői úti székházban megrendezett 
Országos Evangélikus Gyűjteményi Konferen
cián, és készséggel küldték be egyházunk lel
készei — az összes hazai felekezetek közül e l
sőként! — a püspöki körlevélben foglalt felhí
vás értelmében műtárgyaink részletes, orszá- 
szágos jegyzékét. Ez a  felmérés — és annak 
gazdag eredménye — jogossá teszi állam unk
nak azt a múzeumpolitikai igényét, hogy evan
gélikus egyházunk is mielőbb hozzon létre 
olyan központi gyűjteményi szervezetet, 
amelynek keretében gyümölcsözően fejtheti ki 
további m unkásságát nemzeti és egyetemes 
m úzeum kultúránk javára.

3.
Mindkét gondolatkör őszinte örömmel tö l

tö tt be sokunkat akkor, am ikor a  Nemzeti Ga
léria term eiben történelmünk folyamán elő
ször közös magyar egyházművészeti kiállítást 
láthattunk. A  felszabadulás előtt voltak egy
házművészeti tárlatok, de soha nem adtak 
módot az egyes egyházak művészetének közös 
áttekintésére; pedig a magyar művelődéstör
ténet szélesebb problem atikájának felismeré
séhez éppen ez nyújthat igazán segítséget. 
Most olyan anyagot tár a kiállítás — dr. Dá
vid Katalin színvonalas rendezésében — or
szág-világ elé, am elynek jó része nemcsak a 
nagyközönség előtt volt ismeretlen, hanem 
amelyet a  szakembereknek is csak a szűk köre 
láthatott.

Nem csoda, ha naponta mintegy háromezer 
ember — köztük sok csoport — fordul meg e 
ritka szép tárlaton. Egyházunknak is méltó 
hely jutott benne. Ha a rra  gondolunk, hogy a 
magyar evangélikusság hazánk lakosságának 
mintegy 4% -át teszi ki, örömmel, sőt némi 
büszkeséggel tölthet el, hogy a kiállításnak 
14°!o-os az evangélikus anyaga. A 285 kiállí
to tt műkincsből ugyanis minden hetedik, ösz- 
szesen 41 műtárgy evangélikus egyházunk tu
lajdona. Sopron 11, Budapest-Deák tér 7, Ne- 
mescsó 5, Vadosfa 3, Cinkota, Nagyvázsony, 
Tállya és TcKaj 2—2, Aszód, Bonyhád, Buda
vár, Győr, Miskolc, Veszprém és Zalaszentgrót 
1—1 szép m űtárggyal szerepel.

Amikor Teológiai Akadémiánk hallgatóinak 
25 főnyi csoportjával november 13-án meglá
togattuk a  kiállítást, többen hajoltak_komoly 
érdeklődéssel nemcsak a m űtárgyak fölé, ha
nem a böngészésre jó lehetőséget nyújtó szép 
katalógus egyes tételei fölé is. Megállapítot
tuk, hogy a katolikus egyház 60 ötvöstárggyal, 
21 festménnyel és ugyanennyi textíliával, ösz- 
szesen 125 műtárggyal vesz részt a „nemes ve
télkedőn”. Protestáns egyházaink, amelyek 
tudvalevőleg szám arányuknál fogva, de talán 
még inkább — évszázados üldöztetésük okozta 
— anyagi erőtlenségük folytán szerényebb 
képviselői lehetnének a  magyar egyházművé
szetnek, mégis igen jelentős helyet foglalnak 
itt is el. A reform átus egyház 76 műtárgya kö
zül 50 ötvöstárgy, 24 textília, 1 festmény és 1 
festett famennyezet, evangélikus egyházunk 
41 műkincse közül pedig 36 az ötvösség köré
ből kerül ki, míg a győri, nemescsói és zala- 
szentgróti gyülekezetek 1—1 szép textíliával, 
Vadosfa 1 faszoborral, Sopron pedig egy IS. 
századi perselyládával emeli a kiállítás fényét. 
E három felekézeten kívül a magyar orthodox 
egyház 12 ikonnal és 1 ötvöstárggyal, a  szerb 
orthodox egyház pedig 4 ötvöstárggyal szere- 
repel; izraelita testvéreink művészetét 15 öt
vöstárgy, 4 kerámia, 4 könyv illetve kézirat 
és 1 textília képviseli.

Sajtónk hasábjain — olvasóink jogos érdek
lődésére — még jelentkezni fogunk a  váloga
tás szempontjainak és az egyes evangélikus 
m űtárgyaknak az ismertetésével.

Dr. Fabiny Tibor



Gazdag reménység
Lehet a remény halvány sugár, mint börtönök mély celláiba 

belopódzó vékonyka fénycsík, de lehet mindeneket betöltő 
fényözön, mint hegyek ormát beragyogó, életet hozó, tavaszi 
napkelte.

A keresztyén reménység Pálnál ez utóbbihoz hasonló. Nem 
úgy kapaszkodik bele Isten ígéreteibe, mint fuldokló a szalma- 
szálba, hanem úgy áll rajta, mint hajós a jól megépített jár
művön, mely biztonságosan viszi a cél felé.

A múltat idézi először, mint bő tanulságát Isten ígéretei meg
bízhatóságának. Az „Írás" egybefoglalva tárja elénk egyrészt a 
prófétai szót, Isten szándékát, terveit, akaratát, másrészt bő
ven illusztrálja egyének, közösségek, népek életében Isten hű
ségét ígéreteihez és azokhoz, akiknek az ígéretek szólnak. Ve
gyük hozzá az azóta eltelt kétezer esztendőnek ugyancsak bő 
tanulságait. S míg gondolataink csodálatos időgépén végigfut
juk az emberi lét szinte beláthatatlan mélységekbe vesző út
ját, lassítsuk le a felvételt, annál a negyedszázadnál, amely 
közvetlenül mögöttünk van. Ez az emberöltő, amelyben mi ja
varészt benne éltünk, amelyben tettünk-vettünk, rontottunk 
és javítottunk, gátoltunk vagy előrevittünk, amelyben oly sok 
minden történt velünk, családunkkal, népünkkel és a világgal, 
magában is bő tanulságot szolgáltat a keresztyén reménység 
számára. Ha huszonöt esztendővel ezelőtt oly szívből jövően 
tudtuk sóhajtani: „A mélységből kiáltok hozzád Uram!”, mert 
„ha a bűnöket számontartod, Uram!”, — akkor most az apostol 
szavait visszhangozzuk: „Magasztallak téged . . .  .és dicsére
tet éneklek a te nevednek”.

Itt máris a jelenhez érünk, amikor a „bővölködő” keresz
tyén reménység alapjául szolgáló hitbeli bizonyosságot keres
sük. Mert Isten ígéretei és hűsége nemcsak időhöz kötöttek. 
Olyanok, mint a mindennap felkelő nap fénye. Nemcsak 
atyáinknak jutott belőle. Ma is beragyogja éltető fénye a vi
gasztalást, örömöt és békét kereső ember életét. Nem is csak 
partikularisztikusan, egy-egy emberre, egyházra, népre veti fé
nyét, hanem a Földet körülvilágító Napot túlhaladva, egyszer
re ömlik el az egész emberiségen, „pogányákon” és „zsidókon”, 
hivőkön és nem hivőkön, feketéken és fehéregen, nőkön, férfia
kon, gyerekeken és öregeken. Csak fogadd be ezt fényt, csak 
tükrözd vissza, csak lásd meg, csak vedd észre egy nagy vajú
dásban születő új világ új csodáiban. Lásd meg, hogy sok nép, 
„amely sötétségben ült, lát nagy világosságot”, hogy milliók 
mondanak ellent a mérhetetlen sok veszteséget, fájdalmat, ha
lált hozó háborúságnak, és kiáltanak öröm és béke után, hogy 
Isten megmutatja igaz voltát azok ellen, „akik igazságtalanság
gal nyomják el az igazságot”, hogy a megengesztelődés és egy
másért élés szívbe írott törvénye, ha nem kőtáblák, de doku
mentumok nyilvánosságára törekszik. ' .

A fény pedig Attól árad, Aki „minket is befogadott az Isten 
dicsőségére.” Az Írások szerint eljövendő, eljött, és újra eljö
vendő Krisztusból. Aki Isten időtlen és örökkévaló szeretété- 
böl jött el, abban él, és onnan lészen eljövendő.. Aki a Szent
lélek ereje által mindig jelen van, Aki Istennek a szeretetébe 
befogadott, újra és újra befogad. Szélesre tárt karjával ölel bele 
Isten szeretetébe minden vigasztalásra, örömre és békére vá
gyót. Átfogóbban, mint ahogy a mi sokszor önző, sokszor gyáva 
„reménységünk” meri megtenni, nagyon is szűkre szabva azok
nak a közösségét, akik „méltók” Isten szeretetére. Es attól a 
Krisztustól árad a reménység mindeneket betöltő fénye, akinek 
a szeretete határozott, biztonságos és céltudatos. Aki hatalma
san szeret. Van hatalma arra is, hogy a szeretet uralmáért, győ
zelméért büntessen, de arra is, hogy megbocsásson — arra is, 
hogy elveszítsen, és arra is, hogy megelevenítsen. Es Ö mindig a 
másodikért cselekszik; meg akar bocsátani, és meg akar eleve
níteni. Nagy erejét mindig arra használja, hogy a bűntől, szo
morúságtól, békétlenségtől, szenvedéstől, haláltól — Isten ha
ragjától — megmentsen, szeretete és dicsősége örök fényébe át
mentsen.

Hogy a tanulságot levontuk-e, hogy az életet betöltő remény
ség eláradt-e mibennünk és mirajtunk is, az a visszatükröző
désből tűnik ki. Végigf ut - e ,  továbbárad-e rajtunk, mint a Nap 
arany híd ja a tó tükrén? Körben a parton emberek várják ezt a 
fényt. Élettárs, testvér, gyermek, szülő, munkatárs, népünk és 
korunk fiai és leányai. Reménykednek és fáradoznak, sírnak 
vagy követelnek egy egész élétet, egy egész világot betöltő örö
möt és békét. Téged is hívnak munkatársnak és részestársnak. 
T e g e a  es a ma gyülekezeteit, az egyes hívőt és a keresztyénség 
ökumenéjét. Isten pedig küld a fényből a fénnyel: a vigaszta
lás, igazság, szeretet és béke szavával és tettével, hogy az ígé
retből beteljesedés, a reménységből valóság legyen itt és 
örökké.

Mezősi György

N. H. SOE PROFESSZOR ELÖADÄSAI 
TEOLÓGIAI AKADÉMIÁNKON

Niels Hansen Soe professzor, 
a neves dán teológus, akinek 
szociáletikai, etikai és vallás
filozófiai művei világszerte is
mertek, novem ber 21—29 kö
zött Budapesten egyházunk 
vendége volt. A Lutheránus 
Világszövetség teológiai pro
fesszorcsere program jának ke
retében öt alkalom m al elő
adást ta rto tt Teológiai Akadé
miánkon. Ism ertette és érté
kelte századunk protestáns teo
lógiai irányzatait különös te
k intettel a skandináv országok
ra. D. Káldy Zoltán és D. dr. 
Ottlyk Ernő pöspökök, vala
m in t dr. Pálfy Miklós profesz-

szor, a Magyarországi Egyhá
zak ökum enikus Tanácsának 
fő titkára hivatalukban fogad
ták  a  professzort és ism ertették 
egyházunk életét és m unkáját. 
Soe professzor meglátogatta 
budapesti diakóniai intézm é
nyeinket és a Budapest-Deák 
téri tem plom ban istentisztele
ten vett részt. Elutazása előtti 
napon D. Káldy Zoltán püspök 
és dr. Nagy Gyula dékán a 
Teológiai Akadémia tanári k a 
rával együtt szeretettel kö
szöntötték őt abból az alka
lomból, hogy éppen m agyaror
szági tartózkodása idején töl
tö tte  be 75. é le tévét

E Z E R  C S I L L A G
Az egyházi diakónia vasárnapján

M ajdnem ádventtől ádventig 
tarto tt, míg elkészültek az ád 
venti csillagok. Alig akartunk  
hinni a szemünknek, de ké
szen volt m ind az ezer, sőt 
több. K icsit bizonytalankodva, 
kicsit hitetlenkedve nézeget
tük  a  napról-napra folyó m un
kát. Többször m egálltam  m a
gám is a munkaasztalok m el
lett és néztem a  szorgoskodó 
kezeket. Ha csak a kezeket lá t
tam  volna, nem lett volna sok 
biztató jel a  „terv” teljesítésé-’ 
hez. Vékony, hosszú erőtlen 
u jjak  pergették a pap írt az 
egyik asztal fölött. Görcsösen 
homoruló kézfej igyekezett 
alakítani az anyagot másutt. 
Szerteálló ujjak, vastag ízüle
tekkel próbálták engedelmes
ségre bírni a  ceruzát. Tömpe
ujjú, sűrűn barázdált kezek 
forgatták a m unka eszközét. 
Erőtlen karok tám aszkodtak 
könyökkel az asztallapra és’ 
forgatták a  kis tölcséreket. 
Csak a kezeket néztem, de 
magam előtt lá ttam  tu lajdo
nosuk arcát, egész személyisé
gét.- Mintegy húszán dolgoztak

együtt hosszabb-rövidebb ide
ig naponta rendszeresen gon- 
dózottaink, fogyatékos gyer
mekek. Különféle betegség 
te tte  különössé kezüket, arcu
kat, testüket, lelkűket. Az 
ilyen em berek különössége kü
lön helyzetet je lentett mindig, 
külön bánásmódot vont maga 
után  a társadalom  részéről. 
Történelm i korszakok és tá r 
sadalm ak szerint különböző 
bánásm ódban volt részük. Mai 
szem léletünket és meggyőződé
sünket velük kapcsolatban így 
fogalm azhatnánk meg: szüksé
günk van rájuk.

Az egyházban nem újkeletű 
az a meggyőződés, hogy a ki
csiny és gyenge em ber is 
értéket je len t és képvisel a kö
zösségben. Jézus erre tan íto tta  
egyházát. Az első keresztyén 
gyülekezetek nagyon jól é rte t
tek ahhoz, hogyan kell az ilyen 
felebarátokat beilleszteni, szer
vesen hozzákapcsolni az életet 
jelentő közösséghez. Később a 
leghatatározottabb form ában 
elevenedett meg ism ét Jézus 
K risztus tan ítása a száz évvel

ezelőtt elhangzott je lm ondat
ban, Bodelschwingh lelkésznek 
az irgalm asságra hívó csata
kiáltásában : nincs használha
ta tlan  ember.

Őszinte és tiszta örömmel 
veheti tudom ásul az egyház 
ma, hogy a kezdet kicsiny je
lei nagyra nőttek, a  gyenge, sé
rült, fogyatékos em bertárs 
megbecsülése a  m^i társada
lomban általánossá vált. A kez
detleges eszközök és módsze
rek, amelyekkel régebbi korok
ban az egyház ilyen esetekben 
segíteni próbált, a  modern 
technika m inden vívm ányát 
felhasználva igyekszik helyre
állítani a sérüléseket, pótolni 
a fogyatékosságokat és így be
illeszteni az em bert a közössé
gi életbe.

Egyházunk diakóniai intéz
m ényeiben is ezen az úton já 
runk. Nemcsak a „herrnhuti- 
csillagok”-kal kísérleteztünk, 
hanem  más eszközökkel 
is igyekszünk felébreszteni 
szunnyadó, vagy elhanyagolt 
képességeket. A gyermekek ké
szítettek m ár könyvjelzőket, 
sokfajta színes hím zést és v ar
rást, m otívum okkal díszített 
gyöngyös alátéteket.

Sok kedves és. felemelő él
mény tanúi lehetnek azok, akik 
e gyermekekkel foglalkoznak. 
Egészen tárgyilagosan m érhe
tők le a fejlődés jelei a m un
k át végzőkön. Ügyesedik a ke
zük, rendszerezettebbé válik  a 
mozgásuk, fejlődik az érte l
mük. A legnagyobb eredm ény
ként értékelhető azonban az, 
ha egyre jobban és tudatosab
ban illeszkedik be valam elyik 
gyermek a közösségbe. Nem 
elegendő csupán m unkát adni 
a gyermekek kezébe, hanem  
szükséges m egértetni am ennyi
re  lehet, a m unka célját. Meny
nyivel értékesebb a végzett 
munka, az elkészült tárgy, ha 
készítője tudja, ki fogja hasz
nálni, vagy m ire használják. 
Örömében m inden ere jét és 
képességét összeszedi, s úgy 
dolgozik az, aki tudja, hogy 
ajándékot készít édesanyjának, 
vagy testvéreinek. Ezt a foko
zott igyekezetei tapasztaltuk a 
csillagok készítésénél is: m in
denki tudta, hogy a csillogó dí
szek karácsonyfákat fognak 
ékesíteni és m unkája szebbé 
teszi m ajd az ünnepet.

Az együtt dogozók csoport
ja  is új közösséggé szervező
dött az otthonban: m unkatár
si közösséggé. Az együtt dolgo
zók közelebb kerültek  egymás
hoz, egyenetlenségek szűntek

meg, barátságok alakultak  M.
Sok nyugtalan gyermek fegyel
mezettebbé vált, s a megköze- 
líthetetlenek hozzáférhetőb
bekké. Egyszerűen egészsége
sebbé vált a légkör, használha
tóbbakká az emberek.

Ügyelünk arra, hogy a vég
zett m unka hasznos legyen. 
Nemcsak jelképesen dolgoznak 
a gyermekek. Komoly eredm é
nyeik vannak. Nemcsak az ezer 
csillag tanúskodik az ered
ményről. Nagyobb vállalkozá
sokba is kezdhettünk. Az egyik 
gyár m unkáshiánnyal küzdve, 
dobozok készítésére keresett 
vállalkozókat. Gyerm ekeinkkel 
vállalkoztunk a feladatra. Sok 
nehézség és zökkenő áráp, de 
mégis sikerült belekapcsolód
ni a  term elés igazi folyam atá
ba. A gyárban is tud ják  és el
ism erik: szükség van ezekre a 
gyerm ekekre és mi is jóleső 
érzéssel könyveljük el a  tényt.

Sok olyan esetről tudunk, 
am ikor bizonyos m unkafolya
matokhoz gyárakban nem  ta 
lá ltak  m unkásokat, de az ilyen 
otthonok lakói készséggel és 
örömmel vették  kezükbe a 
m unkadarabokat és sikerrel 
dolgoztak.

A siker, a sérü lt és fogyaté
kos em ber rehabilitálása, be
illesztése jogos helyére a tá r
sadalom ba az egész közösség 
feladatá t jelenti. Elsősorban 
mégis azoknak a m unkája ré 
vén történik, akik ott állnak a 
gyengébb testvér közvetlen kö
zelében. Nagyon sok m úlik az 
ő szolgálatukon. Az ezer kis 
csillag visszaverődő fénye r á 
juk  is hull. Azokra, akik hinni, 
és dolgozni tud tak  az ezer csil
lagért és azokért a gyermeke
kért, akiket rá juk  bízott Isten 
ebben az otthonban.

Gyülekezeteinkbe elju tnak 
m ajd a mi kis gyerm ekeink 
művei, a kis herrnhuti csilla
gok. Akik nézegetik m ajd őket 
és karácsonyfájukra is akaszt
ják, gondoljanak azokra, akik
nek kezem unkája és azokra az 
otthonokra, amelyek az egy
házéi és arró l gondoskodnak, 
hogy — ha csak lehet — ne 
legyen egyetlen mellőzött, ke
serű, céltalan élet sem. Ezek 
a gyerm ekek érzik: szükség 
van reánk. Jó volna azonban 
a diakónia vasárnapjainak vi
lágosságában gyülekezeteink
ben felism erni annak  igazsá
gát, hogy nekünk is szükség 
van rájuk. Hiszen erre tan ít 
bennünket Jézus Krisztus.

Muncz Frigyes

Kép Genfből

Már beszámoltunk arról, hogy a Lutheránus Világszövetség 
Egyházi Együttműködés Bizottsága D. Káldy Zoltán püspökün
ket legutóbbi genfi ülésén alelnökké választotta. Képünkön a 
tanácskozások szünetében f>. Káldy Zoltán püspök Dr. Ulrich 
Duchrow-val, a Tanulmányi Osztály igazgatójával beszélget.

M á t y á s f ö l d

A mátyásföldi fiókegyház 
Cinkota fiókegyházaként 1934. 
pünkösdjén alakult meg. A h í
vekben kezdettől fogva eleve
nen élt a  templomépítés vá
gya. Ez a kis gyülekezet te lje
sen önerőből 1943 tavaszán el
kezdte építeni tem plom át és 
1944 őszén az épület tető alá 
került. A háború a befejezést 
lehetetlenné tette, de m ár 
1948-ban á tadhattuk  rendel
tetésének. Ez a templom Sán- 
dy Gyula egyetemi tanár te r

vei szerint épült meg. Különö
sen 124 kazettás menyezete 
váltakozón, őskeresztyén szim
bólumok és magyaros m otívu
mok m ondanivalójával önm a
gában prédikált. Id. Scholz 
Erik művészi m unkája átke
rü lt szinte hiánytalanul a  m á
sodik tem plom ba is. Az első 
templomot ugyanis városren
dezési okokból új helyre kel
lett átépíteni. Á llam unk mesz- 
szemenő segítőkészséggel vál
lalta a lebontás, anyagszállí
tás és az új templom felépíté
si költségeinek mintegy 90%- 
át. A tem plom  építési költsége 
280 000 F t volt, a gyülekezet 
áldozatos term észetbeni m un
káján  kívül. 1964-ben vették 
használatba. A gyülekezet lel
késze m indkét templom építé
se idején és jelenleg is Blat- 
niczky Jenő. A  második tem p
lomot dr. Kotsis Iván tervez
te.

A 80 ülőhelyes tem plom ot a 
mintegy 300 lelkes filia heten
ként rendszeresen használja.

BIBLIAFORDÍTÓK 
STUTTGARTI TANÁCSKOZÁSAI

Stuttgartban összejövetelt 
ta rto ttak  novem ber első heté
ben a  londoni, am sterdam i és 
stu ttgarti bibliafordítók, hogy 
előkészítsék azt a  szem ináriu
mot, am elyet 1971-ben H allé

ban szándékoznak m egtartani 
a kelet-európai bibliafordítók 
részére. A tanácskozás 4 részt
vevője az összejövetelt köve
tően részt vett a budapesti 
bibliafordítói konzultáción.

NYBORG
Az Európai Egyházak Kon

ferenciájának hatodik nagy
gyűlését 1971. április 26. és m á
jus 3. között ta rtják  a dániai 
Nyborgban, ahonnan 1958-ban 
ez a  konferencia elindult. A 
mostani nagygyűlés főtém ája

így hangzik: „Isten szolgája, 
em berek szolgája”. A konfe
rencia főelőadója Krusche mag- 
deburgi evangélikus püspök 
lesz. Előadást ta r t Dr. Nagy 
Gyula professzor is.

KELET-PAKISZTÄN
A világszerte m egindult se

gélyakciók csak akkor jelente
nek valam it Pakisztán szám á
ra, ha nagyon gyorsak — álla
píto tták  meg Genfben az egy
házi világszervezetek központ
jában. Eddig csupán Németor

szágból kereken egymillió 
m árka érkezett a különböző 
egyházaktól, m int gyorssegély. 
Félő azonban, hogy megfelelő 
szállító eszközök hiányában a 
segítség későn érkezik a ka* 
tasztrófa színhelyére.



Névbe rejtett ádventi titok

I E S S Z E  V E S S Z E J E „Egyház és vallásos élet egy mai faluban“
722.

így szólítja meg ádventi éne
künk másodszor Jézust. „Jesz- 
sze” Dávid király apja, Isai ne
vének görögös alakja; s így 
m arad t fenn az egyház énekei
ben.

Ez a név ősi próféciára utal.
Ézsaiás jövendölt így: egy 
vesszőszál hajt ki Isai törzsö
kéből (Ezs 11,1). A próféta előtt 
szörnyű pusztulás képe rajzo
lódik ki: egy nagy vihar el
pusztította az egész „erdőt”, Iz
raelt, Isten választott n ép é t 
Csak a villám sújtotta, kitört, 
kiégett fák csonkjait lehet lá t
ni. De a próféta többet lá t: az 
egyik tövig leégett csonkból 
egy vesszőszál h a jt ki. így szól 
Isten üzenete: Isai törzséből, 
Dávid király  családjából új élet 
fakad Isten népe számára. Igaz, 
Isten ítélete kem ényen sú jtja  
az egész népet, de van rem ény
ség az ítéleten tú l is.

Fél évezreddel azután, hogy 
elhangzott a  prófétai ige, az 
apostolok és az első keresztyé
nek arró l te ttek  bizonyságot, 
hogy Isten ezt az Ígéretet is J é 
zusban te ljesítette: a  Dávid ki
rály  családjából született Jézus 
a ijessze vesszeje”. .

A Jessze vesszejéről szóló 
ige a reménység próféciája.

Isten választott népe szörnyű 
háborúk viharában  szétszóró
dott és elpusztult. A nép bűne 
m ia tt jogos volt Isten harag ja 
és véglegesnek látszott ítélete. 
De Jézus eljövetelével új re 
ménység ébredt: nem  a  harag 
és az íté let Isten utolsó szava, 
m ert Isten szeretet» erősebb 
mindennél. Ez pedig azt je len
ti, hogy Isten népe m egújul: 
Jézus jövetele óta m ár nem 

ének
csak egy nép, hanem  minden 
nép számára nyitva az ú t Is
tenhez (Rom 15,12).

Jézus tanítványai, a keresz
tyének látják, hogy a pusztulás 
és rombolás nem Isten igazi 
akarata. Isten nem akarja, 
hogy az emberek, egy nép, vagy 
népek pusztuljanak el. Ezért 
fejezték ki m agukat a régiek 
úgy, hogy a pusztulásban a „sá
tán  ere je” nyilvánul meg, 
am ely borzalmas, de nem  lehet 
erősebb Isten jó és szerető aka
ratánál. Ezért lá tjuk  ott m in
den ítéleten tú l „Jessze vessze
jé t”, a reménység új hajtását. 
Ez ad erőt ahhoz, hogy minden 
gonosz ellen harcoljunk, hogy 
Isten szeretetének jó h íré t hor
dozzuk az em berek között és 
hogy ezzel a  szeretettel szol
gáljunk mindenkinek.

Mi keresztyének úgy nézünk 
„Jessze vesszejé”-re, Jézusra, 
hogy ö  szám unkra a halálon 
és Isten ítéletén tú l az örök 
élet reménységét jelenti. Jogos 
lenne ra jtunk  Isten haragja. 
M egérdemelnénk azt, hogy 
örökre elszakadjunk Tőle, 
m egérdem elnénk a poklot és 
kárhozatot. De még az utolsó 
ítéletben is van reménységünk: 
Jézus, aki úgy je len t meg eb
ben a világban, m int a prófé
ta i látom ásban az elpusztult 
fa csonkjából kihajtó  friss 
vessző. Így énekeljük ádventi, 
énekünket:

ő . Jöjj el, Jessze vesszeje,
Ne ártson sátán ereje.
Mentsd meg pokoltól népedet, 
Hogy dicsérhessen tégedet

M ontag Andor

Kél teolőgnsnnk házi tárlata
A Teológus O tthon egyik

földszinti helyiségét k iállítóte
rem m é alak íto tták  ált A fala
kon körben képek. E lőttük 
állványokon fából faragott k is 
szobrok. A  terem  közepén, 
m ind járt szemben a  bejárattal, 
paravánon sárga tónusú Gol
gota függ, előtte állványon kis 
szobor. Egy kiáltó em ber arca 
bontakozik ki ijed t vonásokkal 
a  faragatlanul hagyott tuskó- 
bói. Nem lettek volna teológu
sok, ha a  ké t tém át nem  így 
kapcsoljáík a  kiállítás elrende
zésekor.

Gergely Péter 18 festm ényét
és g rafikáját m uta tta  be. K i
csit sokfelé ágazón kísérletezik 
technikával, anyaggal, stílus
sal és tém ákkal. (Jézus és P i
látus, Hegyi Beszéd, Az Akadé
m ia kéményed, A láger lázad, 
Csendélet, É let és halál).

Foltin Brúnó kisplasztikáját 
a  szenvedélyes mozdulatok (Az 
én igazságom, Favágó, Mam
mon) és a  form ák egyensúlya 
(Mag, Déli harangszó, Fohász) 
irán t tanúsíto tt érdeklődés jel
lemzi. Ügyes keze gyorsan küzd 
meg sa já t köszörülésű vésők 
segítségével az ellenálló anyag
gal, a  fával.

M indketten másodéves hall
gatók. Középiskolás korukban 
rajztanáraik tó l kap ták  első in 
dításukat. M indketten szerepel
tek  m ár nagyobb kiállításon is : 
Gergely P é te r kétéves katonai 
szolgálata idején a  Néphadse
reg k iállításán ha t képével, — 
Foltin Brúnó a  soproni diák
napok alkalm ával k é t szobrá
val.

„Mindig voltak teológusaink 
között olyanok, ak ik  a  képző
művészet irán t érdeklődtek” — 
m ondta D. dr. Ottlyk Ernő 
püspök a kiállítás megnyitásán, 
novem ber 5-én. U talt sa ját 
soproni tanulm ányi korának 
diáktársára, a  korán elhunyt 
tehetséges Révész Istvánra. 
Mégis ez az első eset, hogy 
házi tá r la t keretében m utat
kozik be k é t hallgatónk.

A házi tá r la t megnyitása 
egybeesett az elsőéves hallga
tok, a  „baglyok” fogadására 
rendezett ism erkedési esttel. A 
m egjelent professzorokat és 
hallgatókat dr. Nagy Gyula dé
kán és dr. Selmeczi János 
igazgató köszöntötték. Tehetsé
ges fiatalja ink  m unkáit Ben
czúr László am g^líö ld i lelkész 
ism ertette.

A szerkesztő postája

Ezen a címen je len t meg a 
m últ évben Kardos László 
könyve. A  dunántúli Bakony- 
csernye községben 1965-ben 
végzett ku tatásainak eredm é
nyét ad ta  közre a  szerző, ha
zai néprajztudom ányunk jeles 
művelője. A könyv különböző 
magyar folyóiratokban, többek 
között a Társadalm i Szemlé
ben, a  K ortársban igen meg
becsülő k ritik á t k ap o tt A leg
utóbbi napokban sor kerü lt hi
vatalos m egvitatására, m iután 
szerzője kandidátusi értekezés
nek nyújto tta  be a Magyar Tu
dományos Akadémiához. Az 
Akadém ia főtitkára, Erdei Fe
renc elnökletével ü lt össze a

bíráló bizottság nyilvános 
ülésre. K ét néprajz szakos 
egyetemi tan ár adott részletes 
véleményt a műről, a  szerző 
válaszolt az elhangzott b írá
latokra. A vitaülés végén a bí
ráló bizottság elfogadta az ér
tekezést az akadém iai tudom á
nyos fokozat elnyerése a lap 
jául.

Mindez világosan m utatja, 
hogy a  mű m arxista tudom á
nyos életünk értékelt esemé
nye. A nnál jelentősebb kérdés 
szám unkra, hogy egyházi szem
pontból m it szólunk megálla
pításaihoz. Bakonycsernyén a 
lakosság többségét — am int a 
könyv írja  — m a is az evangé-

O lvastu k

A „Zwiastim”
című lengyel evangélikus újság 
körkérdést in tézett olvasóihoz 
és feleletet kért, többek között, 
a r ra  a  kérdésre: „Hogyan kép
zelem el egy mai lelkész tevé
kenységét?” — Néhány választ 
idézünk rövidítettem

Egy tisztviselő: „Olyannak 
képzelem a mai idők lelki- 
pásztorát, m int aki nem  áraszt
ja  el a híveket a szószék villá
maival, hanem  valóságos b a
rátjuk . A lelkésznek sok ne
héz helyzettel kell számolnia, 
de ta rtsa  meg m indig nyugal
m át és uralkodjék önmagán. 
Végezzen sok házi lá to g a tá s t. .  
E ljö tt az az idő, am ikor fá
radtsággal ugyan, de keresni 
kell az  egyháztagokat, hogy 
m egnyerjék őket.”

Egy munkás: „A lelkésznek 
ma nagyon keresnie kell a ta 
lálkozást az em berekkel és 
nem  szabad elrejtenie m agát a 
templom falai között. Beszé
dei legyenek átgondoltak, h it
tel teljesek, de kedélyesek is. 
Nagyon fontos a  személyes 
élettartalom .”

Egy leány: „Olyan nyelven 
beszéljen a  pap, am elyet a  mai 
em ber megért. Azt várjuk  tőle, 
hogy Isten Igéjével világítsa 
meg azokat a problém ákat, 
am elyek a  mai em bert állan
dóan szorongatják. Vagyis: á ll
jon közel az élethez! Bár a lel
kész a  szószéken és m indenütt 
reflektorfényben áll, ne fele jt
sük el, hogy ő is ember. Csak 
a  m ennyei A tya tökéletes.”

Egy egyetemi hallgatónál 
„N apjaink evangélikus lelké

szét változatlanul Isten szolgá
jának  tekintem. Nekem az ún. 
m odern pap, aki különféle ú jí
tásokkal akar híveinél sikert 
elérni, nem mond semmit. Azt 
szeretem, ha a lelkész környe
zetének értékelését belső m a
gatartással nyerj el, azzal a 
felelősségtudattal, am ely ra jta  
nyugszik.”

Egy asszony: „A lelkész ne 
csak teológus, hanem  egyben 
pszihológus és pedagógus is le
gyen. A szószéken tú l család
jával együtt m utasson jó  pél
dát életével a h irdete tt Ige te 
kintetében. A papnénak is fon
tos szerep ju th a t különösen a  
gyermekek gondozásában.”

Egy jogász: „Rosszul áll a 
dolga annak a  lelkésznek, alti 
azt gondolja, hogy m indent 
neki kell csinálnia. Nem jó az 
a pap, akinek nincsen bizalma 
világi m unkatársaihoz.”

Egy egyetemi hallgató: „Lé
nyegesen nehezebb minden 
papi tevékenység a  szószéki 
igehirdetésnél. Az adott lehe
tőségek keretei között keressen 
a lelkész új u ta t az ifjúsági 
m unkában. A m ai ifjúság nem 
nehezebb és nem  rosszabb, 
m int a régi volt, csak éppen 
egészen más.”

Egy ifjúsági csoport vélemé
nye: „Mi azt várjuk  a papunk
tól, am it 6 vár tőlünk. K ét
ségtelen az, hogy bizonyos tá 
volság van közöttünk, ezért le
gyen szám unkra az idősebb 
testvér és barát. Így ép íthet
jük  közösen az egyház és a ha
za jövőjét.”

ELSŐ HÓPEHELY
K intjártam  a kifosztott réteken,
Vadvíz könnye buggyant lábom nyomába. 
A katángról lehullt a kék selyem 
És pitypang verte bús fejé t a  sárba.

A p art fel-felnyögött ta lpam  alatt,
A lvadtvérszín levélcsomókra léptem. 
(Talán épp itt ölték meg a nyarat.) 
Meztelen füzek ja jgattak  a  szélben.

Nyugtalanul az égre kiabált 
A vér, a vád, a vágy vad zűrzavarja 
S kínban vergődve h ív ta a  halált,
Hogy am ije m arad t még, néki adja.

De egyszerre csend lett. A ja j lehullt, 
Nesztelenül, m in t megsebzett m adár.
A szél elü lt és m inden elsim ult 
És elcsitult a lázadó határ.

A szerkesztő feltom yosult válasz-adósságaiból meg
próbál ezen az úton törleszteni ott, aihol röviden meg
teheti.

Boldog álom terü lt beteg szívére,
M ár édes békét lélegzett a  hely 
S m int suhanó angyalszárnyak pihéje 
Lassan leszállt az első hópehely.

Rumi Erzsébet

Kemenesalján jártunk

H. 1. Csorna. Köszönjük a ja 
vaslatot, hogy rendszeresebben 
emlékezzünk meg az előttünk 
jártakról. A megvalósítás ú t
ján  járunk. Valljuk, hogy elő 
kell venni az egyház m últjá
ból főleg azokat, akiknek élet
m űve segít a m ában is. A ja 
vasoltak közül nem m indenki 
ilyen. A békéscsabai szeretet
otthon ra jzá t sajnos nem  tud
ju k  közölni, m ert a  környező 
fák m iatt fényképezhetetlen és 
lerajzolhatatlan. Hasonló leve
leket továbbra is várok.

B. B. Zomba. A  M agyar á r
víz c. vers lapunk szám ára túl 
hosszú volt. De gyülekezeti a l
kalm akon köszönettel felhasz
náltuk. Prózai írásait m indig 
öröm m el várjuk.

Kistó Laitila Kajaani. Finn
ország. Köszönöm nyári leve
ledet. ö rü lünk , hogy az Evan
gélikus Élet a kapcsolatot fenn
ta rtja  közöttünk. Sokat gondo
lunk rád, im ádkozunk érted  és 
szám ítunk rád.

Cs. L. Pécs. Jó l esett lapunk
ról ír t m éltatása, de főleg örü
lünk, hogy m inden sorát elol
vassa. Mi is a r ra  törekszünk, 
hogy áldás fakadjon belőle. A 
rádiós prédikációk közlése kér
désében megoszlanak a véle
mények. Egyes olvasóink nem 
igénylik, m ert m ár hallották. 
Mások Szeretnék írásban is lá t
n i  Ha közöljük is, csak részle
teiben tehetjük, m ert a  teljes 
prédikáció m eghaladja lapunk 
k ere te it Sok m ás cikket kiszo
rítana. Ezt voltunk kénytele
nek tenni tavasszal D. Káldy 
Zoltán püspök igehirdetésével 
is, am it pedig kedves Olvasónk 
teljes terjedelm ében szeretett 
volna olvasni.

B. L. Schwerin. Köszönjük 
ezt a  m ondatot: „nagy élvezet 
így messziről is olvasgatni az 
Evangélikus Életet, am ely szin
te  az egyetlen inform ációfor
rásom hazulról.”

Az egyre szigorúbb őssszel 
dacolt az a  napsugaras szom
bat délután, am ikor novem ber
14-én dr. Selmeczi János ott- 
honlgazgató vezetésével hat 
teológus elindult Kemenesal
ja  felé. A vidék központja, 
Celldömölk az elm últ hetek
ben az egyházi érdeklődés elő
terébe kerü lt: itt  tarto tták  a 
Gyülekezeti Segély jubileumi 
ülését.

M egérkezésünkkor a  gyüle
kezet lelkésze, Józsa Márton, 
a tőle megszokott jókedéllyel 
és m unkakedvvel osztotta ki 
a  ránk  váró feladatokat. A ré
gebben artiku láris hely szere
pét betöltő Celldömölkön va
sárnap délelőtt dr. Selmeczi 
János igehirdetéssel, m ajd ezt 
követően a  presbitérium nak

ta rto tt előadásával szolgált. 
Időközben a h a t teológus a  
környező gyülekezetekben h ir
dette Isten igéjét. Az egész
napos gazdag program  méltó 
befejezése volt az est folya
m án megrendezett színvonalas 
ünnepség. Ennek keretében 
hangzott el dr. Selmeczi Já
nos előadása, am ely az egy
házi esztendő végén a  gyüle
kezet figyelmét a  halál és az 
örök élet kérdései felé irányí
totta. Mi, teológusok beszámol
tunk arról, m iként folyik ma 
egyházunkban a  jövő lelkész
nemzedék képzése és nevelé
se. Szavalatok, orgona- és 
oboaszámok hangzottak el, 
amelyek m ind-m ind a  benső
séges légkör megterem tését 
segítették. Lehel László

likus gyülekezet foglalja ma
gában, a  meglehetős szép szá
mú katolikusság leányegyházat 
alkot, kisszámú reform átus 
szórvány is él, viszont vallási 
szempontból igen jelentős a 
faluban működő szabadegyhá
zak szerepe, közöttük a  legerő
teljesebb „kisegyház”, a  pün
kösdiek közössége.

Kardos László az egyes val
lási felekezetek, csoportok tö r
ténetét és jelen életét, a vallá
sos tu d a t és gyakorlat mai 
megnyilvánulásait, m érvét vizs
gálja, különös figyelemmel az 
utolsó negyedszázad a la tt vég
bem ent változásaira, tá rsadal
mi vonatkozására. Megállapí
tásait a közvetlen tapasztalat
ra, megfigyelésekre, s helybe
liek és kívülállók m egnyilat
kozásaira építi.

Közel 300 oldalas könyvéből 
elénk táruló helyzetkép — akár 
sa já t gyülekezetünkre, ak á r a 
többi keresztyén közösségre 
nézünk — annyira megbízható, 
tárgyilagos, hiteles és szemlé
letes, hogy olvasása közben 
állandóan a  valósággal ta lá l
kozás meggyőző érzete tö lt el 
bennünket. Igaz, teljesen igaz, 
am it feltár egy falu mai ke- 
resztyénségéről. Ezért tanu lsá
gos nekünk, egyházi em berek
nek, a  könyv olvasása, tan u l
mányozása. Hű tükör a  vizsgált 
község vallási helyzetéről, m ind 
a vallásos h it belső, lelki gyö
kereit, gondolkozásbeli. érzel
mi képét illetően, mind pedig 
a hitnek a m indennapi életre 
való kihatásában, társadalm i 
megnyilvánulásában, politikai 
állásfoglalásában.

A  szerző m űvének nemcsak 
az eredményével, hanem  a  
módszerével is teljes m érték
ben egyetérthetünk. Mi ma
gunk is úgy ta rtjuk , hogy a 
vallás és a  h it m inden meg
nyilvánulását lehet és kell a 
társadalom tudom ány és a  lé
lektan eszközeivel vizsgálni, 
hiszen a vallásos tuda tnak  és 
m agatartásnak m egvannak az 
em beri tényezői, egyéniek és 
társadalm iak. Egy keresztyén 
gyülekezet vagy közösség a la 
kulásának, hitéletének a meg
ismeréséhez nélkülözhetetlen 
tudnunk azokat a  történeti, 
társadalm i viszonyokat, am e
lyek hatottak  rá juk  és am elyek 
között élnek. Sőt, az egyes va l
lásos em ber h itének tartalm át, 
m agatartását sem lehet meg
érteni, ha nem vesszük figye
lembe élettörténetét, körülm é
nyeit, em beri környezetét, m int

ahogyan a  könyv is teszi, ami
kar kisebb hivő közösségeik 
egy-egy tag jának személyes 
életrajzát, vallásos portré já t 
adja. „Regénybe illő emberi 
sorsak bontakoznak ki előt
tünk” — ír ja  erről egyik k ri
tikusa.

Egyházi teológiai felfogásunk 
szerin t ezek a világi tudom á
nyos módszerek nagyon a lkal
masak a  vallási jelenség, kép
ződmény em beri folyam atának, 
földi oldalának m egvilágításá
ra. Az így kapott képhez ke
resztyén hitünk azt teszi hoz
zá, hogy a  társadalm i, élettör- 
téneti, lélektani tényezőkön át 
az Isten dolgozik lá thatatlanul 
a  h it és az egyházi közösség 
megszületésében és m egújulá
sában.

A könyv író já t mély hum an
izmus, em beri m egértés jellem 
zi a lebilincselő szép m agyar 
stílus mellett. Bizonyság rá, 
am it egyik opponense, bírálója 
hangsúlyozott, hogy nincs a 
művében egyetlen olyan mon
dat sem, am ely vallásos em 
berek érzékenységét bánthatná,

így jö tt lé tre egy olyan je 
lentős tanulm ány, am elyet egy
szerre tud üdvözölni a m ai m a
gyar m arxista tudományos és 
közélet, s az egyházi gondolko
zás. A kölcsönös látás abban is 
megnyilatkozott, hogy a szerző 
a vitaülésen m ondott válaszá
ban pozitív módon, helyeslö- 
leg hivatkozott egyes egyházi 
sajtókrítikusaink m egállapítá
saira; így például jelen sorok 
író jának a Lelkipásztorban 
m egjelent írásából is felhasz
nált álláspontja m egvilágításá
ra  néhány részletet. Kardos 
László könyve tárgyi m onda
nivalóján tú l arról tanúskodik, 
hogy m arxista és m aterialista 
szociológia, néprajzi m ű is ké
pezhet azonos értéket hívők és 
nem  hívők szemében éppen a 
valóság hűséges elemzése foly
tán. U gyanakkor pedig az ő 
m unkájuk is felhasználhat be
csületes szívvel nyú jto tt egy
házi segítséget, m int jelen eset
ben többek között az illető 
falu evangélikus lelkészének 
számos inform ációját

Jó nekünk őszintén szembe
néznünk, hogy m iként ha tja  át 
a h it az evangélikus em berek 
m indennapjait, van-e életfor
máló ereje, és milyen gyüleke
zeteink közösségi élete, vala
m int a társadalom ban végzett 
szolgálata. Ebben segít m inket 
ez a könyv. Készen kell len
nünk a tanulságok levonására.

Veöreös Im re

Egy néma pap
Beszelni ezüst, hallgatni állt, m in tha lá to tt volna vala-

arany — m ondja a közmondás. 
De m egnémulni baj. Különösen 
ádventben baj, ha megnémulsz, 
ha nincs kedves szavad az em
berekhez, ha nincs ének és 
im ádság ajkadon Istenhez. Is
ten tervét azonban még ez sem 
tud ja feltartóztatni. E rről lesz 
m a szó.

Nem sokkal Jézus születése 
előtt élt Jeruzsálem  közelében 
egy pap. Zakariásnak hívták, 
feleségét Erzsébetnek, ö regek 
voltak. Nem volt gyermekük. 
Zakariásnak gyakran kellett 
Jeruzsálem be utaznia, hogy a 
tem plom ban Istennek szolgál
jon. Ilyenkor egy hétét töltött 
ott.

Egyszer bem ent a templom
ba. Akkor más volt a tem p
lom, m int most. Megállt az ol
tá r  előtt. Az oltáron egy arany 
tálacska állt, a la tta  parázs iz- 
zott. A tálacskába néhány szem 
töm jént h in te tt  A töm jén il
latos fa gyökere. Izzani kezd
tek a  töm jéndarabok. Magasba 
szállt a füst. Jó  illat töltötte 
be az egész templomot. Zaka
riás közben imádkozott. Im ád
sága a töm jén füstjével em el
kedett a m agasba Istenhez.

A m int Zakariás az o ltár előtt

mit, am it nem  lehet lefényké
pezni. Isten angyala á llt az ol
tá r  jobb oldalán. Zakariás m eg
ijedt. Az angyal így szólt: Ne 
félj Zakariás. Isten m eghall
gatta  imádságodat. Erzsébet
nek, a te feleségednek gyerme
ke lesz, ak it m ajd Jánosnak 
nevezzél. Ez a gyermek Isten 
szolgája lesz. Ö fogja m ajd 
megmondani az embereknek, 
hogy készüljenek, m ert közel 
van a Megváltó, jön Jézus. A k
kor m ajd sokan örvendeznek.

Zakariást elfogta a kétség. 
Örvendezés helyett több kér
dést te tt fe l: hogyan lehetséges 
ez? Hiszen mi m ár öreg em be
rek  vagyunk. Adj valam i jelt, 
hogy hinni tudjak. Az angyal 
erre így válaszolt: az én ne
vem Gábriel (ami azt jelenti, 
hogy „erősségem az Ür”). Is
ten küldötte vagyok. M indad
dig megnémulsz, am íg fiad 
meg nem  születik.

A nép csodálkozott odakinnt, 
hogy m iért tö lt Zakariás annyi 
időt a  templomban. Végre ki
jött. Felem elte kezét, hogy 
m egáldja a népet. De egy szó 
se jö tt ki a száján. Mikor letelt 
a hét, hazautazott. Otthon is 
ném a m aradt. Egy táblácskára 
írta  fel m indig am it mondani 
akart.

K ét dolgot jegyezzél meg:
1. Bizalm atlan kérdésekre 

nem kapsz Istentől fe le le te t 
Zakariás se kapott. Meg kellett 
némulnia.

2. Isten azt akarja, hogy b i
zalommal hallgass küldöttei 
szavára. Ha bízol benne, im ád
ságod és éneked úgv em elke
dik a magasba hozzá, m int ol
tárró l az áldozat ezüstös füst
je.



Ünnepi órák három gyülekezetben
Nemrégen kedves és benső

séges ünnepe volt a veszpré
mi egyházmegye három gyüle
kezetének. Jubiláltak templo
mok és lelkészek, lelkészcsalá
dok. S ebben az emlékezésben 
és örvendező hálaadásban részt 
vett a közelebbről „érdekel- 
tek”-en, gyülekezeteken kí
vül D. dr. O tttlyk  Ernő püs
pök is igehirdető szolgálatá
val.

A vasárnap kora délelőttjén 
érkeztünk Csikvándra. Első 
utunk a jubiláló templomhoz 
vezetett, hiszen nyitott kapui
nak némasága is hívogató volt 
s az előtte pompázó temp
lomkertben, a hosszú járda 
mindkét oldalán virágok fe
jecskéi integettek felénk: „Er
re, ide jöjjetek, itt van az Ő 
dicsősége hajlékának he
lye . . .  !” Ünnepi köntösbe öl
töztették a csikvándi temp
lomszerető hívek 150 éves 
templomukat. Első benyomás
ként ügy érezhettük, hogy ju
bileumuk nem üres emléke
zés, nem egyszerűen visszate
kintés a múltba, hanem ez a 
nép elődeinek hitét is követi. 
Olyan természetes volt, hogy 
ott találtuk a templomban a 
jubiláló lelkészt, Németh Gé
za espereshelyettest, aki ép

pen 30 éve pásztora a nyáj
nak — gondnokával együtt. A 
rendes gazda, vagy a hűséges 
szolga gondosságával még te
kintetükkel is átsimogattók az 
előző hetek szorgos munkáját.

Harangok zúgása hirdette a 
hálaadó istentisztelet kezdetét, 
melyen a csikvándi 700 lelkes 
gyülekezet hálát adott Isten
nek templomáért, mindazon 
ajándékáért, amit másfélszá
zadon át kapott Istentől a 
templom szolgálatán keresz
tül, hálát adott lelkipásztorá
nak 30 éves hűséges1 szolgála
táért, a lelkészházaspár 30 
éves példás családi közösségé
ért, pásztorának felgyógyulá
sá é r t ...  az élő templomokért: 
hivó egyháztagokért, kicsinye
kért és nagyokért E hálával 
csordultig telve figyelt a gyü
lekezet D. dr. Ottíyk püspök 
igehirdetésére.

Az istentiszteletet követő 
közgyűlésen megismerkedtünk 
régi idők történelemmé vált 
eseményeivel és neveivel, hí
vekkel és pásztorokkal, kik
nek hűsége még ma is hat és 
előre visz az Isten és ember
szeretet útján. De nemcsak az
zal, ami már múlttá lett, ha
nem a jelen tervekkel, jövő
vel i s . . .  Jó dolog tudni, hogy

N G E L I K U S
F Ö L D R A D Z

É s z a k -A m e r ik a
1620-ban Plymouthban ki

kötött egy rozoga kis zarán
dok hajó, a Mayflower. Fedél
zetén alig néhány tucat ember 
volt. Ezek is zömükben az ang
liai vallásüldözés elől Hollan
diába menekült puritánok vol
tak. Még a hajó kabinjában 41 
ember aláírt egy szerződést 
amelyet az első amerikai de
mokratikus szerződésnek ne
vezünk. „Olyan kormánynak, 
vagy kormányzóknak vetjük 
alá magunkat, amilyent közös 
egyetértéssel alkotunk, vagy 
választunk. Igazságos és min
denkire egyformán érvényes 
törvényeket alkotunk a köz
jóért”. Ezzel a „kis alkotmány
nyal” és az úttörők kalandos 
viszontagságaival rakták le 
New England alapjait Ezeket 
a szavakat, valamint a később 
született alkotmánynak a sza
vait érdemes jól megjegyez
nünk és összehasonlítanunk az 
USA mai életével.

De a Plymouthban kikötött 
hajó utasai mitsem sejtettek 
arról, hogy Észak-Amerika mi
lyen hatalmi vetélkedések szín
tere lesz és hová fognak ve
zetni ezek a vetélkedések. A 
kontinens túl nagy volt ahhoz, 
hogy néhány hite miatt üldö
zött család átfogja és elindítsa 
talán éppen a gyarmatosítás 
nem hálás munkáját Pedig 
már előttük jóval megvetették 
lábukat a nyugati part men
tén a spanyolok, fel egészen a 
mai Kanadáig, a Hollandok 
New York állam területét bír
ták, s a franciák Kanada keleti 
felén (Quebec) rendezett gyar
matot mondhattak sajátjuknak, 
délen pedig természetszerűen 
volt érvényben a spanyol hó
dítás. De itt, ahol kikötöttek e 
pionírok és ahonnan később a 
hollandokat kiszorították (1664) 
lassan kialakult egy 13 állam
ból álló angol gyarmat. Az an
gol gyarmatosítás azonban nem 
állt meg, mert 1765-ben a fran
ciakat kiűzte Kanadából, s így 
száz év alatt a kontinens ve
zető gyarmati hatalma lett.

A Mayflower utasainak le
származottai, valamint a ké
sőbb érkezett bevándorlók 
megőriztek valamit az 1620-as 
szellemből. Az „anyaország” 
különböző nyugtalanításával 
szemben megszerveződtek és 
1776-ban elindítottak egy hosz- 
szan tartó (7 év) véres küzdel

met, amely „függetlenségi harc” 
néven került a történelembe. 
E győzelmes harc befejeztével 
előttünk áll a mai Egyesült 
Államok első magva és jövőjét 
a „Függetlenségi Nyilatkozat
tal” alapozta meg. Lassan a 
történelem és társadalom ala
kító tényezőivel növekszik az 
egyesülés, szaporodnak az ál
lamok. Míg az alapító 13 állam 
társadalmi rendje az említett 
alkotmányokon nyugodott, ad
dig a később csatlakozott és 
délinek nevezett állartiok sajá
tos társadalmi berendezettsé
gükkel, monokultúrás, feudális, 
rabszolgatartó felfogásukkal

mélyreható feszültséget idéz
tek elő. A feszültség az 1861-es 
Észak—Dél rabszolgafelsza
badító háborúban oldódott fel. 
Lincoln elnök nevéhez fűző
dik a négy esztendeig tartó há
ború melynek végén a négerek 
szabad polgárok lettek. A ké
sőbbiek során vásárlás és nyu
gat felé áramlás révén növe
kedett az Egyesült Államok 
területe.

E vázlatos áttekintés koránt
sem érzékelteti azt a mélyre
ható változást, amelyen a kon
tinens átment 350 év alatt. 
Hazája lett Európa „népfeles
legének” s a telepesek, pioní
rok változatos, sokszor ember- 
feletti küzdelemben álltak helyt 
a természet erőivel szembén, 
a mindennapi kenyérért Eköz
ben nem hallgathatjuk el az 
expanziós törekvések kísérője
lenségeit Az indián őslakos
ságot egyre nyugatabbra szo
rították és pusztították az 
„utolsó mohikánt”, sokszor 
valóságos embervadászattal. 
Vagy azt sem, amiről az em
berbarátok és buzgó kvékerek 
írtak és beszéltek, hogy ti. mi
képpen bántak századokon ke
resztül a nyomorult rabszol
gákkal.

Arra sincs módunk, hogy az 
Egyesült Államok gazdasági és 
társadalmi ellentmondásait ki
fejtsük. Hogy pl. az északi ál
lamok, — amelyek nagy voná
saiban protesátnsok —, ipari 
államok, s gondolkodásukban 
demokratikusabbak, mint a 
déli államok, amelyek mező
gazdaságiak — nagyjából ró
mai katolikusok, s a faji meg
különböztetés hordozói napja
inkig. (Ez akkor is így van, ha 
magunk tisztában vagyunk az
zal, hogy e tényezők nem ki
zárólagosan vallásos épvekkel 
magyarázhatók.) Nem részle
tezhetjük azt a társadalmi el
lentmondást sem, hogy az 1863- 
ban felszabadított négerek csak 
„papírszabadsággal” rendelkez
nek és jogaik mai napig for
málisak. Pedig az Egyesült Á l
lamok lakosságának több mint 
20%-a a régi rabszolgák leszár
mazottja.

A múlt század végén Ame
rika felsorakozott az imperia
lista hatalmak sorába. Két vi
lágháború győztes nagyhatal
maként ma a legjelentősebb 
imperialista hatalom. Ahogyan 
szoktuk nevezni: szuper nagy
hatalom. Egyszóval sok min
dent kellene ahhoz tudnunk, 
hogy annak az evangélikus egy
háznak a történelmi, politikai, 
gazdasági és társadalmi hátte
rét megrajzoljuk, amely ezen a 
kontinensen lélekszámát te
kintve már más pozícióban van 
és él, mint a korábban ismer
tetett kontinenseken,

E kontinensen két állam van. 
Az Egyesült Államok és Ka
nada. összterülete majdnem 
20 millió km2, az összlakossága 
pedig 215 millió lelek,

D i. ESe -y Pál

jövőnk is Annak kezében van, 
Akié a dicsőség és hálaadás a 
múltért.

A szívből ünneplők örömé
vel érkeztünk du. 3 órára a 
szerecsenyi i filia templomába. 
E 162 lelkes kis gyülekezet 20 
évvel ezelőtt építette templo
mát s most úgy ünnepelt, hogy 
ismét teljesen megújította. 
Rend és tisztaság mindenütt s 
ez nemcsak külső ékessége a 
templomnak — mellyel a je
len lelkésze által tervezett ke
ményfa berendezése megőriz
te művészi hatását —, de bel
ső ihletést is ad. Tiszta temp
lomban mintha az ige is tisz
tábban zengene, az ének is 
igazabban szárnyalna és az 
imádság is mélyebbről jönne! 
Kedves szerecsenyi hívek, v i
gyázzatok ezután is őrizzétek 
meg templomotok példás tisz
taságát! Mi maradt a szívek
ben ez ünnepi látogatásból? 
Nehéz lenne minden morzsát 
összeszedni. Csak egyet hadd 
vegyek fel azokból, amik el
hullottak! Azt, ami egy kis 
gyermeknek, Kiss Laci IV. o. 
ált. iskolásnak a szivében 
visszhangra talált s néhány 
nap múlva is rezonált püspö
künk Igehirdetéséből: „A püs
pök bácsi nagyon érdekeset 
mondott: az Isten nem pusztí
tás, nem villámlás és nem 
földrengés, hanem csendesség, 
békesség és szeretet.” És ez 
mindenképpen Így igaz. Sze
rétéiben voltunk együtt a sze
recsenyi templomban, amelybe 
20 évvel ezelőtt sokak szerete- 
te adományként beleépült s 
ahová most is elhozta testvéri 
köszöntését az egykori téti 
anyagyülekezet.

Megtartó erő az Isten szere- 
tete, de igen jó dolog megta
pasztalni a testvéri szeretetet 
is! össze is tartozik a kettő. 
Áldja meg az Isten szerecsenyi 
templomunk szolgálatát, a 
benne hangzó igehirdetéseket, 
hogy sokakhoz közelebb vi- 
hesse Isten szeretetet és soka
kat közelebb vigyen egymás
hoz tiszta, testvérszeretetben!

Este volt, amikor sötétség
ben világító csillagként ra
gyogtak a gecsei anyagyüleke
zet templomának ablakai s a 
templomot megtöltő hívek az 
ének szávaival vallották: „Az 
éj ím érkezik, beborítja a föl
det. Az Ür nem távozik, meg
világosít minket.” A hívek fi
gyelmesen hallgatták a püs
pök igehirdetését a Jézusban 
való élet nagyszerűségéről. Az 
istentisztelet után pedig itt is 
Isten iránti hálával emlékez
tünk rheg Jakab Sándor lel
kész 30 éves gecsei szolgála
táról s a lelkészházaspár 30 
éves házassági jubileumáról s 
kívántuk és kívánjuk, hogy 
pásztor és nyáj kölcsönös sze- 
retete s a legfőbb Pásztorhoz- 
való hűségük úgy kapcsolja 
őket össze, hogy soha ne érez
ze magát egyikük sem egye
dül.

Meleg baráti közösség ma
radt még együtt a papiakon, 
míg kihunytak a jubileumi 
visszaemlékezések fényei. Új 
hétköznapok következnek az 
ünneplők között is. Hiszem, 
hogy az új hétköznapok meg
újuló hűsége által új jubileu
mok felé segít és visz mind
annyiunkat az Egyház Ura!

Síkos Lajos

R É G I  Ó R A
Ódon óra. Nagyapámat 
ő intette mindig jóra; 
hallgatta halk, szép zenéjét 
este, ha tért nyugovóra.

Nagyapámnak később mindig 
gyémántkönny ült a szemében, 
s könnyes szemmel gyönyörködött 
öreg óránk zenéjében.

S hogy utolsót ütött neki 
ez a régi kedves óra . . .  
ő mosolygott, s bizalommal 
tért utolsó nyugovóra.

Bizalommal nézem én Is 
e zenélő, kedves órát, 
azt ketyegi egyszer én is 
megláthatom nagyapókat

Gyarmathy Irén

Harangszentelés Pusztaváraon
N y á r  veg én  e lh u n y t  le lkészére  e m lé k e ze tt a  g y ü le k e ze t

A pusztavámi gyülekezet új
harangot öntetett Az áldozat- 
készség oly nagy volt, hogy az 
összegyűlt összegből—  közel 
ötvenezer forint — nemcsak a 
háborúban elvitt kis harangot 
pótolták, hanem a megrepedt 
középső harangot is újraöntet
ték a korábbi évtizedek viha
rait átvészelt nagy harang mel
lé, sőt a harangállványzatot is 
restaurálták, hogy majd villa
mosíthassák a harangozást 

Agyuk soha többé ne legye
nek ezekből a harangokból — 
mondotta harangszentelő be
szédében Nagy István eseperes 
— hanem mindedkor hirdessék 
a szeretet Istenét, aki egyben 
az élet Istene. Minden kondu- 
lás őhozzá hív. Ügy hívja a ha
rangok szava a gyülekezetét, 
mint ahogy az édesanya hívja 
haza gyermekeit. A harangok 
hívó száva nemcsak az élő Is
tennel, hanem egymással is kö
zösségbe akar hozni, hogy a 
gyülekezet közösségében temp
lommá épüljön az életünk, 
hogy egymás .számára áldássá 
legyünk. Hívnak a harangok, 
de siratnak is, majd Vigasztal
nak az örökélet reménységéveL

A feltámadásról beszélnek. Ar
ról, hogy él Krisztus, s vele 
együtt mi is élünk!

Megszólaltak a harangok, az 
orgona az Erős várunlc-at kezd
te játszani, s a gyülekezet egy 
szíw el-lélekkel harsogta Lut
her hatalmas énekét.

De az emlékezésnek is szen
teltek csendes bizonyságtevő 
perceket, hiszen a gyülekezet 
éppen az új harangért áldozó 
heteiben vesztette ei buzgó lel
készét, Hoffmann Ernőt, aki 
kora őszön indult el váratlanul 
a hazahívó szóra. A harangok 
ősi jelszava: „az élőket hí
vom . . itt valóban folytató
dott: „a holtakat elsiratom ..  
Könnyes szemmel emlékeztek 
a budapesti nagy temetésre, 
amikor a gyülekezetből kétszá
zan utaztak fel, hogy búcsút 
vegyenek a gyülekezet hosszú 
éveken át hűséges lelkészétől.

De az élet megy tovább. 
Munkálkodnunk kell a mában, 
a holnapért, a holnap boldog 
életéért, s a holnap gyülekeze
téért, hiszen halljuk a haran
gok hívó szavát

Lábossá Lajos

MADAGASZKÁR

A 800 é2ér tagót számláló 
„Jézus Krisztus madagaszkári 
egyháza” legutóbbi Tananari- 
vében tartott zsinata határo
zottan állást foglalt a gyarma
tosítás és a fajok megkülön
böztetése ellen. Örömmel fo
gadták az Egyházak Világtaná
csa határozatát, hogy támogat
ják a faji megkülönböztetés 
ellen harcoló nem keresztyén 
szervezeteket is. Követelték, 
hogy az olyan államokkal

szemben, amelyek jogilag vagy 
gyakorlatilag fajüldöző politi
kát folytatnak, a többi álla
mok szakítsák meg a diplomá
ciai és kereskedelmi kapcsola
tokat.

Ez az állásfoglalás Is mutat
ja az Egyházak Világtanácsa 
sokat vitatott döntésének he
lyességét, amellyel tevékenyen 
próbált részt venni a faji meg
különböztetés elleni világmé
retű harcban.

h í e m b e r  s z o l g á l a t á b a n
Az elmúlt napokban egész országunk az MSZMP X. Kong

resszusára figyelt. Mindannyian éreztük, hogy ami a Kongresz- 
szuson történik, az döntő módon meghatározza népünk jelenét 
és jövendőjét is. Figyeltük, hogy hónapokon keresztül milyen 
demokratikusan és milyen tervszerűen folyt a kongresszus elő
készítése. Gyűlések százai jelezték, hogy az MSZMP X. Kong
resszusára össze akarja gyűjteni azokat a javaslatokat, melyek
nek szem előtt tartásával és felhasználásával erősítheti és gaz
dagíthatja munkáját az egész nép érdekében. A kongresszus 
egész ideje alatt is nyilvánvalóvá lett, hogy ott nem monolo- 
gizálás folyt, hanem az elért eredmények felmérése, a problé
mákkal szemben való nyílt szembesülés és a jövendő munkájá
nak együttes tervezése.

Az MSZMP kongresszusa mellett nem mehet el szó nélkül 
evangélikus egyházunk és annak egy tagja sem. Egyházunkban 
senki sem mondhatja, hogy ami a X. kongresszuson történt, az 
„a Párt ügye”. Egyfelől azért nem, mgrt mint Kádár János, az 
MSZMP első titkára mondotta: „az MSZMP társadalmunk esz
mei-politikai vezetője, irányítja, szervezi a szocialista építést, 
kormánypárt, melynek politikája meghatározóan kihat az or
szág, a társadalom életének egészére”, — másfelől azért, mert 
egyházunk tagjai éppen annak a társadalomnak is tagjai, me
lyet az MSZMP politikája határoz meg. Mindannyian tudjuk 
és valljuk, hogy az egyház és annak tagjai az evangélium alap
ján állanak, az MSZMP elvi-eszmei alapja pedig a marxiz
mus—leninizmus ideológiája. E különbözőség fenntartása mel
lett társadalmunkban együtt munkálkodnak hívők és nemhi- 
vők a szocializmus felépítéséért.

Szívből örülünk annak, amit Kádár János a kongresszuson 
igy mondott: „Partunk mindig úgy fogta fel vezető szerepét, 
m int a ncp szolgálatát, s politikájának vaióraváltásában a leg
szélesebb tömegekre támaszkodik.” Beszédének egy másik mon
data pedig így hangzott: „a szocializmus az em bert szolgálja”. 
Az MSZMP-nek ez az alapállása és ez a célkiltűzése olyan, 
amely meleg visszhangot vált ki szíveinkből és egyúttal báto
rítást is ad az egyházi embereknek arra, hogy a nép, az ember 
szolgálatában együtt munkálkodjanak más világnézetű felebará
tainkkal. Az emberért, az emberség kiteljesedéséért, az emberi 
méltóság megbecsüléséért, életkörülményeinek javításáért, bol
dogulásáért, szellemi-anyagi javainak gazdagodásáért vállvetve 
kell együtt fáradoznunk azon a földön, amelyen magyar né
pünk a múltban olyan sokat szenvedett.

A Központi Bizottság beszámolójából elénk léptek azok a 
nagyszerű eredmények, melyet népünk a szocialista építőmun
kában az MSZMP vezetésével elért. Ezek az eredmények nem
csak Kádár János előadó beszédéből léptek elénk, hanem elénk 
lépnek hétköznapjainkon és ünnepeinken, amikor járjuk az or
szágot és szembesülünk eredményeinkkel, szépülő életünkkel 
és felfigyelünk arra az életre, amely ebben a hazában a romo
kon felépült. Szinte hihetetlen erőfeszítés, lázas tervezés és ten
gernyi verejték van e mögött a mondat mögött: „Közepesen fej
lett agrárországból fejlett mezőgazdasággal rendelkező Ipari 
országgá lettünk.” Lankadatlan szorgalom, szívós nekifeszülés és 
botlások utáni újra talpraállás kellett ahhoz, hogy iparban, me
zőgazdaságban, kereskedelemben, közlekedésben kialakuljanak 
és megszilárduljanak a szocialista termelési viszonyok. Népünk 
sikeresen teljesítette a III. ötéves népgazdasági tervet. A há
rom évvel ezelőtt bevezetett gazdasági reform jó eredménye
ket hozott. Tovább szilárdultak a szocialista termelési viszo
nyok, magasabbra emelkedett a tervgazdálkodás és tervszerűb
bé lett a termelés. Bizony igaz a beszámolónak ez a mondata: 
„A célra irányuló milliónyi gondolatnak és tettnek kell eggyé- 
valnia a szocializmus építésének hatalmas folyamatában.”

És mivel a szocializmus az embert szolgálja, nem közömbös 
számunkra, hogy emelkedett népünk életszínvonala, szemmel 
láthatóan javultak az életkörülményeink, nem pusztán statisz
tikai adat, hogy öt év alatt országos átlagban a munkások és 
alkalmazottak reáljövedelme 30 százalékkal, az egy keresőre 
jutó reálbér 17 százalékkal emelkedett és azt is jó tudni, hogy 
a termelőszövetkezeti parasztság jövedelmének színvonala or
szágos átlagban elérte a munkásosztályét, örülhetünk annak is, 
hogy kiterjesztették a társadalombiztosítást, fejlesztették a csa- 
ládipótlék-rendszert és bevezették a gyermekgondozási segélyt. 
És ezen a helyen jegyezzük meg, hogy mind ennek élvezői nem
csak gyülekezeti tagjaink, hanem lelkészeink és lelkészcsalád
jaink is.

Mindannyian tanúi és élvezői vagyunk annak is, hogy álla
munk nagy figyelmet fordít a tudomány, a technika és kultúra  
fejlesztésére. A tudományok eredményeinek gyakorlati haszno
sítása, az automatizálás, a kemizálás, hatalmas energiaforrások 
feltárása és felhasználása kétségtelenül az ember szolgálatában 
áll. A tudományos-technikai forradalom eredményeinek gyü- 
mölcsöztetése népgazdaságunk területén nemcsak a termelés 
műszaki színvonalát emeli és nemcsak minőségileg jobb ered
ményeket hoz létre, hanem megkönnyíti az emberi munkát és 
így segíti magát az embert Kulturális életünk gazdagságának is 
élvezői vagyunk.

Nagyra becsüljük, hogy az MSZMP X. Kongresszusán erős 
hangsúlyt kapott a szocialista demokrácia  továbbfejlesztésé ab
ból a Célból, hogy mind az MSZMP tagjai, snd a pártonkívü- 
liek minél nagyobb lehetőséget kapjanak a közérdekű kérdések 
eldöntésében. Ez abból a felismerésből fakad, hogy a szocializ
mus felépítésében az egész nép, minden egyes magyar állam
polgár érdekelt. A szocialista demokrácia fejlesztése egyben az 
ember személyiségének, méltóságának is megbecsülése, mert 
véleményt mondhat és tudja, hogy meg is hallgatják.

Ugyancsak az embert szolgálja a törvényesség  biztosítása. 
Ebben az országban törvényesség van. Egyetértünk Kádár Já
nossal, amikor a törvényességet így értelmezi: „A szocialista 
törvényesség elengedhetetlen eleme egyrészről, hogy alkotmá
nyos törvényes rendünket senki sem sértheti meg büntetlenül, 
másrészről, hogy hazánkban minden törvénytisztelő állam
polgár, származásra, foglalkozásra, világnézetre való tekintet 
nélkül teljes védelmet élvez.”

Külön is örülünk annak, hogy az MSZMP Kongresszusán a 
Központi Bizottság beszámolójában olyan erős hangsúlyt ka
pott az „erkölcsi norm ák” érvényesülésének jelentősége és egy
ben állandó szükségessége. Igaz, hogy növekedett népünkben a 
társadalmi felelősség, a társadalom iránti elkötelezettség és erő
södött egy olyan közgondolkodás, amely jó alapot ad a szocia
lizmus továbbépítéséhez. Ugyanakkor, kétségtelenül mindany- 
nyiunknak harcolnunk kell saját életünkben és mások életé
ben jelentkező individualizmus, egoizmus, anyagiasság és a ci
nizmus minden fajtája ellen. Még az eddiginél is becsületeseb
ben, nagyobb munkafegyelemmel kell dolgoznunk.

Az MSZMP X. Kongresszusa ráirányította a figyelmet a kő
vetkező évek nagy m unkájára is. Ennek lényege az, hogy a szo
cializmust to v á b b  fogjuk építeni éspedig magasabb szinten. A 
szocialista társadalom teljes felépítése, az ország általános fej
lesztése, a nép életszínvonalának további emelése a fő célkitű
zés. Mindez az emberért! És ebben az emberért való szolgá
latban egyházunk tagjai is ajánlják fel hitből fakadó szerete- 
tüket, evangéliumból táplálkozó erejüket és felelősségüket né
pünk javára! D. Káldy Zoltán

VATIKAN
A vatikáni sajtófőnök Fre- társaság és a  Szovjetunió kö~ 

derico P lessandrini szerint zott létrejött egyezmény, amely 
1945 óta a legfontosabb ese- messzemenően megváltoztatja 
mény a Német Szövetségi Köz- a helyzetet Európa szívében.
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A N G Y A L  KÜLDÖTT adta hírül Zakariásnak, hogy fia fog  
születni. A  Biblia egyértelműen arról tanúskodik, hogy az an
gyalok Isten hatalommal és erővel felruházott követei. A kkor  
lépnek elő, am ikor Isten rendkívül fontos, nemegyszer döntő 
jelentőségű dolgot akar elmondani az embernek. A m ikor olyan 
üzenetet közöl, am elynek súlya, lényege, tartalma meghaladja 
az embertől emberig közlés természetes és megszokott vilá
gát.

Üzenetük u taka t nyit meg és tár fe l az ember előtt. Olyano
kat, am elyek addig ism eretlenek: járatlanok vagy járhatatla
nok voltak. O tt állnak az üdvösségtörténet döntő eseményei 
mellett. Jézus születését ők adták hírül úgy, hogy hangjuk  
azóta is a fü lünkben  cseng. Szolgálták a kísértésben győztes 
M estert a pusztában, hogy soha el ne felejthessük: Isten kép
telenül nehéz helyzetekben is talál megoldást azok számára, 
akik eltökélt akarattal csak az igazság és a szeretet ú tján  akar
nak járni. Odaálltak a feltám adott Krisztus üres sírja mellé, 
hogy ők m ondják el először az em bernek m ajdnem  elmondha
tatlanul csodálatos örömhírt: feltámadott.

M indig a reménytelenség sötét éjszakájából lépnek elő. Ezért 
ragyog annyira ra jtuk  Isten közelségének dicsőséges fénye. 
Ezért retten tek meg azok mind, akik erejük hatókörébe lép
tek. S ezért fordultak ők, szinte már köszöntésképpen így az 
emberhez: ne féljetek.

EGY MEGDÖBBENT EMBER, Zakariás veszi itt át a kü l
dött híradását: fia  fog születni, aki maga is küldött lesz. Em 
ber, de Isten küldöttje, ö röm  fogja körülvenni születésekor. Á l
dás szegődik lába nyomába. Szava bölcsességet sugároz és bé
kességet teremt. Nagy ember lesz, akit majd az utána követ- 
kező, a Messiás így fog nevezni: nem  született nála nagyobb 
az emberek között.

A z  angyal szava a bizonyság volt arra, hogy valóra válik az 
öreg Zakariás álma, s feleségével Erzsébettel együtt hordozott, 
már egyre fakultabb, imádságos reménysége: lesz életüknek  
folytatása. N em  marad meddő az élete, ősz fe je  még fia böl
csője fölé hajol s tudja  előre: nagy ember lesz fiából.

De nem  marad meddő a hite sem. János, akit majd Keresz
telőnek hívnak, nemcsak tovább viszi az atyai örökséget hit 
dolgában, hanem gyümölcsözővé érleli Zakariás korának 
m ajdnem  holt vallásosságát, hogy tökéletessé form álja Isten  
népét.

Mégis megdöbbentette a híradás. Sem  tolmácsolója, sem tar
talma nem  illett bele az élet m egszokott és m egszürkült kere
tei közé. Meglepő volt és nyugtalanító. Isten ú j kezdetének  
ígéretét hordozó.

A  M ÁSODIK G YE R TYA  lobban lángra ezen az ádventi va
sárnapon. Fénye világítson be személyes életünkbe, az egyház 
és a világ életébe a reménytelenség, a lezártnak tűnő utak, a 
megszokássá m erevedett szeretet, a szertartásokká kérgese
déit hit sötét mélységeibe. Ragyogtassa ott Isten szeretetének  
legyőzhetetlen, életformáló fényességét. Schreiner Vilmos

I M Á D K O Z Z U N K
űrünk, köszönjük, hogy van szavad ma is hozzánk és igéd oda

talál szívünk rejtett titkaiba: meghiúsultnak látszó reménysé
geink, megfakult hitünk, látszatvallásosságunk, önzéssel fer
tőzött szeretetünk világába.

Kérünk, újítsd meg hitünket és tedd élővé Reménységünket, 
hogy valóságos szeretetben járva egész életünkkel téged di
csérjünk. Ámen.

A szokás
Régi nóta: szabónak ron

gyos a nadrágja, suszternek a 
cipője.

A munka állandó, egyhangú 
ritmusában és zajában elgé- 
piesedik. A  gép pedig nem 
érez, nem gondolkodik. Hajtja 
a munkát és a pénzt Saját ci
pőjéért senki sem fizet, így 
csak marad. Maga észre sem  
veszi már. Szeme mindig a 
másén jár.

Így igaz, hogy „néha misét 
se hall a sekrestyés”. Meg
szokta s már nem is érzékeli. 
Csak a szokatlan hangok ér
nek el a füléhez. Ülsz a temp
lomban, énekelsz, imádkozol, 
hallgatod az igehirdetést. Sok
szor annyi ideig sem rezonált 
benned, mint a templom kö
veiben. Ha kérdik, mi v o lt  
csak azt tudod mondani: „szé
pen prédikált a papunk, de 
hogy miről, én bizony meg 
nem tudom mondani.. . . ”

hatalma
Ének, ima, prédikáció, neked 
már csak a ltató . . .  Ébredsz, 
felriadsz, ha köhint valaki, 
vagy elejt valamit. A megszo
kott hangokra már érzéketlen 
vagy. Gépsorok kezelői üze
mekben sokszor fülsiketítő 
zajban vannak. Szinte már 
nem is hallják. De a legkisebb 
idegen zajra felfigyelnek s ke
resik honnan ered.

Ez a szokás hatalma! Nehéz 
béklyó, melyből szabadulni 
nem könnyű, de lehet! Éb
redj ! S tégy meg mindent, 
hogy megújuljon minden kö
rülötted. Légy te s a környeze
ted mindig friss, új. Ne en
gedd, hogy megkeményedj, 
megkövesedj, megszokottá válj. 
Andalító percek helyett legyen 
minden istentiszteleted: újjá
születésed. Ütött-kopotit ru
hád helyet újat kapsz, mert a 
holnap embere vagy.

Hernád Tibor

— HÁZASSÁGI ÉVFOR
DULÓ Jakus M ihály és felesé
ge sz. Vida Erzsébet, valamint 
M ike Im re  és felesége sz. V i
da Mária november 16-án ér
ték meg házasságkötésük 50 
éves évfordulóját. A két arany
lakodalmas párt gyermekeik, 
unokáik és dédunokáik kö
szöntötték.

„Emlékezzetek meg a messze 
régi dolgokról, hogy én va
gyok az Isten és nincsen több”.

— HALÁLOZÁS. Lakos A n d 
rás a békéscsabai gyülekezet 
tagja hosszú, nagy türelemmel 
viselt szenvedés után 71 éves 
korában, november 21-én el
hunyt. Temetése november 25- 
én volt Békéscsabán. Az el
hunytban Dóka Zoltán héviz- 
györki lelkész felesége édesap
ját gyászolja. „Uram, kihez 
mehetnénk? örök élet beszéde 
van Tenálad!”

— Fábri M ihály szügyi evan
gélikus lelkész, a Nógrádi Egy
házmegye pénztárosa és Gyü
lekezeti -Segély előadója 38 évi

házasság után 66 éves korában 
hosszú betegség következtében 
november 24-én elhunyt. Te
metése november 27-én volt a 
szügyi evangélikus templom
ból. „Boldogok, akiknek szívük 
tiszta, mert ők az Istent meg
látják.”

EVANGÉLIKUS ELET
A M agyarországi 

E vangélikus O rszágos Egyház 
S a jtóosztá lyának  lap ja  
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Istentiszteleti rend
B udapesten , 1970. decem ber 6-án

D eák té r  de. 9. (úrv.) d r. K ékén 
A ndrás, de. 11. (úrv.) d r. H afen- 
sch er K áro ly , du. 6. dr. K ékén 
A ndrás. F aso r de. 11. Szirm ai Z ol
tán . du . 6. Szirm ai Zoltán. Dózsa 
G yörgy ú t de. fél 10. Szirm ai Zol
tán . Üllői ú t  24. de. fél 11. K ará 
csony S ándor u. de. 9. R ákóczi ú t 
57/b. de. 10. (szlovák) A radi A nd
rás, de. 12. (m agyar). T haly  K ál
m án  u. 28. de. 10. F rancisc i Guido, 
de. 11. (úrv.) d r. R édey Pál, du. 6. 
F rancisci Guido. K őbánya de. 10. 
(úrv.) Sülé K ároly . U tász u. de. 9. 
(úrv.) V eöreös Im re. V ajda P éte r 
u. de. fél 12. (úrv) Sülé K ároly. 
Zugló de. 11. (úrv) B oros K ároly. 
R ákosfalva de. 8. B oros K ároly. 
G yarm at u. de. fé l 10. B oros K á
roly. Fóti u t de. 11. B aran y a i T a
m ás. Váci ú t de. 8. B enczúr László. 
F rangepán  u. de. fél 10. B enczúr 
László. Ü jpest de. 10 B lázy Lajos. 
P este rzsébet de. 10. V irágh G yula. 
S o roksár Ú jtelep  du. fél 3. V irágh 
G yula. P estlő rinc  de. 11. Matúz 
László. K ispest de. 10. K ispest We- 
k erle te lep  de. 8. P estú jh e ly  de. 10 
ifj. F o ltin  B rúnó  teol. (szuppl.), 
du. 5. szere te tv en d ég ség : K ökény

— Advent 2. vasárnapján az 
oltárterítő színe: lila. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje: 
Rm 15, 4—13; az igehirdetés 
alapigéje: Lk 1, 13—17.

— EVANG ÉLIKU S ISTEN- 
TISZTELET A  RÁDIÓBAN. 
December 20-án, vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi rádió és az URH-adó.

— PESTÚJHELY. Decem
ber 6-án délután 5 órakor sze
retetvendégség lesz a gyüleke
zetben, amelyen K ökény Elek 
rákospalotai lelkész tart elő
adást.

— HEGYESHALOM. Temp
loma felszentelésének 120. év
fordulójáról emlékezett meg a 
gyülekezet. Az ünnepi isten
tiszteleten és a szeretetven- 
dégségen W eitler Rezső espe
res szolgált. Mindkét alkalmon 
szép számmal vettek részt a 
gyülekezet tagjai.

— ÓZD. November 22-én 
szeretetvendégséget tartottak a 
gyülekezetben, amelyen dr. 
Groó Gyula teológiai tanár tar
tott előadást „Az egyház 2000- 
ben” címmel. A gyülekezet 
tagjai szintén hozzájárultak 
ennek a témának a bemutatá
sához.

— a  n ó g r á d i  e g y h á z 
m e g y e  leikészi munkaközös
sége november 26-án Balassa
gyarmaton tartotta ülését. Űr
vacsorát osztott Babka T iva
dar. Igehirdetési előkészítőt 
D edinszky Tamás, előadást Zá- 
borszky Csaba, Garami Lajos, 
korreférátumot Polóny Zoltán, 
tájékoztatót Gartai István  es
peres tartott.

Elek. R ákospalo ta  MÁV telep. de. 
8. R ákospalo ta  N agytem plom  de. 
10. R ákospalo ta  K istem plom  du. 3. 
R ákosszen tm ihály  de. fé l 11. K ar
n e r  Á goston. Sashalom  de. 9. K ar
n e r  Ágoston. M átyásföld  de. fél 11. 
C inkota de. fél 11. du . fél 3. Kis- 
ta rc sa  de. 9. R ákoscsaba  de. 9. B é
kés József, R ákoshegy  de. 9. R á
kosliget de. 10. R ákosk eresz tú r de. 
fé l 11. du. 3.

B écsikapu té r  de. 9. (úrv.) M ado- 
csai M iklós, de. 11. (úrv.) V árady  
Lajos, du. 6. (úrv.) M adocsay M ik
lós. Torockó té r  de. fél 9. (úrv) 
V árady  L ajos Ó buda de. 9. F ülöp 
Dezső, de. 10. (úrv.) F ülöp Dezső. 
XII. T a rtsay  V ilm os u. de. 9. Csen- 
gődy László, de. 11. Csengődy 
László, du. fél 7. T akács József. 
József. K elenföld de. 8. (úrv.) 
R euss A ndrás, de. fél 10. Reuss 
A ndrás, de. 11. (úrv.) R euss A nd
rás, du . 6. Bencze Im re. N ém etvöl
gyi ú t de. 9. B encze Im re . A lb ert
falva de. 7. V isontai R óbert. N agy
té tény  de. fél 9. K elenvölgy de. 9. 
V isontai R óbert B udafok  de. 11. 
V ison ta i R óbert. C sillaghegy de. fél 
10. C sepel de. fé l 11.

— A GYÖR-SOPRONI EGY
HÁZMEGYE leikészi munka- 
közössége november 17-én 
Győrött tartotta ülését. Ige
hirdetési előkészítőt W eltler  
Ödön, előadást Lukácsy Dezső 
és M itykó Zoltán, tájékoztatót 
W eltler Rezső esperes tartott.

— A HAJDÜ-SZABOLGSI 
EGYHÁZMEGYE leikészi mun
kaközössége november 24-én 
Nyíregyházán tartotta ülését. 
Úrvacsorát osztott Tarján Bé
la, előadást Csizmazia Sándor 
és Endreffy Zoltán  tartott.

— A KELET-BÉKÉSI EGY
HÁZMEGYE november 27-én 
Békéscsabán tartotta ülését. 
Áhítatot Zsem berovszky János, 
igehirdetésti előkészítőt Ku- 
tye j Pál, előadást Petor János 
és K un-Kaiser József, tájékoz
tatót Mekis Adóm  esperes tar
tott.

— PUSZTAVÄM. A gyüle
kezet november 22-én tartott 
közgyűlése a megüresedett 
leikészi állásra Puskás János 
hánta-ászári lelkészt válasz
totta meg. Beiktatása december 
J3-án lesz.

— A NYUGAT-BÉKÉSI 
EGYHÁZMEGYE leikészi mun
kaközössége november 5-én 
Orosházán tartotta ülését. Ige- 
hirdetési előkészítőt Zátonyi 
Pál, előadást Hegedűs Lajos és 
Koszorús Oszkár esperes tar
tott

— WOODSTOCK-KAN AD A 18 re 
giszteres, pedálos, igén szép hangú  
h arm ón ium  eladó. Cim a k iadó- 
h ivata lban .

— VIDÉKI PAPLEANY kü lön - 
b e já ra tú , központi fü téses a lbérle
te t ke res fürdőszoba használatta l. 
L eveleket a  k iadóh ivata lba  kérem .

„Mikor pedig ezek kezdenek 
meglenni, nézzetek fel és emel
jétek fel a ti fejeteket; mert 
elközelget a ti váltságotok”. (Lk 
21, 28)

VASÁRNAP. — „Azzal lesz 
teljessé a szeretet közöttünk, 
hogy bizodalmunk van az íté
let napjához”. (1 Jn 4, 17) Az 
ádventi napok az előretekin
tésre, a várakozásra tanítanak 
minket. Várakozással, remény
séggel nézünk a karácsony 
csodájában felénk közeledő Űr 
Jézus Krisztusra. De remény
séggel és várakozással tekin
tünk a távolabbi jövőbe is, 
„ama napra”, amely az ítélet 
napja lesz. Ez az előretekin
tésünk határozza meg életün
ket abban a vonatkozásban, 
hogy az előrenéző hit mellett 
a cselekvő szeretet legyen éle
tünk tartalma. Ez a teljes sze
retet tesz meg mindent a má
sik emberért, szolgál az egy
házban, a hazában és a vi
lágban is.

HÉTFŐ. — „Láttam új eget 
és új földet, mert az első ég 
és az első föld elmúlt. És 
mondta az, aki a királyi szé
ken. ül: Íme, mindent újjá te
szek”. (Jel 21, 1. 5) János apos
tol hite a távoli jövőbe néz. 
Akkor, amikor szemünk az ő 
útmutatását követi, nem té
veszthetjük szemünk elől azt 
a világot, amelyben élünk. 
Mert Istennek a mindent újjá
teremtő munkája itt, ebben a 
világban is folyik. Ö tesz min
ket újjá igéje és Szentlelke 
által, ő teremtette meg szá
munkra ezeket az ádventi na
plókat is. Meg akarja újítani 
életünket, hitünket, szerete- 
tünket, minden gondolatun- 
és cselekedetünket, hogy meg
újulva fogadhassuk az érkező 
Úr Jézust.

KEDD. — „Nagy dolgokat 
cselekedett velem a Hatalmas 
és szent az Ö neve”. (Lk 1, 49) 
Jó, ha ezekben a napokban, a 
bünbánat és a várakozás nap
jaiban egy kicsit szemügyre 
vesszük az életünket. Boldo
gan mondhatjuk, velünk is 
nagy dolgokat tett az Űr. Hány 
betegségből gyógyított meg, 
nyomorúságból mentett ki. 
Gyenge hitünket erőssé tette, 
tántorgó lábainkat kiegyene
sítette, félelmünket eloszlatta, 
bűneinket megbocsátotta, éle
tünket megújította. Magasztal
juk őt életünk minden napján!

SZERDA. — „A reménység
nek Istene töltsön be titeket 
minden örömmel és békességgel 
a hitben, hogy bővölködjetek a 
reménységben a Szentlélek

ereje által”. (Rm 15, 13) Ször
nyű és fájdalmas a reményte
lenül élő ember élete. A szürke 
napok sivár egyhangúsággal 
követik egymást a halál pil
lanatáig. Isten azonban azért 
szól hozzánk, azért tesz meg 
mindent az érdekünkben, hogy 
az életünk ne ilyen reményte
len, hanem bizakodó, remény
kedő, szolgáló és ujjongó élet 
legyen, ö  maga ad hitet és bé
kességet, örömöt és boldogsá
got Szentlelke által. De el is 
kötelez minket arra, hogy 
mint szolgáló szövétnekek 
tudjunk világítani az emberek 
között a világban.

CSÜTÖRTÖK. — „Kezedet 
nyújtsd ki gyógyításra, hogy je
lek és csodák történjenek a te 
szent Fiad, Jézusnak neve ál
tal”. (Csel 4,30) Vajon tudunk-e 
hittel könyörögni Isten erejé
ért és mindent megújító hatal
máért? És vajon tudunk-e úgy 
szolgálni, hogy szavunk nyo
mán emberek élete megoldód
jék, hitünk láttán mások hitre 
jussanak, cselekedetünk által 
emberek fájdalma enyhüljön? 
Mert csak úgy használjuk ki 
helyesen életünk idejét, csak 
úgy teljes a hitünk, ha életünk 
szüntelen való szolgálat. Kö
nyörögjünk azért, Isten adjon 
nekünk erőt erre a szolgálatra!

PÉNTEK. — „Jézus mondta: 
A beszédek, amelyeket én szó
lok néktek, lélek és élet”. (Jn 
6, 63) Ahol Jézus megfordult, 
ott emberele indultak el köve
tésére, ahol megszólalt, ott bű
nösök bűne megbocsáttatott, 
emberek meggyógyultak, ha
lottak feltámadtak. De az 
evangélium ma is a Lélek esz
köze és az életet sugározza. 
Mert élet ott van, ahol bűnbo
csánat, életújulás, hit, szere
tet és szolgáló jó cselekedet 
van. ö  az életet adja a mos
tani ádventben is, hogy a sötét
ség helyett a világosság útján 
járjunk.

SZOMBAT. — „örvendez az 
én lelkem az én megtartó Iste
nemben”. (Lk 1, 47) Az örven
dezés a keresztyén élet egyik 
ismertetőjele. Ahol csüggedés, 
bizonytalanság, reménytelen
ség van, ott hiányzik az igaz 
hit, az Istennel való élő kap
csolat. Isten azért szólt hoz
zánk a hét minden napján, 
hogy figyeljünk az ige szavára, 
hogy megszabaduljunk a bűn
től, a félelemtől, a kételkedés
től, s hitre jutva életünk örven
dező élet legyen. így hallgassuk 
az ige szavát, így készüljünk 
a Krisztussal való találkozásra.

Harkányi László

Alig van jelentős lap Ma
gyarországon, amely ne fog
lalkozott volna az Egyházi 
Gyűjtemények Kincsei című 
nagyszerűen megrendezett ki
állítással. A tv és rádió is ki
vette részét, hogy e kulturális 
eseményt még szélesebb kör
ben publikálja. Ezrek és ezrek 
látogatják azóta a Nemzeti 
Galéria kiállító termeit. Be
széltem olyanokkal is, akik 
már harmadszor nézték végig, 
mert szem a gyönyörűségével, 
lélek a hangulatával nem tud 
betelni. S így, amint szemünk 
előtt állnak a vitrinekben, 
vagy anélkül a liturgikus edé
nyek, egyházi használati tár
gyak, szent darabok, ámul- 
nunk kell azon, hogy a ma
gyar ötvös, textil, vagy festő
művészetnek milyen csendes 
őrizői voltak az egyházak. Egy- 
egy tárgy ki tudja, mennyi 
évszázad óta volt rejtve ava
tatlan tekintetek elől valame
lyik vidéki plébánián, vagy 
parókián. S ki tudná ma már 
megmondani, hogy a viharos 
századok, vagy elemi csapások 
mit pusztítottak el abból, ami 
egyházi és magyar. De jó azt 
tudni, s ma néhány lelkes em
ber munkája révén látnunk, 
hogy a pusztulások- ellenére 
milyen gazdag anyag birtoká
ban vannak a magyarországi 
egyházak.

„Soha még erre alkalom  
nem volt az egyházak történe
tében, hogy közösen állították 
volna ki páratlan értékű mű
kincseiket,” — mondotta a 
megnyitó idején Trautmann 
Rezső, a Hazafias Népfront el
nöke. Leomlottak az egyházi 
sovin’zmus hideg falai és egy
más mellé kerülhettek béké
ben az úrvacsorái kehely, egy- 
egy úrfelmutatóval, kereszte
lőtál díszes, csillogó barokk

Beszélgetés Dá vid Katalinnal
feszülettel. A tárgyak külön
böző felekezetek, különböző 
rendeltetésű szent edényei, li
turgiái eszközei némán hirde
tik az ökuménét, Krisztus 
szolgálatát. „A felszabadulás 
előtt erről szó sem lehetett — 
fejtegette megnyitójában az el
nök — s ma is csak az állam 
és egyház kedvező kapcsolata 
révén jöhetett létre a tudomá
nyos felmérés és a szakmai 
kezelés, illetve kiválasztás. Így 
válhattak hozzáférhetővé a 
páratlan értékű műkincsek s 
így lehetett közös munka ered
ményeképpen magyar műhe
lyek és mesterek munkáit ki
állítani.”

A kiállítást sokféle szem
pontból méltatták már. Ma
gunk is csak az elfogultság 
hangján szólalnánk meg, ha 
értékelni akarnánk. De a tár
gyak mögött nemcsak az alko
tó ember keze van, hanem azé 
is, aki észreveszi és elénk tárja 
vagyis aki rendezte ezt a ki
állítást. Szólaltassuk meg itt 
dr. Dávid Katalint, a rende
zőt!

„1948 óta foglalkozom egy
házi művészettel. Szakterüle
tem az ikonográfia volt. Ész
revettem, hogy az egyházi mű
vészet a magyar képzőművé
szet eleven és szerves része. A 
kettő nem választható el egy
mástól” — magyarázza lelke
sen Dávid Katalin. „S én kis
diáknak érzem magam, mint
ha művészettörténet órán len
nék. Majdnem az ujjamat is fel
nyújtottam jelentkezésre, ami
kor kérdezgettem. — Mert az 
egyház nagy mecénása volt a 
művészetnek. Így őrződött meg 
valami számunkra a rene

szánszból, vagy az azt követő 
korokból, amelyekből sajnos 
alig van világi anyagunk.”

— Milyen szempontok sze
rint válogatta össze az anya
got — izgatott a kérdés en
gem, aki annyi gyűjteményt 
végignéztem már életem so
rán?

„Elsősorban magyar művé
szek munkáit szerettem volna 
kiállítani, természetesen kro
nológiai sorrendben, a legré
gibb időktől napjainkig. Azu
tán szerepeltetni akartam né
hány reprezentatív • darabot, 
de inkább csak azért, hogy 
megmutassam: ha például
augsburgi ötvös kezéből kerül 
ki egy remekbe sikerült da
rab, mellette semmivel sem 
értéktelenebb az a magyar 
tárgy, amely nemes egyszerű
ségével nyűgözi le a szakér
tőt, de véleményem szerint a 
látogatót is. Végül pedig, hogy 
a liturgiái felszerelés teljes 
legyen.”

S ebben a sorrendben újra 
átélem a kiállítás anyagát, s el
rendezem gondolatban a nagy 
történeti egyházak liturgikus 
tárgyait, s hálás vagyok a fel
világosításért.

„Tulajdonképpen — fejtege
ti vendéglátóm — az evangé
likus egyházzal könnyű dol
gom volt. Ez az egyház ren
delkezett már egy listával, 
amely majdnem szakszerűen 
feltüntette a meglevő tárgyak 
származási idejét és lelőhe
lyeit. Erről a listáról egysze
rűen válogatnom kellett csu
pán. Jólesett az a támogatás 
és megértés, amely munkámat 
kísérte az egyházak részérőL

Aztán sok-sok kedves él
ménnyel lettem gazdagabb ki
szállásaim során. Ott volt pl. 
Vadosfa esete. Este tiz órakor 
érkeztem. Azt hittem, már 
senki sem vár, hiszen korább
ra voltam bejelentve. S bi
zony késő estig várt a gyüle
kezet lelkésze. Vagy pl. Bony- 
hád, ahol betegen feküdt az 
esperes. Felesége szerényen 
mentegette magát, hogy ő nem 
ért ilyen dolgokhoz. Majd elő
vette a legszebb 18. századbeli 
paténát. Ki is állítottam. A 
soproni esperes kedvességéről 
pedig csak szuperlatívuszban 
tudnék beszélni. Nagy mű
veltségű ember. Minden tárgy 
históriáját ismerte és elmond
ta. Egyszóval meleg barátság 
alakult ki köztem és a ven
déglátók között.”

Dávid Katalin csak mesél 
és nem tudom e pillanatban, 
mit kell feltétlenül lelkesedé
séből megörökíteni. Talán még 
ezt: „A nemescsói oltárterítőt 
megfigyelte-e? Az apostolok 
orra vörösre, Krisztusé pedig 
fehérre van festve. Ez volta
képpen egy művészeti irány. 
Földrajzilag Dalmácia, Szla
vónia, Németország keleti te
rületén találkozunk hasonló
val.” És még egyet: „Kossuth 
Monokon született, de Tállyán 
keresztelték' meg, Megvan az 
a keresztelő kancsó és tál, 
amellyel a nagy szabadsághőst 
megkeresztelték.” 

így árad bőven Dávid Kata
linból a szó és örül minden 
érdeklődő kérdésnek és így 
tárja fel műhelyének titkait. 
Mi pedig most ebbe a műhely
be elhoztuk olvasóinkat és re
méljük, hogy akik még nem 
látták, ezek után megtekintik 
a szeretettel és hozzáértéssel 
megrendezett kiállítást.

R. P.
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Belső bizonyosságban
A keresztyén ember szüntelen bűnbánatát könnyen  < félreér

tik  mások; sokszor maga a hivő is rosszul értelmezi.
A  K risztus-hitben ellentétek egysége valósul meg. Bűnösök 

vagyunk és maradunk halálig: ezt a tényt Isten m értékével 
mérve, alázatosan el kell ismernünk. De ehhez szorosan hoz
zátartozik a bűnbocsánat bizonyossága. M egkegyelm ezett bű
nösök — ez a keresztyén emberre jellem ző életérzésnek, a hit 
„dialektikája” kettősségének egyik oldala.

A  m ásik oldal, amely látszólag ellentétben, van vele: a he
lyes cselekvés tudata. A  lutheri keresztyénség Pál apostolra 
figyelve tanulta meg a kegyelem  nagyságát, de meg kell tanul
nia tőle a kötelességeit teljesítő, feladatát elvégző, életét meg
fontoltan alakító hivő ember öntudatát, jó lelkiism eretét is. 
Erről majd hallani fogunk a tem plom ban ezen az ádventi va
sárnapon, hiszen éppen a mai igehirdetési alapigében fejezi ki 
leghatározottabban Pál (1 Kor 4, 1—5). Mi itt fo lytassuk gon
dolatmenetünket.

EHHEZ A Z  ÖNTUDATOS K ERESZTYÉN  M A G A T A R T Á S
HOZ m indenekelőtt az szükséges, hogy fé lretegyünk egy bi

zonyos kegyes álszerénységet. Egy időben különösen hajlamo- 
sak voltak a hívők arra, hogy megnyilatkozásaikban csak} a 
bűnbánat jusson szóhoz, őszin te  önértékelés, a jól elvégzett 
te ttek nyílt, természetes vállalása nem  illett bele a kialakult 
hivő szóhasználatába. A z így varrott kegyes uniform is már 
azért sem lehet Krisztus követéséhez illő, m ert feltétlenül és 
minden esetben jókora adag vallásos képm utatást takar. A zt 
tudniillik, hogy az illető elfedi — néha önmaga előtt is — va
lóságos belső lelki helyzetét, am elyben nemcsak a bünbánat és a 
kegyelem elfogadása szerepel, hanem az önrúagáról, hitbeli 
álláspontjáról, életfolytatásáról, szolgálatáról alkotott jó véle
ménye is jelen van — olykor tú lzo tt mértékben. M erjük le
vetni a hamis álarcot, m intha a hivő ember csak a bűnbánat ko
mor vagy a bűnbocsánat elragadtatott arckifejezését m uta t
hatná.

Különben is, lélektani szempontból sem lehetséges szünte
len szégyenérzet. Feltétlenül beteges tünet lenne, s kóros lel
ki zayart tükrözne az önmegvetés folyamatos állapota. Nem  
lehet tartósan élni józan ésszel, lelki egészségben önmagunk 
elítélésének szüntelen nyomása alatt, még úgy sem, hogy ez a 
nyomás időnként feloldódik a kegyelem re való gondolásban, 
amikor találkozunk a bűnbocsánat evangéliumával igehirde
tésben, imádságban, úrvacsorában.

A  HIVŐ KERESZTYÉNNEK IS SZÜKSÉGE V A N  arra a tu 
datra, hogy helyesen cselekszik, jól dönt, m ásképp nem  tehet
ne. Luthernak a wormsi birodalmi gyűlés színe előtt tanúsí
to tt bátor magatartását találóan kifejező mondat (ami akkor 
is jellemző, ha a töréneti hitele nem  egészen biztos): „Itt állok, 
m ásként nem  tehetek” —, kevésbé történelm i, sőt egyszerű, hét
köznapi helyzetekben, nem  ilyen drámai módon, de alapjában 
véve el kell, hogy töltse a hivőt az élete útján. A  keresztyén ön
tudat jelentősége nem  kicsi, akár h itünk tartalma, a tények  
vagy a lélektan felől közelítjük meg.

A  MEGOLDÁS OTT VAN , hogy a szóban forgó látszólagos 
ellentétek  — Isten kegyelmére való rászorultság, tehát a bün
bánat és a bűnbocsánat bizonyosságának tudata egyfelől, a he
lyes cselekvés, a jó lelkiism eret érzete másfelől — nem  külö
nülnek el bennünk, hanem egybefonódnak, egységet alkotnak. 
A hivő ember tárgyilagosan megállapíthatja ami értéket, tehet
séget, teljesítm ényt, szolgálati adottságot talál saját magánál. 
Lehet nyugodt és biztos élete nagy körvonalai vagy kis rész
letei sorsdöntő válaszútjain hozott elhatározásai felől. M ond
hatja magának, másoknak; úgy tettem  ebben és ebben a hely
zetben, ahogy legjobb szándékom, hitem  és a szeretet irány
elve alapján tehettem.

EBBE A KERESZTYÉN ÖNTUDATBA beleszövődik, hogy 
még legtökéletesebbnek vélt lépéseink sem bűn nélküliek ezen 
a földön, s rászorulunk életünk egészében és parányi film koc
káiban egyaránt Isten bocsánatára. Benne rejlik  a felismerés, 
hogy az élet legtöbbször nem  egyrétű, hanem igen bonyolult. 
Sokszor visz ellentmondások közé, ütköző helyzetekbe. De dön
téseiben bizonyos lehet a hivő Isten irgalmáról. Ahhoz a nyu
godtsághoz, amellyel életünkre visszatekinthetünk, Isten ke
gyelmének olyan irányú működése is hozzájárul, amely túl a 
megbocsátáson, a dolgok jóra változtatását munkálja. Bonhoef- 
fernek egyik m ély hittétele így hangzik: „Hiszem, hogy hibáink  
és tévedéseink sem hiábavalók, és hogy Istennek nem  nehe
zebb velük a dolga, m in t vélt jó tetteinkkel.”

A  hit em lített látszólagos ellentéteinek az egysége adja a 
belső bizonyossságot, amellyel járni életünket, végezni felada
tainkat, meghozni elhatározásainkat, alakítani életünket, — ér
demes és lehetséges.

Ez, amiről szóltunk,, a hivő egyéni életének valam ennyi kö
zösségi vonatkozását is illeti. Mi, magyarországi evangélikus 
keresztyének azzal a belső bizonyossággal tek in thetünk egyhá
zunk ma követett útjára, hogy helyes út, Isten által most és itt 
végzendő szolgálatunk jó útja. Azzal a belső bizonyossággali 
nézhetünk a keresztyén hit látóm ezejének kiszélesítésére a 
társadalom és az emberiség kérdései irányában, hogy ez a XX. 
század egyházának az Istentől m egnyitott látóhatára.

Veöreös Imre

JERUZSÁLEM

Az Olajfák hegyén lévő nagy 
kórház, amelyik a Lutheránus 
Világszövetség gondozásában 
van, súlyosan megsérült az 
1967-es arab—izraeli háború
ban. Most Izrael állama kije
lentette, hogy megtéríti a Vi
lágszövetségnek a háborús ká
rokat A harcok alatt az erős

kőépület harmadik emelete sé
rült meg, de emberéletben nem 
esett kár.. Az Auguszte-Viktó- 
ria-kórház a Lutheránus Vi
lágszövetség egyik legfontosabb 
központja Közel-Keleten, ahol 
megkísérlik a szegény arab la
kosság nyomorának enyhítését.

Húsz éves Teológiai A kadém iánk
Tiszteletbeli doktorrá avatták dr. Pálfy Miklós professzort

A z Országos Evangélikus Egyház — am elynek kebelébe tar
toznak az egyházkerületek, egyházmegyék és gyülekezetek  — 
úgy köszönti a húszéves Teológiai Akadém iát, m in t édesanya 
a leányát, vagy fiá t húszéves születésnapján. Vagyis nem  úgy, 
m int egy tőle független, rajta kívül álló, vagy m ellette álló in 
tézm ényt, „hanem úgy, m in t ami az övé, a sajátja, m in t ami 
belőle való és jó szolgálata segítésére rendeltetett. A  Teológiai 
Akadém ia az egyház Teológiai Akadém iája. És most éppen 
ezt ünnepeljük..

A  Teológiai Akadémia tanári kara az ünnepi ülésen

. így kezdte D. K áldy Zoltán  
püspök köszöntőjét. Ezek a 
szavak — bár az ünnepség vé
ge felé hangzottak el — kife
jezik azt az emelkedett, még
is bensőséges, ünnepélyes,' 
mégis családias, szertartáso
san megszabott, mégis köz
vetlen és meleg légkört, amely 
két és fél órán keresztül eltöl-

Bajusz Ferenc, dr. H uszti K ál
mán, dr. Jánossy Imre, dr. 
Tóth Kálmán, dr. Gál Ferenc, 
Gerő Sándor dékánok, illetve 
professzorok, továbbá dr. Berr 
k i Feriz ortodox esperes-ad
minisztrátor, Palotay Sándor, 
a Szabadegyházak elnöke, 
Laczkovszky János, a baptista 
egyház elnöke, Szabó Ößön, az

Dr. Pálfy Miklós professzor tiszteletbeli doktorrá avatása 
— dr. Nagy Gyula dékán üdvözlő szavai

tötte december 1-én délelőtt 
az Országos Egyház Üllői úti 
székházában a beljesében 
megújult, történelmi pillana
tokhoz szokott imatermet.

Ezek is történelmi pillana
tok voltak. Húsz éve annak, 
hogy a Sopronban működött 
Hittudományi Kar utódaként 
életre hívta és . megszervezte 
az egyház a Teológiai Akadé
miát.

Az ünnepi ülést dr. Nagy 
Gyula dékán nyitotta meg, s 
köszöntötte a vendégeket, 
D. Káldy Zoltán és D. dr. Ott- 
lyk  Ernő püspökök után kü
lön is meleg köszöntessél for
dult Prantner József állam
titkár, az Állami Egyházügyi 
Hivatal elnöke felé, aki Grnák 
Károly főosztályvezető kísére
tében megjelenésével, majd 
köszöntő beszédével is meg
tisztelte az ünnepi ülést.

Az ünneplésben részt vevők 
között ott voltak: az Ökume
nikus Tanács képviseletében 
dr. Bakos Lajos református 
püspök, az egyes református, 
római katolikus, baptista Teo
lógiai Akadémiák, illetve sze
mináriumok képviseletében á ■

adventista egyház elnöke, dr. 
Ferenc József , az unitárius 
egyház főgondnoka. Az Orszá
gos Egyház tisztviselői közül 
Karner Ágoston  főtitkár, Sze- 
merey Zoltán  pénztáros és 
Papp Ivánné  könyvtáros. Az 
esperesi kar több tagja, közöt
tük D. Koren Emil és W eltler 
Rezső püspökhelyettesek, lel
készek, presbiterek, gyüleke
zeti tagok szép számmal.

Nemcsak maga az ünnepség 
vált történelmi pillanattá, ha
nem az ünnepi beszéd is tör
ténelmi dokumentum értékű
nek hatott. Dr. Pálfy Miklós 
professzorok es teológiai hall
gatók, érlelődő, fejlődő széllé-, 
mi arculatát úgy rajzolta meg 
húsz év távlatára visszapil
lantva, hogy az egyetlen név 
megemlítése nélkül szeílem- 
történeti és teológiatörténeti 
térképpé vált s megrajzolta 
teológiánk helyét az elmúlt 
húsz év egyháztörténelmi sza
kaszában.

A nagy figyelemmel hallga
tott ünnepi beszéd után ki
emelkedő ünnepi szakasz kö
vetkezett, amelyet a Lutherá- 
nia énekkar művészi számai

kereteztek. Arokháty Béla: 
Imáját és Johann Walter: Is
ten igéje kőszálam darabját 
adták elő W eltler Jenő  kar
nagy vezetésével.

A kiemelkedő ünnepi sza
kasz dr. Pálfy M iklós profesz- 
szor tiszteletbeli doktorrá ava
tása volt. Nem húsz év, de év
százados hagyományok össze
függő láncolatába kapcsolták 
a hallgatóságot a szertartás la
tinul elhangzott szövegei.

Ez a legmagasabb kitüntetés  
egyházunkban azt illeti, aki a 
legrégebben, magát nem k í
mélő fáradsággal és m unka
kedvvel, két és fél évtizede  
szolgál közöttünk a teológia 
m unkam ezején; aki profesz- 
szori szolgálatának kezdetétől 
világosan látta és félreérthe
tetlen  . határozottsággal h ir
dette a szocializmusban élő 
'egyház teológiai útját, tudo
mányos munkáiban, cikkeiben, 
katedrán, szószéken és a nem 
zetközi egyházi fórumokon. 
Ügy éreztük, ezzel a tisztelet
beli doktorrá avatással nem  
csak legrégebben szolgáló pro
fesszorunk következetes hely t
állását és igen széles körű 
teológiai m unkásságát becsül
jü k  meg, hanem ugyanakkor 
evangélikus teológiánk és a né
pünk, szocialista társadalmunk 
iránti szeretet és szolgálat 
egybetartozása elvét húzzuk  
alá az Akadém ián folyó teoló
giái m unkában  — mondotta  
dr. Nagy Gyula dékán a tisz
teletbeli doktorrá avatás so
rán.

A  közben-közben latinul 
hangzó szertartási beszédek

során magyarul hallhattuk dr. 
Prőhle Károly professzor is
mertetésében dr. Pálfy Miklós 
tudományos munkásságának 
felsorolását, pályafutásának 
lépcsőit, könyveinek, tanulmá
nyainak, «cikkeinek hosszú 
sorát, teológiai, egyházpoliti
kai és politikai magatartásá
nak méltatását, s ha minden 
mondanivalónkat néhány pilla
natba akarnánk sűríteni, csu
pán arra a hosszantartó tapsra 
utalnánk, ami a hallgatóság ré
széről a tiszteletbeli doktorrá 
avatás tényét, minden jegyző
könyvnél, vagy hivatalos ak
tusnál mélyebb vonásokkal 
írta be Teológiai Akadémiánk 
eseményei közé.

Az ünnepség további részé
ben köszöntőbeszédek hang
zottak el. Húszéves Teológiai 
Akadémiánkat, s j jz  új tiszte
letbeli doktort köszöntötték 
D. Káldy Zoltán  püspök az 

»Országos Egyház nevében, 
Prantner J ózsef államtitkár, 
az Állami Egyházügyi Hivatal 
elnöke, továbbá dr. Bakos La
jos református püspök az öku
menikus Tanács keretében tö
mörült egyházak nevében, és 
dr. Ferenc József főgondnok 
az unitárius egyház nevében. 
A köszöntésekből egyetlen 
mondatot hadd emeljünk ki, s 
ezzel az ünnepség belső szel- 

•lemi- szépségére, összhangjára 
és méltó emelkedettségére mu
tatunk rá. Prantner József 
államtitkár mondotta: „Az 
emberek lelkivilágának em
beribbé' tételében segítettek a 
protestáns egyházak”. Ennek 
az értékelésnek történelmi sú
lya van.

A Magy arország* Egy házak Ökuint nikiis Tanacsa Elnökségének

N Y I L A T K O Z A T A
Mély megdöbbenéssel értesültünk arról a felháborító ese

ményről, hogy az amerikai légierő 1970. november 21-én több 
kötelékben bómbatámadásokat intézett a, Vietnami Demokra
tikus Köztársaság területe ellen, és súlyos veszteségeket okozott 
a békés polgári lakosságnak.

A világ békeszerető embereivel és a magyar dolgozó nép 
társadalmával együtt határozottan elítéljük és megbélyegezzük 
az amerikai imperializmus provokatív agressziós cselekedetét, 
amely sérti a VDK szuverenitását és területi sérthetetlenségét, 
veszélyezteti polgárainak életét és biztonságát, megszegi a VDK 
bombázásának feltétel nélküli beszüntetésére tett amerikai ígé
retet, s újból azt bizonyítja, hogy az amerikai békeszólamok 
értéktelenek, az Egyesült Államok békejávaslatai nem őszinték.

Az Egyesült Államok kormányát és személy szerint annak 
elnökét terheli a felelősség azért, hogy yz  indokínai félsziget és 
Délkelet-Ázsia térsége háborús tűzfészekké vált. A felújított 
eszkalációs, tersorisztikus harci cselekmények az egész világ bé
kéjét fenyegetik, s más imperialista köröket is arra bátoríta
nak és ösztönöznek, hogy vitás kérdéseket a fegyveres erőszak 
útján kíséreljenek meg megoldani, vagy szuverén államok el
len fegyveres katonai intervenciót hajtsanak végre. -Világszerte 
milliók tekintenek mély nyugtalansággal és növekvő aggoda
lommal az erőszakra épülő kalandor politika eme egyre na
gyobb méretű és egyre durvább megnyilvánulásaira, amelyek 
ma fokozottabb mértékben veszélyeztetik a nemzetközi hely
zetet, mint valaha.

Támogatjuk a békeszerető erők ama követelését, hogy az 
Egyesült Államok vállaljon kötelezettséget arra, hogy nem 
újítja fel a VDK bombázását, azonnal vonja ki csapatait Viet
namból, vessen véget a vietnami katonai ágressziónak, és kö
vessen el mindent, hogy kialakulhassanak az indokínai félszi
get és Délkelet-Ázsia békéje helyreállításának feltételei.

A világ haladó közvéleményével együtt szolidaritásunkról 
biztosítjuk az amerikai imperialista agresszió ellen, független
ségéért és szabadságáért hősiesen küzdő vietnami népet.

Budapest, 1970. november 25.
D. KÁLDY ZOLt Xn  Sk. SZAMOSKÖZI ISTVÁN Sk.
ev a n g é lik u s püspök* re fo rm átu s püspök*
a ie ln ö k  a ie ln ö k

PALOTAY SÁNDOR sk- D r. PÄLFY MIKLÖS sk .
a  S zabadegyházak T an ácsa  e lnöke, evangélikus teológiai professzor* 
aielnök  az Ö kum enikus T anács fő titk ára
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Névbe rejtett ádventi titok

N A P T Á M A D A T A triden ti zsinatró l
— Négyszázhuszonöt éve nyílt meg —

722. ének

Keresztelő János születése
kor apja, Zakariás énekkel 
dicsérte Istent azért, hogy el
küldi a M egváltót: „megláto
gatott m inket a naptám adat 
a  magasságból” (Lk 1, 78). Ez 
a  „Naptám adat” az akkor is
m ert egész világban szétszó
ródott és m ár csak görögül be
szélő zsidóság ajkán a Messiás 
vagy ahogyan görögül mond
ták : a  Krisztus egyik neve 
volt.

Sok száz évvel azelőtti pró
fétai igékben szerepelt ez a 
név és Zakariás is így szólt 
előre arról, akinek közeli el
jövetelében ő m ár biztos volt. 
Am ilyen sóvárogva várták  a  
régi pásztorem berek a  napkel
tét, ahogyan az éjjeli őrségben 
álló katonák várták  a  reggelt, 
úgy várta  Isten népe a Mes
siásnak, a  K risztusnak eljöve
telét. M ert az éjszaka, a  sö
tétség a  rossznak, a bajnak, a 
halálnak az ideje volt sza
m ukra, úgyhogy am ikor a 
rosszról beszéltek, egy szóval 
így fejezték ki: sötétség. Ezért 
ar napkelte szám ukra mindig 
valam i újnak, reményteli új 
életnek a  kezdete volt, m ert 
m inden rossznak a  végét je 
lentette.

A N aptám adatról szóló ige 
az új élet próféciája.

Sok m a élő keresztyén is á t
élte az éjszakának és sö tét
ségnek a  félelmét, am ikor óvó
helyeken rettegve leste á  per
cek és órák m úlását, vagy 
am ikor elfüggönyözött szobája 
sötétségében félelemtől össze
szorult torokkal hallgatta kö-. 
zeledő csizmás léptek dobogá
sát. Sokan éreztük akkor azt, 
hogy ez m ár nem csak fizikai

sötétség, hanem  szíveknek és 
lelkeknek sötétsége, am ely a 
háború borzalm át és em berek 
millióinak pusztulását akarja. 
Jézus ebben a sötétségben is I 
Naptámadat: a Szeretet nap- j 
ja, aki az életet hozza m in
denkinek. És tanítványai meg
tanultak  Tőle a sötétség ellen 
harcolni és az életet szolgálni.

Jézus új élet reménységét 
hozza a bűnnel küzdő ember
nek. A bűn nem csak a  közös
ség életét ron tja  meg, hanem  
az em ber külső és belső vilá
gát is. Megfosztja erejétől, ön
zővé, gyűlölködővé, eértődé- 
kennyé teszi, szenvedélyek 
rabságában hajtja , hazugság 
hálójába keveri, céltalanná, 
értelm etlenné teszi az-egész  
életét. Milyen jó, hogy ebben 
a  félelmes belső sötétségben is 
lehet N aptám adat: felragyog 
Isten bocsánatának napja, 
am ely fényességével, melegé
vel új életre indít.

Még egy félelmetes sötét
séggel kell m egküzdenünk: a 
halál sötétségével. Szeretteink 
elvesztése, a m agunk életének 
múlása, az a  tapasztalat, hogy 
a  halált a  legnagyobbak és a 
legkülönbek sem kerülhetik  
el, félelmes árnyékot vet egész 
életünkre. A N aptám adatról 
szóló prófécia itt is világossá
got gyújt. Jézus új élet re
ménységét hozza a halál ár
nyékában járó embernek, ö  a 
halál legyőzője, ak i nekünk 
örök életet szerzett. Énekel
jük  há t szívből:

Ó, jöjj, ó, jöjj, N aptám adat 
És hozd vigasztalásodat,
Űzd el a sötét éj ködét,
És vesd e l'm in d en  félelmét.

M untag Andor

Míg elhallgattam
Zsolt 32, 3-5

A protestantizm us e lterje
désével szemben a római ka
tolikus egyház az Olaszország
ban és Spanyolországban meg
kísérelt reformmozgalmak 
m ellett különösen a  tridenti 
M inat határozataival és a  je 
zsuita rend m egalapításával 
igyekezett biztosítani hatal
m át és befolyását.

A ném et rendek és a csá
szár által sürgetett zsinatot
III. Pál pápa (1534—1543) 
hívta össze Tridentben, 1545. 
december 13-ára. Az első ülés
szakon csak 25 püspök vett 
részt, és 8 nyilvános ülést ta r 
tottak. A pápa 1547-ben, pes
tisjárványra hivatkozással, 
Bolognába te tte  át a  zsinat 
színhelyét, de újabb két ülés 
u tán  — mivel Károly császár 
tiltó parancsára a ném et püs
pökök nem jelentek meg — 
kénytelen volt 1549-ben fel
függeszteni. A zsinat dogmati
kai (hittani) kérdésekkel és a 
protestánsok kárhoztatásával 
kezdte meg m unkáját, pedig a  
császár belső egyházi refor
mokat sürgetett. Ezen az első 
ülésszakon a Szentírás, a tra 
díció (hagyomány), az ereden
dő bűn, a megtisztulás, ke-

resztség és bérm álás voltak a 
zsinati határozatok tárgyai.

A kinyilatkoztatás problé
m ájának tárgyalásánál volt 
néhány, protestáns irányban 
megszólaló küldött is. Nachi- 
anti chiozzai püspök szerint a 
Szentírásban m inden megvan, 
am i az üdvösségre szükséges. 
Vele szemben azonban ha ta l
mas többség állott. A refor
máció alapvető tételével szem
ben — am ely szerin t a Szent- 
írás a  keresztyén h it és élet 
egyedüli zsinórm értéke, a tr i
denti zsinat .kimondta, hogy 
van „szenthagyomány”, m int 
ä Szentírástól független, és 
azzal egyenrangú hitforrás. 
Így a triden ti zsinat elvágta 
az egyház reform ációjának ú t
ját. L uther mindvégig azért 
küzdött, hogy Isten igéje áll
jon a  keresztyén élet közép
pontjába, m inden emberi hoz- 
zátoldás, pápai kiegészítés nél
kül.

Dogmatörténetileg éppen a 
tridenti zsinat határozatára 
adott választ az evangélikus 
egyház, am ikor a  Form ula 
Concordiae-ben megvédelmez
te  a  Szentírás p rim átusát és

ADVENT ÖLEN
Túlvisz a  léten, gondon és vágyon, 
több m int a  kincs és több m int a  siker: 
ádventi hír, — ezt nem  vesztheted el — 
élő karácsony.

Roskadó szíved nem  pihen máson, 
csak ha megérted: 
az Ég jön le  érted, 
hogy lásson!

Lássa, m ár nem  vagy Tamás, 
s erőd kereszthez nem  kevés; 
j öttöd nem ködöt kergetés, 
üres szomjazás.

Megálltál, — végre határozz: 
hol mégy? a te u tad  melyik?
S hazáig hoznak lépteid 
Jézus sz av á h o z ...

Esti Gyula
M egtörtént az es é t
DÉPRESSZlV TUDATHA

SADÁS volt a harmincéves 
asszony betegségének baljós 
diagnózisa, de a professzornak 
az volt az érzése, hogy ta lán  
mégsem egészen ez a helyzet 
és lehet remény. Négyéves kis
lányának halála u tán  két hó
nappal tö rt ki az asszonyon a 
súlyos kór, m elynek gyógyítá
sához semmi, tám pont nem 
kínálkozott. Az akkor m ég új 
szótársítqsi kísérlet vezette 
nyom ra a professzort s a kö
vetkező történet bontakozott ki.

A mesebeli királyfi az asz- 
szony lánykoránák városában 
egy gazdag fiatalem ber volt, 
aki udvarolt is neki, de aztán 
m intha visszahúzódott volna. 
Szülei tanácsára a  lány hoz
zám ent egy nagyon rendes em 
berhez, máshová költöztek, s 
nem  is volt semmi baj az ötö
dik évig (két gyermekük is 
volt már), am ikor az asszonyt 
m eglátogatta egy régi ismerőse, 
és ahogy a férj k itette a lábát, 
gyorsan elmondta, hogy am a 
bizonyos fiatalem bernek m ek
kora szívfájdalm at okozott az 
ő férjhezm enetele, pedig milyen 
szerelmes volt, stb.

Lavina indult meg a nőben, 
észrevétlenül, de annál iszo
nyúbban. Nem nézett szembe 
tudatosan a problém ával, el
fo jto tta  — s ez a legrosszabb. 
A következmények ilyenkor 
kiszám íthatatlanok, m ert a tu 
dattalan  lelkirétegekbe szám
űzött megválaszolatlan kérdé
sek károkozása tud a legpoko
libb lenni.

Két hét múlva fürdette a 
gyerekeket, s m ind a ketten 
ittak  abból a  vízből, amelyről 
az anya tudta, hogy nem iható, 
de m intha valam i homályos 
indulat azt m ondta volna ben
ne, hogy nem baj — és hagyta 
őket. Az ellenőrizetlenségbe 
letaposott indulat m egtette a  
magáét, megkerülve a tudatot. 
A kislány tífuszt kapott és 
meghalt, a  fiúnak nem  lett 
baja.

MEGMONDJA-E A SZÖR
NYŰ IGAZSÁGOT? — vívó
dott a  professzor, hiszen szá
mára világos volt már, hogy 
az asszony lelkének ism eretlen 

\ mélységében m egtagadta-meg- 
gyűlölte a házasságát, s ennek 
nem  tudatos következménye 
volt a  végzetes gondatlanság. 
Az orvosi lelkiism eretnek szá
m olnia kellett a beteg állapo
tának esetleges rosszabbodá

sával — ám az az addiginál 
sokkal rosszabb m ár úgysem 
lehetett. Bárm ily nehéznek 
látszott is a tudatosítás útja, 
csak az je len thete tt reményt.

„A gyermekét ön  ölte 
meg” — közölte a  professzor 
páciensével. Az roham ot ka-\ 
pott —  de három  hét m últán 
m ár távozhatott! Még tizenöt 
évig kísérték figyelemmel: nem 
esett vissza. A professzor hoz
záfűzi a történetekhez: „Az a 
búskomorság lélektanilag meg
felelt az ő helyzetének — gyil
kos volt, s más körülm ények 
között halálbüntetést érdem elt 
volna. Fegyház helyett elm e
gyógyintézetbe került. Az el
mebetegség büntetésétől azzal 
m entettem  meg, hogy óriási 
te rhe t rak tam  lelkiismeretére. 
Aki ugyanis képes m agára 
venni bűneit, az elélhet velük. 
De ha nem  tud juk  m agunkra 
venni őket, vállalnunk "kell az 
elkerülhetetlen következm é
nyeket.”

„ELVESZI A VILÁG BŰ
NÉT” — hirdette az Isten B á
rányáról Keresztelő János (Jn 
1, 29). így, egyes szám ban: a 
bűnt, a lényeget, nem  csupán 
több-kevesebb kinövését.

Indokolt, hogy a professzor 
megmarad a  maga szakterüle
tén s nem akar teológuskodni, 
ha egyszer pszichiáter. Óriási 
tanulságot rak  elénk azzal, 
hogy az „elkent” problém a, az 
elfojtás, az önmagunk előtt is 
lehazudott indulat, a be nerh 
vallott bűn já r  a legkegyetle
nebb következményekkel. (A 
közösségi életre is „szétsugár- 
zik” és fertőz! Családban, 
munkahelyen, m indenütt!) 
Cseppet se kicsinyeljük le a 
bűn vaskos valóságát — isme- 
re tle r  önm agunkban se! — de 
ha közel jön hozzánk Isten 
Jézus Krisztusban megjelent, 
valóban kim ondhatatlan, szé
dületes skálájú, egész életet 
m arokra fogó kegyelme, az é r t
hetetlen és indokolhatatlan 
Szeretet, akkor az valami óri
ási energiát kell, hogy bele
dobjon az életünkbe!

Ne gondoljuk, hogy bennünk 
nincs semmi „vészes” sötét
ség — legföljebb sejtelm ünk 
sincs róla (s öröm telenül kal- 
lód!k az életünk). Ám bent és 
k in t mindig *elkél a jófajta 
energia. Engedjük- s akarjuk-e, 
hogy az „élővíz-folyamok” be
indítsák életünket, akár egy 
tu rb inát?!

Bodrog Miklós

Tesse
1 7 4 2 - 1 8 2 o

K ét és fél hónapon át tartanak  Szarvason a városi Tanács és 
a társadalm i szervezetek rendezésében a Tessedik Sámuel ha
lálának 150. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos és 
művészeti hetek. Gazdasági életünk nagy reform ere, a  szarvasi 
evangélikus lelkész életének eseményeiből Ruzicskay György 
festőművész rajzsorozatot készített. A Tessedik-hetek keretében 
ennek a „Tessedik Sámuel élete” című sorozatnak a  kiállítása 
Szarvason decem ber 12-én nyűik meg ünnepélyes keretek kö
zött, s  a  hó végéig m arad nyitva. Hadd idézzük ez alkalom m al 
Tessedik szavait:

„Ó mennyi széppel s jóval bővelkedett az a  széles m unka
kör, melyet 50 éven át az utam ba gördített akadályok ellenére 
betölteni igyekeztem! Ahol nem gondoltam, nem is gyanítot
tam, ott is bő gyümölcsöket term ett a  mag, melyet szóval és 
írásban elhintettem . De remélem, még síromon is ki fognak 
kelni a virágok, melyek magvát tán  időnek előtte, tán  term é
ketlen földbe, jó reménység fejében elvetettem .”

V

Előfizetőink figyelmébe
Értesítjük kedves Előfizetőinket, hogy lapunk mostani szá

mában csekkbefizetési lapot helyeztünk el azok számára, akik 
az előfizetési díjukat rendezni szere! lék. Azok, akik előfizetési 
díjukat már rendezték, ne vegyék zaklatásnak a csekkbefizetési 
lap küldését, s tegyék el azt akkorra, amikor számukra is ese
dékessé válik újabb befizetés. Azokat pedig, akik még nem ren
dezték az előfizetési dijat, szeretettel kérjük, szíveskedjenek az 
előfizetési dijat befizetni. Az előfizetési díj egy hónapra 7,50 Ft, 
negyed évre 22,50 Ft, fél évre 45,— Ft, egész évre 90,— Ft.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL

kizárólagosságát. Az evangé
likus egyház „egyedül az írá s” 
tanítása és a római katolikus 
egyháznak a  kinyilatkoztatás 
kettős forrásáról szóló kibé
kíthetetlen ellentétet jelente
nek, méghozzá a  legdöntőbb 
kérdésben!

A második ülésszakra (1551 
—1552) III. Gyula pápa ismét 
Tridentben hívta össze a  zsi
natot, de Szász Móric v ára t
lan tám adása m ár a követke
ző évben meggátolja m unká
ját. összesen csak 6 nyilvános 
ülést ta rto ttak  és m egállapí
to tták  az oltáriszentség, a 
gyónás és az utolsó kenet dog
máit.

A harm adik ülésszakot 
(1561—1563) a 17. üléssel IV. 
Pius nyitotta meg, és a  25. 
ülésen ő zárta be. E rre az idő
szakra m ár 270-re em elkedett 
a  résztvevők száma. A két 
szín a la tti áldozás, a miseál
dozat, papirend, házasság, tisz
títótűz, a  szentek, ereklyék és 
képek tisztelete ügyében dön
töttek 9 nyilvános ülésen.

A zsinat céljául, m ár az első 
összehívó ira t az egyházi v i
szály megszüntetése, és az 
egyházfegyelem m egjavítása 
m ellett az „eretnekek” k iirtá
sát is kitűzte és különösen ez 
az utóbbi célkitűzés jellemez
te  az egész zsinat lefolyását.

A német, francia és magyar 
püspökök között voltak ellen
zői a  zsinat határozatainak, 
akik engedm ényekért — így a 
köznép szám ára a  kehely

m egadásáért, és a  papok M k
zasságáért küzdöttek, de a  tú l
nyomó többségben levő pápai 
pártta l szemben nem  érhettek  
el eredményt. ,

A zsinati végzések a  közép
kori dogmákat megerősítették, 
a  protestantizm us tanait pe
dig ünnepélyesen elítélték.

Egyébként a zsinat végzé
seit csak Olaszország, Portu
gália és Lengyelország fogad
ta  el fenntartások nélkül, Bel
gium és Spanyolország pedig 
csak annyiban, am ennyiben 
összeegyeztethetők az ország 
törvényeivel. Németország, 
Franciaország és M agyaror
szág pedig m egtagadta a  zsi
na t végzéseinek elismerését, 
de később mégis elfogadta 
azokat.

Kétségtelen, hogy mivel a 
zsinat m egállapította a róm ai
katolikus tanrendszert, és a 
tanban, valam int az egyházal
kotm ányban, az istentisztelet
ben és az egyházi fegyelem
ben rendet hozott létre, hosszú 
évszázadokra meghatározta a 
római katolikus egyház fejlő
dését és m agatartását, a nem 
zetközi életben betöltött sze
repét.

A tridenti zsinat működése 
és hatása sa já t értékeink fo
kozottabb megbecsülésére, és 
velük em bertársaink, népünk, 
világunk javára végzendő 
eredményesebb szolgálatra 
serkent.

Barcza Béla

Éneklő édesanya
Zakariást ném ává te tte  Isten 

oktondi kérdései m iatt. Erről 
beszéltünk legutóbb. Milyen 
szomorú! Egy pap nem tud be
szélni éppen ádventben. Nem 
kell ennek így lenni. Lehet 
másképpen. Ma erről lesz szó.

Fél év m úlva elküldte az Ür 
Isten hűséges szolgáját, Gábriel 
angyalt Názáret városába. Itt 
lakott egy fiatal lány, Mária, 
aki egy József nevű ács meny
asszonya volt. Az angyal így 
szólt M áriához: Köszöntelek 
kedves M ária. Az Ür Isten te 
veled van! — M ária megijedt, 
m ert csupa fény és ragyogás 
vette körül. A hang, amelyet 
hallott, erős és határozott hang 
volt. — Az angyal azonban így 
szólt: Ne félj Mária! Isten té 
ged választott ki arra, hogy a 
világ M egváltójának édesanyja 
légy. Gyermeked fog születni, 
akit Jézusnak nevezel.

M ária így felelt: Hogyan le
hetséges ez? Az angyal vála
szolt: Ez csak azért lehetséges,

m ert Isiién Lelke vesz hatal
mába. Az a gyermek aki szü
letik  néked különös gyermek 
lesz: Isten Fia. — M ária nem 
értette, hogy jön ő ahhoz, hogy 
Jézushak, Isten Fiának édes
anyja legyen, de azért engedel
m eskedett Isten üzenetének és 
így felelt: kész vagyok, az Űr 
Istennek szolgálni. Legyen 
m inden úgy, ahogy mondod.

Az angyal ezután m egjelent 
Józsefnek is. Elmondta neki is, 
hogy M áriának gyermeke szü
letik, Jézus. Megkérte, hogy fo
gadja bátran  magához a gyer
meket. Nevelje fel.

M ária néhány nap m úlva ú t
rakelt. Felkereste Erzsébetet, 
aki rokona volt. Erzsébet n a 
gyon megörült és ezt m ondta 
M áriának: jól tetted Mária, 
hogy hittél. Boldog lehetsz. 
M ert beteljesedik az angyal 
ígérete. Te a Megváltó édes
anyja vagy.
M ária ekkor énekelni kezdett:

M agasztalja az én lelkem az 
Urat,

És örvendez az én lelkem az 
én m egtartó Istenemben,

M ert reá tek in te tt az ő 
szolgáló leányának kicsiségére..

V annak a keresztyének kö
zött, akik Máriához fordulnak 
és azt kérik  tőle, hogy im ád
kozzék érettük. Jobban teszed, 
ha nem Máriához fordulsz, ha
nem M áriával együtt te is 
imádkozol és magasztalod vele 
együtt az Urat, aki rátekint 
a kicsinyekre, m ert szereti 
őket.

Hogyan tudnám szebbé tenni az ék temet?
ötvenéves olvasónk egyik 

vidéki városunkban. Kellék
raktáros. A gyülekezetben 
presbiteri tisztséget tö lt be 
Nő. A „második műszak” el
végzése u tán  veszi kézbe la
punk néhány példányát, hogy 
átolvassa s vélem ényt m ond
jon róla.

Belelapoztam. Hol az első, 
hol az utolsó oldalra esett a 
tekintetem. AnJ érdekesebb
nek ígérkezett, elkezdtem ol
vasni. Igaz, ami igaz, az újsá
got úgy nyitottam ki, hogy mi 
az, amit esetleg másképp ír
nék meg, verseket kerestem, 
amiket nagyon szeretek olvas
ni, majd néhány cikk elolva-

x cHűit »tunte (uut
keztem, s mély öröm tört 
a szivemből, mert a sorok- 

feleletet kaptam arra a 
szór feltett kérdésre: ho- 
:n is tudnám szebbé tenni 
életemet. Erre a nagyon iz- 
mas kérdésre felelt nekem 
este az Isten: másokért Al
másoknak szolgálni. Tar- 

i a kezemben az újságot, s 
ben szívem antennája bol- 
an veszi fel Isten szívének 
m dobbanó üzenetét..,
köszönjük, hogy így fogal
ttá meg lapunk törekvésé- 

velejét: hogyan tudnám  
Dbé tenni az életem et
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NEMZETI EGYSÉGBEN
KÁDÁR JÁNOS, az MSZMP 

első titkára mondotta a X. 
pártkongresszuson elhangzott 
beszédében, hogy a Hazafias 
Népfront mozgalomban együtt 
vannak hívők és nem hivők, 
állami tisztviselők és az egy
házak képviselői. „Társadal
munk értékelni tudja, hogy az 
ország minden bevett felekfe- 
zeténak egyháza elismerte, ön
magára nézve kötelezőnek tart
ja a Magyar Népköztársaság 
alkotmányát, törvényeit és el
fogadta népünk törekvéseit, 
szocialista célkitűzéseit. A 
népfrontmozgalomban való 
közös részvétel pedig jól pél
dázza, hogy különböző világ
nézetű emberek között is le
hetséges 'kölcsönös megbecsü
lés és jó . együttműködés olyan 
közös célok érdekében, ame
lyek a nép boldogulását, ha
zánk javát szolgálják”.

Mi, evangélikusok, őszinte 
hálával fogadjuk a pártnak és 
az államnak az egyházak felé 
és így felénk is tett gesztusait,

s . hazafiakhoz méltó állampol
gári hűséggel szeretnénk vi
szonozni azt.

AZ ÁLLAMPOLGÁRI HŰ
SÉG egybefűzi mindazokat, 
akik a Magyar Népköztársa
ság iránti hűségre 'esküt tet
tek, s annak szellemében él
nek és cselekednek.

Állampolgári kötelességeink 
keresztyén teljesítése Isten 
akaratán nyugszik. Elég itt Jé
zus Krisztusnak, és az ő szavai 
nyomán Pál apostolnak a ke
resztyén ember világi felsőbb- 
séghez való viszonyára vonat
kozó szavaira utalnunk. Ezek 
nyomán világos, hogy a világi 
felsőbbséget, mint isteni ren
delést kell értékelnünk, a neki 
szóló engedelmesség jegyében 
kell megvalósítanunk a fele- 
baráti szeretet átfogó isteni 
parancsát.

ISTENI ÉS EMBERI TÉ
NYEZŐK Ál t a l  vagyunk el- 
híva.a világi felsőbbség iránti

N G ELIK U S
F Ö L D R A JZ

Keresztyének az Egyesült Államokban
Már a történeti áttekintés

nél feltűnhetett, hogy Észak- 
Ameriká gazdasági, társadal
mi, kulturális fejlődésének útja 
nagy vargabetűket ír le. Üj vi
lág és mint ilyen, magán hor
dozza századokon keresztül 
azokat a problémákat, ame
lyek újszerűségével járnak 
együtt. Nemcsak őserdőket, va
donokat kellett kiirtani az első 
telepeseknek, hogy termővé te
gyék a földet, de a gazdasági 
és szellemi életet a null-pontról 
kellett elindítani, mert az óha
zából puszta életükön kívül 
alig hozhattak valamit ma
gukkal. S valóban hősi vállal
kozásoknak lehettünk tanúi, 
annak minden árnyoldalával 
együtt. De míg egyfelől olyan 
elemek árasztották el az Új
világot, amelyeket vallásukért, 
politikai nézetükért, stb. ül
döztek, addig másfelől sokat a 
nyomorúság űzött ide, vagy 
azért menekültek erre a kon
tinensre, mert égett a lábuk 
alatt a talaj. Itt azután olyan 
levegő vette körül őket, amely 
ismeretlen volt Európában, va
gyis a szabadság levegője. 
Hosszú századokon keresztül 
az „ígéret-, a szabadság föld- 
je”-ként lebegett Észak-Ame- 
rika az elnyomott európai tár
sadalmak képzeletében.

Ennek a szabadságnak kü
lönböző hatása volt a társa
dalmi, gazdasági, kulturális élet 
fejlődésére. Itt bennünket első
sorban az utóbbi érdekel. Az 
idevándorolt emberek, — köz
tük a vallásháborúkban, ellen- 
reformációban üldözött protes
tánsok —, sajátos, mondhatjuk 
így, szabad atmoszférában él
hették hitbeli életüket. Nem 
voltak pogányok, tehát misz- 
szionálásra sem szorultak. Az 
élettel, természettel való küz
delmük különösen is valláso
sakká tette őket. Az az élet
stílus, amelyet rájuk kénysze- 
rített az Újvilág, égészen kü
lönösen formálta felfogásukat. 
Az idő itt nem járt ólomlába
kon. Kezdetben individuálisan, 
vagy a legszűkebb családi kö
zösségekben élték vallásossá
gukat. Az államtól és a római, 
vagy más nagy történeti egy
házaktól független közöségek- 
ben egyre-másra támadtak hit
újítók, s mivel egyetlen nagy 
történeti egyház sem monopo
lizálhatta felettük hatalmát, 
gomba módjára születhettek a 
szekták. (Ma is az Egyesült Á l
lamok területén sok száz szek
ta működik.) Meg kell jegyez
nünk, hogy kezdetben akadtak 
olyan esetek, hogy a történeti 
egyházak tanbeli tisztaságuk 
védelme érdekében kegyetlen 
szigorral jártak el. Említsük 
meg Cotton Mather komor kál
vinista tanításainak termékét, 
a Salem-i boszorkányüldözést 
1692-ben. Ekkor „boszorkány
ságért” négy hónap alatt 13 nőt 
és 6 férfit akasztottak fel. A 
későbbiek során azonban a sza
badság sok előnyt nyújtott a 
vallásos fejlődéshez. ,

A kezdeti szakaszban döntő 
módon a közös nyelv és nem
zetiség játszott .szerepet egy- 
egy település vallásos közössé
gének kialakulásában, ill. an
nak megszervezésében. Az egy 
országból áttelepültek külön

kis „nemzeti egyházat” hívtak 
életre a hatalmas földrészen. 
A német, dán, norvég, finn stb. 
evangélikusok, hasonlóképpen 
az angol presbiteriánusok, stb. 
külön nemzeti egyházakká 
szerveződtek. De áll ez a ró
mai katolikus egyházra is, no
ha közöttük az egység hama
rabb alakult ki. Csak egész ké
sőn gondoltak arra, hogy e 
nemzetiségi egyházakat, ha 
egy hitvallási alapon voltak, 
összefogják. Mellettük növe
kedtek azután naggyá a tipiku
san amerikai egyházak, a kvé- 
kerek, baptisták, stb., vagy a 
többi apró felekezet, amelyek 
azonban igen gyorsan áttörték 
a nemzetiségi korlátokat.

Ha Amerika mai egyházrajzi 
képét vizsgáljuk, mindezeknek 
nyomait még bőven megtalál
juk. De okfejtésünk arra is 
magyarázatul szolgál, hogy 
miért van itt északon túlsúly
ban a protestantizmus. (A pro
testánsok lélekszárría másfél
szer annyi, mint a római ka
tolikusoké.)

Most pedig vessünk egy pil
lantást evangélikus hittestvére
inkre, akik, lélekszámúkat te
k intve a protestantizmuson 
belül a harmadik legnagyobb 
felekezetet képviselik az Egye
sült Államokban a baptista, 
metodista egyházak után. A 
legújabb statisztika szerint 9,2 
millió. Majdnem annyi, mint 
Magyarország lakossága. És ha 
eddig olyan területeket jár
tunk képzeletben, ahol még in
kább szórványVielyzetben vol
tak hittestvéreink, mint mi itt 
Magyarországon, ám lássunk 
most ilyen „tömegegyházat” is!

Éppen a 18. század közepétől 
beszélhetünk amerikai evan
gélikus egyházról, mert 1748- 
ban mintegy 80 különböző 
nemzetiségű és szervezkedésű 
evangélikus egyház zsinatot 
tartott. Időközben egyik-másik 
társult, ill. közösségre lépett 
egymással. Kétszáz esztendő 
alatt e szétforgácsolt, autonóm 
kis evangélikus közösségek las
san egymásba olvadtak. 1962- 
ben már csak(!) 11 ága volt az 
evangélikusságnak és ebből a 
11 csoportból a 3 vezető egy
háznak a lélekszáma 95%. 
Meg kell itt azonban jegyez
nünk, hogy ezekben az ada
tokban a kanadai evangélikus- 
ság is benne foglaltatik, mi
vel az egyházvezetés közös. A 
három legnagyobb evangélikus 
egyház a 11-ből a következő:
1. A Lutheránus Egyház Ame

rikában. Lélekszáma kb.
3.6 millió.

2. A Missouri Zsinat. Lélek-
száma kb. 2,7 millió.

3. Az Amerikai Lutheránus
Egyház. Lélekszáma kb.
2.6 millió.

Az első és harmadik nagy 
tömörülés nevével kapcsolat
ban nehézségünk van. Ha majd 
a történetüket vizsgálgatjuk, 
akkor észre fogjuk venni a kü
lönbözőségeket és azt, hogy 
nem pusztán a szórendben van 
eltérés: A többi kisebb cso
portosulásnál’ pedig meg kell 
elégednünk a felsorolással.

Dr. Rédey Pál

hűségre. Fénylő példaként 
gyakoroljuk állampolgári kö
telességeinket és jogainkat, 
pontos betartói legyünk az ál
lami törvényeknek, helyesen 
éljünk az Alkotmányunkban 
foglalt jogainkkal s természe
tesen híveinket is erre buz
dítsuk.
A MAGYARORSZÁGI EVAN

GÉLIKUS EGYHÁZ haza
fias magatartása négyszáz 
éves múltra tekint vissza. 
Mindannyian ismerjük azok
nak a nagy papoknak a ne
veit, akik előttünk jártak a 
hazaszeretetben és a nép szü
reteiében. Amikor móst ha
zánk jogos örököse mindazok
nak a nagy eszméknek, ame
lyek annak idején prédikátor 
eleinket is lelkesítették, s ami
kor új hazafias célkitűzések 
során át akarja egységbe fog
ni népünket nagy feladatok 
teljesítésére, akkor természe
tes, hogy mi magyar evangé
likusok, nemcsak az állampol
gári hűség jogi kategóriái kö
zött, hanem ennél sokkal me
legebben, a meggyőződés el
szántságával veszünk részt 
hazánk javának munkálásá- 
ból.

A magyar nép mindig sze
rette országát, évszázadokon 
át bőven áldozott érte vért és 
verejtékét, de áldozatainak' 
eredményét csak azóta élvezi, 
amióta maga' vette kezébe a 
hatalmat. Érthető hát, hogy 
nemzeti öntudata, hazafisága, 
a haza sorsáért érzett felelős
sége is most bontakozott ki 
igazán, és válik mind hatéko-' 
nyabb erővé. A szocializmus 
építése során így alakult ki és 
emelkedik még magasabb 
szintre a nemzet egészének 
egysége.

A NEMZETI EGYSÉG TAR
TALMA: a társadalom valar 
mennyi dolgozó osztályának 
és rétegének szövetsége a 
szocializmus építésére. A szo
cializmus építése érdeke a ha
za minden fiának, mindegyi
künk együtt boldogul a kö
zösséggel, együtt gyarapszik 
a hazával. Ilyen »nemzeti egy
ség ellentétes érdekű osztá
lyokból álló társadalomban so
ha nem alakulhat ki.

NÉPÜNK EGYSÉGE egyre 
jobban kiteljesedik. Mind
azoknak, akik készek együtt
működni a haza felvirágozta
tásán, helyet és munkát ad a 
Hazafias Népfront-mozgalom.

A népfrontmozgalomban fog 
össze minden osztály és réteg, 
párttag és pártonkívüli, min
den hazafi, legyén bármilyen 
foglalkozású vagy világnézetű, 
ha társadalmi törekvése a szo
cialista építés.

AZ EMBERI EGYÜTTÉLÉS 
RENDJE mindig igen sok tár
sadalmi, politikai, gazdasági 
kérdést vet fel. Ezeknek isme
retére feltétlenül törekednünk 
kell. Ismereteink birtokában 
szolgálhatunk a ma emberé
nek, amikor az a feladat, hogy 
Isten emberi együttélés rend
jéről szóló kinyilatkoztatását 
megszólaltassuk, konkréten vi
szonyainkra nézve. Ezért vál
tak olyan hangsúlyossá azok a 
teológiai problémák, amelyek 
az emberi együttélés rendjére 
vonatkoznak, mint például a 
„Ne lopj!” vagy a „Ne kí
vánd!” parancsolatnak a ma
gyarázata, a tulajdonhoz, vagy 
a munkához való viszonyról 
szóló tanításunk kialakítása, 
vagy a keresztyén ember kö
zösségi magatartásának, a v i
lág békéjéért és jövendőjéért 
érzett felelősségének a meg
szólaltatása, vagy a felebaráti 
szeretet elágaztatása, a kiszé
lesített értelemben vett diakó- 
niai szolgálat felé. Isten veze
tését kell látnunk abban, hogy 
ezek a kérdések olyan erőtel
jesen jelentkeznek tudomá
nyos teológiai munkánkban, 
igehirdetői szolgálatunkban, 
vagy lelkipásztori maga tartá
sunkban. Ezeknek a kérdések
nek a feldolgozása azt mutat
ja, hogy egyházainkat mélyen 
foglalkoztatja az a kérdés, ho
gyan találjuk meg helyünket a 
szocializmusban, hogyan v i
szonyuljunk az aktuális poli
tikai, társadalmi, gazdasági 
kérdésekhez.

A SZOCIALISTA HAZAFI-
SÄG, a nemzeti egység, az ál
lampolgári hűség, közös jö
vendőnk szolgálata, természe
tes velejárója a keresztyén 
ember gyakorlati magatartá
sának, a felebaráti szeretet
nek. Ebben a nagy összefogás
ban hivők és nem hivők egyek, 
mert áz emberért, hazánk jö
vőjéért, mindnyájunk jobb és 
gazdagabb életéért történik. 
Ezen a területen vagyunk 
egyek szocializmust építő né
pünkkel, évszázadok alatt ki
küzdött haladó hagyomá
nyaink nyomán.

D. dr. Öttlyk Ernő

AZ ÉN ÁLDÁSOM
Ne légy te soha Csipkerózsa!
Annak szomorú volt a sorsa: . 
már születésekor átok érte, 
édesanyja hiába kérte, 
nem szűnt, hanem valóra vált!
S ha nem is halt szörnyű halált, 
utolérte százéves álom 
a dohos padlásszoba-ágyon.
Legyen neved inkább Hajnalka!
Élj szüntelen örök hajnalba’, 
s ha jön is élted alkonya, v 
a Fény ne hagyjon el soha 
Légy te mindig sugárzó hajnal 
imádsággal és háladallal.
Derűt hints mindig szerteszét: 
a hajnal-élet jó ízét!
Ezt az áldást kéri rád 
első nap az édesanyád.

Hanvayné T. Mária

Huszonöt évünk új templomai

P o t y  o n d

Potyondi leánygyülekeze
tünk a vadosfai egyházközség 
hat fiiiá ja közül, nagyság sze
rint az ötödik. Buzgó és bölcs 
elődök száz évvel ezelőtt is 
kolájukhoz tornyot építettek 
két harangjuk részére. Az 
épületben iskolai tanítás folyt.

Havonta 1—2 alkalommal lel- 
készi kiszállás alkalmával 
istentiszteletet tartottak benne. 
1948-ban a tanterem ál
lami tulajdonba került, a 
torony a gyülekezeté ma
radt. Az új községi kultúr- 
ház elkészülése után az iskolai 
tanítás a kultűrházban folyt 
tovább. A volt iskolaterem 
használhatatlan lett. havonta 
kétszer csak istentiszteletet 
tartottak benne. Államunk 
megértő jóakarattal a gyüle
kezet kérésére a tantermet 
visszaadta az egyház tulajdo
nába. A 150 lelkes gyülekezet 
5000 forint költséggel rendbe 
tette és belül templommá ala
kította át az épületet, szószé
ket épített, ajándékul szép ol
tárképet kapott. A 40 ülőhe
lyes még iskolapadokkal ellá
tott templomot 1966-ban szen
telték fel. Sümeghy József va
dosfai lelkész havonta két al
kalommal szolgál a potyondi 
templomban istentisztelettel 
és gyermek-blbliaórával.

Partizánalcciólc egyházi pénzen 2
Vita az Egyházak Világtanácsának a faji megkülönböztetés 

ellen harcoló nem egyházi szervezetek részére kiutal« segél
lyé körül

Szenvedélyes vita folyik szerte a világon az Egyházak Világ
tanácsa Végrehajtóbizottságának most szeptemberben hozott 
határozatáról: 200 ezer dollárt osztottak szét 19 nem egyházi 
szervezet között, amelyek főcélja, hogy Ázsiában, Dél-Ameriká- 
ban és főleg Afrikában minden rendelkezésre álló eszközzel 
küzdjenek a faji megkülönböztetés ellen. A dél-afrikai helyzet 
komolyságát mutatja az a tény, hogy 14 szervezet éppen dél
afrikai illetékességű ezekből. A szervezetek ugyan közölték, 
hogy a kapott összegeket — kétezertől húszezer dollárig terje
dő-segélyeket — nem katonai célokra kívánják fordítani, ha
nem ebből a faji megkülönböztetés áldozatait és azok család
tagjait kívánják segíteni, ösztöndíjakat kívánnak létesíteni szí
nes bőrű, tapulni vágyó fiataloknak és az országukban levő fa
ji megkülönböztetésről kívánnak hírt adni, hogy fölrázzák a 
világ_ lelkiismeretét, mégis voltak sokan, egyházi vezetők és 
egyházi gyűlések, főleg Németországban és Angliában, elítélő 
véleménnyel: partízán^kciókat nem szabad egyházi pénzzel se
gíteni. Az aggodalom annyiban jogos, hogy e szervezetek ál
landó programjába tartozik a fehér elnyomók faji megkü
lönböztető politikája ellenében fegyvert ragadni. Az is bizo
nyos, hogy nehéz volna ellenőrizni e széles földalatti tevékeny
séget is folytató szervezeteknél, hogy pontosan mire fordítot
ták a pénzt. A vita mögött azonban nemcsak éppen erre a 
mostani helyzetre vonatkozó részletkérdések állnak. A főkér
dés: szabad-e egyáltalán vagy ha szabad, mikor és meddig  
szabad a keresztyén em bernek és a keresztyén közösségnek 
erőszakot alkalmazni a jobb és igazabb társadalmi rend eléré
se érdekében?

Ez a kérdés szorosan összefügg a nemzetközi egyházi szer
vezetek munkája során fölvetődő ténnyel: sok nagyszerű ha
tározat született már ökumenikus konferenciákon és világgyű
léseken. Alig képzelhető ma el egyházi tanácskozás nemzetkö
zi szinten, ahol ne kerülne szóba az anyági javak világszinten 
igazságosabban történő elosztása, a vietnami vagy a közelke- 
leti helyzet, a faji kérdés, a lefegyverzés, a világbéke. A ha
tározatok gyakorlati megvalósítása azonban mindeddig elma
radt. Maguk az egyházak sem tudták például m indeddig a ma-> 

,guk sorában m egszüntetni a fa ji megkülönböztetést D él-Afri
kában, sőt vannak magukat keresztyéneknek nevezők, akik ott 
ezt a politikát mindenestül helyeslik is. Az Egyházak Világta
nácsa segélye ebből a szempontból a tehetetlenség beismerése 
is: úgy látszik, könnyebb 200 ezer dollárt összekaparni és odá> 
adni nem egyházi szervezeteknek, mint a saját keresztyéni kö
rön belül-fölszámolni az igazságtalanságot.

1969-ben határozta el Canterburyben az Egyházak Világta
nácsa Központi Bizottsága, hogy nagyszabású programot kezd 
a faji megkülönböztetés ellen, örvendezve fogadták a gondo
latot szerte Afrikában és Ázsiában az elnyomottak. Dél-Afrika 
fajüldöző kormánya ellenintézkedésekkel fenyegetőzött. A vi
lág egyházai általában helyeselték és helyeslik a programot, 
de annak végrehajtásában nem értenek egyet. Új vonás az is, 
hogy a színes bőrűek a fa ji megkülönböztetés elleni harcban 
sem akarnak a fehér ember alárendeltjei és csupán alamizs
naelfogadók lenni. Ök maguk akarják meghatározni a harc 
taktikáját, a fehérektől nem parancsolgatást, hanem szolidáris 
melléjük állást várnak. Ezért nem sikerült ebben az esetben a 
régi megszokott egyházi gyakorlatot folytatni, fehérek-vezette 
segélyosztó-központokat szervezni, az odaszánt adományt el
sősorban az ottani egyházaknak juttatni és így ellenőrizni, mi 
történik. Mi sem mutatja jobban a fehér bőrű ember előítéletét 
a kérdésben, mint az a tény, hogy az egész vitát az érdekelt 
feketék megkérdezése nélkül folytatják mindeddig.

A vita heves. Akadtak egyházi vezetők, akik véleményük 
alátámasztására közölték, fontolóra veszik az Egyházak Világ
tanácsa és programjai anyagi támogatását, ha nem kapnak 
biztosítékot arra nézve, hogy a segélyösszeget csak erőszak- 
mentesen használják föl. Másutt ifjúsági szervezetek tartottak 
gyűléseket és követelték, hogy még többet adjanak az egyhá
zak a faji megkülönböztetés fölszámolására és helyeselték eb
ben a kérdésben az erőszakos és fegyveres akciókat is. A Hes
sen—Nassau-i evangélikus tartományi egyház 100 ezer már
kát kíván adni az Egyházak Világtanácsa programjára, de 
az összeget zárolták a vita befejezéséig. A nyugat-németor
szági Egyesült Evangélikus Egyház legutóbbi zsinata úgy pró
bálta a kérdést megoldani, hogy a következő megkülönbözte
tést tette: egyházak és egyházi testületek nem támogathatnak 
erőszakos, fegyveres lépéseket Az egyes keresztyének azon
ban jogosak, sőt kötelesek is erőszakot alkalmazni, ha más
ként nem tudják előbbre vinni az igazság ügyét.

Nehéz tájékozódni a sokféle vélemény sűrűjében. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a dolog nem úgy áll, mint azt a dél
afrikai kormánykörökhöz közelálló sajtó próbálta világszerte 
magyarázni. Az Egyházak • Világtanácsa nem terrorcselekmé
nyeket és gyilkosokat akar segíteni, partizánok kiképzéséhez 
hozzájárulni vagy fegyvert vásárolni gerillák ezreinek, akik 
egyetlen vágya ártatlan fehérek lemészárlása lenne. Igazságos 
ügyről van szó! Elsősorban nem akkor jelentkezik az erőszak, 
amikor epiberi méltóságukban súlyosan megalázottak fölkel
nek jogaik védelmére, hanem akkor, amikor .a fehérek erősza
kot alkalmaznak ma Dél-Afrikában vagy Rodéziában vagy 
bárhol másutt a világon előjogaik védelmére. Ilyen erőszakkal 
szemben csak az lehet a keresztyén magatartás, amint azt pél
dául a Lutheránus Világszövetség legutóbbi evíani világgyű
lése is kifejezte abban a határozatában, amelyik létrejöttében 
tevékeny részt vállalt egyházunk küldöttsége is: „ ...tám ogat
juk nemcsak a keresztyéneket, hanem azokat az embereket is, 
akik széles e világon odaszánják magukat a faji megkülönböz
tetés megszüntetésére és a társadalomban a fajok közti igazság 
megvalósítására. . . ”

if j. Harmati Béla

Pályázati eredmények
Teológiai Akadémiánk az év zeit pályamunkák készítői Ka- 

elején hallgatói részére pályá- lácska Béla, Lehel László és 
zatot hirdetett „Felszabadult Zátonyi János hallgatók, 
hazában élek” címmel. A pá
lyázat eredményét az Akadé
miai jubileumi ülésen hirdette 
ki dr. Nagy Gyula dékán. Há
rom pályamunka futott be. A 
bíráló bizottság tüzetes értéke
lés után úgy döntött, hogy a. 
kitűzött első dijat nem adja ki, 
de mindhárom pályamunkát 
egyenlően 300—300 ft-os má
sodik díjjal jutalmazza. Az 
értékelés végéig jeligésen ke-

ÜJ TEOLÓGIAI 
FAKULTÁS 

ADDIS ABEBÁBAN
Abesszínia fővárosában 

Teológiai Fakultást létesíte
nek, amelyen ortodox lelké
szeket és laikus papokat ké
peznek ki.

ZENES ÁHÍTAT
lesz december 2Ö-án, 

vasárnap délután 
a 6 órai

istentisztelet keretében 
a Deák téri templomban. 

SCHÜTZ:
KARÁCSONYI HISTÓRIA 

BACH: PASTORALE 
SZOKOLAY SÁNDOR: 

KARÁCSONYI , 
PÁSZTORÁÉ 

Énekel
a LUTHERÁNIA énekkar. 

Vezényel:
Weltler Jenő

Orgonái: Trajtler Gábor • 
Igét hirdet:

D. KÁLDY ZOLTÁN 
püspök

A templomot fűtjük!
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„A világosság a sötétségben fénylik"
Jn 10, 30—42

A harmadik ádventi gyertya fénye — a mai vasárnap igéi — 
az emberi lélek sötétségébe világítanak.

Mély ez a sötétség és sokrétegű. Elfojtott indulatok, gyilkos 
gondolatok, gyűlöletté torzult önzés, képmutatással leplezett 
irigység, vallásossággal álcázott közömbösség, szokásokba me
revedett vallásosság, rideg szertartásokba görcsösödön szeretet 
lakják a sötétségnek ezt a birodalmát. A jóakarat, a józan be
látás, az emberséges indulatok és érzések fénye, mások jó pél
dájának világossága nehezen birkózik meg vele.

Akik benne élnek, egymást is alig látják. Vagy ha látják is, 
félreismerik. Távolink és idegenek egymás számára. Félelme- 

* tesek és ellenségesek. Vagy könnyű prédái és kiszolgáltatott 
zsákmányai elnyomó akaratnak, gyengét és kisebbet mindig le- 
igázni 'kész önzésnek.

A beszéd itt nem híd már, nem is kapocs ember és ember, 
lélek és lélek, élet és élet között, hanem félreérthetővé válik. 
Nem kifejezi, hanem eltakarja és elleplezi a gondolatot és az 
érzelmet.

Aki itt él, semmit sem vél biztosnak, legbizonytalanabbnak 
pedig az Istent véli, akit meg kell védeni, akinek uralmát, 
helyzetét és befolyását körül kell sáncolni, szokásokkal és ha
gyományokkal, örök érvényű törvényekkel, megfellebbezhetet
len, kifejezésekkel és meg nem változtatható szertartásokkal. 
És jaj annak, aki nem áll be a védők sorába. Annak vége kive
tés vagy kiátkozás, megköveztetés vagy megágettetés. Az egy
háztörténet legsötétebb lapjai sok szomorú példával beszélnek 
erről. ,

Ilyen lehetett az a lelki sötétség, amely a vitatkozó Jézust 
igénk tanulsága szerint körülvette. Nem az Istent félő, hanem 
az Istent féltő indulat adott a Jézussal vitázó farizeusok és 
írástudók ajkára haraggal és gyűlölettel telített szavakat. Ez 
a nagyon is hívőnek látszó, de félelmetesen hitetlen indulat 
rántotta görcsbe szívüket, hogy erős szorítással markolják meg 
azt a követ, amellyel örökre elnémíthatják azt, aki — hallatlan 
vakmerőséggel — Isten Fiának mondta magát, Jézust. De nem
csak önmagát, azokat is Isten fiainak mondta, akik tiszta és 
őszinte szívvel hisznek Istenben, de úgy, hogy hitük életté, 
cselekedetekké érik. Mert a tettek, a cselekedetek, mint Jézus
ról, vagy kortársairól, rólunk is, a mi hitünkről is vallanak. 
Némaságukban is minden szónál, a legékesebbnél is beszéde
sebben. ...........................

Advent harmadik vasárnapján régi kérdéssel kérdezi tolunk 
Isten: a szeretet és megbékélés, a jóakarat és a megbocsátás 
fénye ragyog-e életünkön? Schreiner Vilmos

Az érdekes ember
— Károly bácsi nagyon érde

kes ember, — m uta tta  be a 
kapuvári múzeum igazgatója 
idős Pum per Károlyt, a  terem 
őrt. Külsőre nem ta láltam  ben
ne semmi érdekeset, de am i
kor ‘ elmondta, hogy ő a régi 
Tabánból akkor volt kénytelen 
kitelepülni, am ikor lebontották, 
s hogy a tabániak  még m a is 
találkoznak havonta egyszer a 
Krisztinában, közel az emlé
kekhez, kezdett érdekelni ez a 
szikár, fogatlan öregember. 
Alig kellett unszolni arra, hogy 
a m últ vaskos könyvét kinyis
sa, s belőle néhány oldalt fel
olvasson nekem. S já rtam  
azonnal nyomában a matrózok 
között az A drián és Bécsben, 
a régi K. u. K. világban, ahol 
szolgálatát te ljesítette, s szo
rongtam, nehogy börtönbe k e 
rüljön a lázadó fiatalem ber 
ötven és egynéhány esztendő
vel ezelőtt, m ert idős Pum per 
Károly m ár akkor is kommu
nista volt.

— Károly bácsi nagyon é r
dekes. ember, — húzta ismét 
alá igazgató barátom , m intha 
a lényeg elm aradt volna a 
szűkszavú beszámolóból.

— Ö az, aki nagypénteken 
felfeszítette Krisztust.

.Kissé mellbevágott a m ondat 
és érdeklődésem úgy növeke
dett, m int a  gomba.

— Bizony, m ert éppen gyűj
teni voltunk Károly bácsival a 
múzeum számára, am ikor N. 
község a püspökét v árta  b é r
m álásra. Mi " is odavetődtünk 
a templom elé, ahol néhány 
atyafi izzadt hatalm as kőke
reszt felállításával. Am int k i
derült, egy trak to r rosszul k a 
nyarodott és kidöntötte a 
keresztet, am elyről darabok
ban tö rt össze a Megváltó 
teste. A kereszt felállítása 
még csak sikerült, de hogyan 
szerkesszék fel az egyszerű fa
lusiak az Üdvözítő testé t?  És 
Károly bácsi, a k t ezermester, a 
nap hőse lett. Kalapácsot k ért 
és szakszerűen felszegezte a 
jám bor atyafiak szem eláttára 
Jé zu st,a  keresztre. Még a  plé
bános is hálálkodott érte és 
jöhetett a püspök, m inden 
rendben volt.

— Mondom, Károly bácsi 
nagyon érdekes ember. — S én

i b ö S éd esan yám  m e llé  n y u g 
d íjas b etegáp o lón őt k eresek . G er
g e ly  Lajos, B udaörs, K am araerdő. 
Zom bori u . 53. M egk özelíth ető  é l
e s  v illam ossa l, v a g y  87-es au tób u sz-  
szal.

— WOOD STOCK-K ANADA 18 re
g iszteres, p edálos, igen  szép  hangú  
harm ón ium  eladó. Cím a k iad óh i
vatalban

egyre jobban hegyeztem a fü 
lemet, hogy yajon m it ta rta 
nak még róla eímondandónak.

—  Hogy is volt Károly bácsi, 
azzal az Üdvözléggyel? — Ká- 
rbly bácsi fogatlan szája elhú
zódik és m intha röstelné m a
gát, szemét kissé lesüti, mélyen 
a muzeális tárgyak  alá néz és 
mesébe kezd:

— Háromszor vettem  el -a 
feleségemet. (Biztos m egérde
m elte s ez önm agában is na
gyon érdekes!) Aztán am ikor 
.ötven éves, évfordulónk köze
ledett úgy két éve, m ondja az 
asszony, — ő hivő és szépen 
m egfértünk egymással, — „K á
roly, templomba kéne menni, 
hogy a pap is m egáldjon ben
nünket”. így azután elm entünk 
Sopronba, de egyenest a Szent 
M ihály templomba. Azt m ondja 
a plébános: „előbb gyónni 
kell”. Ha kell, jó, pedig m ár 
ötven éve nem  gyóntam. De 
hát anélkül nincs áldás, Szépen 
meggyóntam oldalt a templom
ban. Meg is kaptam  a peniten- 
ciát. Három M iatyánkot és há
rom Üdvözlégyet kellett e l
mondanom bűneim ért. Ez 
ugyan nem  volt sok, s szépen 
térdelek, mondom magamban 
a M iatyánkot sorba. Amikor 
az Udvözlégyhez érkézek, meg
akadok. Húzódik az idő, szól 
pz asszonny: „mi van, K ároly?” 
Hagyj már, felelem, elfelejtet
tem  az Üdvözlégyet. „Hát csak 
gondolkodj, m ajd eszedbe ju t”. 
(Rendnek kell lenni!) Bárhogy 
gondolkodtam, a felénél el
akadtam  ismént. £fát ha a fe

léig tudom, ju to tt eszembe, el
mondom a  felét hatszor. Ez 
végül is ugyanannyi. „No, K á
roly, — szól rám  az asszony—, 
rendben?” Igen, feleltem, me
hetünk az áldásért. így mond
tam  el a feláldozásért és az 
áldásért kétszer annyi fél Üd
vözlégyet. — P

M intha még m indig szégyelné 
magát, lesüti szemét. M ajd rá 
tek in t a  múzeum tárgyaira, 
szeme letörölgeti róluk az időt, 
évszázadok rárakódott patiná
ját. S  a múzeum tele le tt nap
sugárral, derűvel, m ert az „ér
dekes em ber” a m últból a je 
lenbe lépett.

K P.

— HARMÖNHTMOT v en n ék  akár
m ily en  á llap otbán , v id ék rő l Is ár- 
m eg je lö lésse l. S zeitzn é, B udap est, 
vm ., K öltő i A n n a  u . 10. I. 10.

— E G Y E D Ü L Á L L Ó  50 év es  le in -  
íorm álh atő  evan gé lik u s a sszon y  
szab ad ren d elk ezésű , v a g y  a lbér
le t i szob át k eres  b e lső  terü leten . 
Szob atársn ak  is  e lm en n ék . H or
v á th  M. S á n d o m é, B u d ap est, V ., 
Szent István  körút 5. f. 9

\ Istentiszteletit rend
I ' B u d ap esten , 1970. d ecem b er 13-án

D eák  tér  de. 9. (úrv) T rajtler Gá 
bor, de. 11. (úrv) dr. K ék én  A nd
rás, du . 5. dr. H afen sch er  K ároly, 
du. 6. szeretetv en d ég ség : dr. K é
k én  A ndrás. F asor  de. 11. D . K oren  
E m il, du. 6. Szirm ai Z oltán. D ózsa  
G yörgy  út de. fé l 10. D . K oren  
E m il. Ü llő i út 24. de. fé l  11. K ará
c so n y  Sándor u. de. 9. R ákóczi 
ú t 57/b. de. 10 (szlovák) A radi A n d 
rás, de. 12 (m agyar). T h a ly  K álm án  
u. 28. de. 10. F ran cisc i G uido, dé. 
11. F ran cisc i G uido, du. 6. F ran cisc i 
G uido. K őbán ya  de. 10. V eöreös  
Im re, du. 5. V eöreös Im re. U tász u . 
de. Ql S ü lé  K ároly . V ajda P éter u. 
de. fé l 12, V eöreös Im re. Z ugló  
de. 11. (úrv) B oros K ároly . R ák os
fa lva  de. 8. B oros K ároly. G yár- 
m a f u. de. fé l  10. B oros K ároly. 
Fóti út de. 11. B en czú r  L ászló. 
V áci ú t de. 8. B aran yai T am ás. 
F rangepán  u. de. fé l 10. B aran yai 
T am ás. Ú jp est de. 10. B lá zy  L ajos. 
P esterzséb et de. 10. V irágh G yula. 
P estlőr in c  de. 11. M atuz L ászló. 
K isp est de. 10. K isp est W ekerlete- 
lep  de. 8. P estú jh e ly  de. 10. Sch rei
n er  V ilm os. R ákospalota  MÁV te 
lep  de. 8 R ák osp alota  N agytem p 

lom  de. 10. R ákospalota  K istem p- 
lom  du. 3. R ák osszen tm ih á ly  de.
fé l 11, K arner Á goston . Sash alom  
de. 9. K arner Ágostort. M átyásföld  
de. fé l 11. C inkota de. fé l 11, du. 
fé l 3. K istarcsa  de. 9. R ákoscsaba  
de. 9. B ék és  József. R ák osh egy  
de. 9. R ák osliget de. 10. R ák osk e
resztú r  de. fé l 11, du . 3.

B écsik ap u  tér de. 9. (úrv) D. 
dr. O ttlyk  Ernő, de. fé l 11 (n ém et), 
de. 11. (úrv) D . dr. O ttlyk  Ernő, 
du. 6. Szita  István n é. T orockó  tér  
de. fé l 9. M adocsai M iklós. Öbuda 
de. 9. F ü löp  D ezső , .de. 10. (úrv) 
F ü löp  D ezső . XII. T artsay  V ilm os u. 
de. 9. R u ttk ay  E lem ér, de. 11. 
B u ttk ay  E lem ér, du . fé l 7. T akács  
Józse f. B u d ak esz i de. 8. T akács  
József. P esth id eg k ú t de. fé l 11. Ta
k ács  József. K elen fö ld  de. 8. (úrv) 
B en cze  Im re, de, 11. (úrv) B en cze  
Im re, du. 6, dr. R ezessy  Zoltán. 
N ém etv ö lg y i ú t de. 9. dr. R ezessy  
Z oltán. N a g y té tén y  de. fé l  9. V i- 
sonta i R óbert. K e len v ö lg y  de. 9. 
B udafok  dé. 11. V ison ta l Róbert.

. B udaörs du. 3. V ison ta i Róbert. 
C sillagh egy  de. fé l  10. C sepel de. 
fé l 11.

I m á d k o z z u n k

Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy igéd tiszta és erős fénye 
rávilágít életünk minden sötétségére, hitünk ürességére, éle
tünk, cselekedeteink sok fogyatékosságára, képmutatásunkra és 
keményszívűségünkre.

Bocsássad meg Urunk, hogy nem bíztunk erődben, irgalmas 
szereteted erejében. Azt hittük talán, hogy téged, vagy a te 
ügyedet féltjük, pedig önző szívvel csak magunkra gondoltunk. 
Önzésünk igájában nem tudtunk rád feltekinteni, de egymást 
sem láttuk meg igazán. Nem vettük észre egymásban a testvért, 
a széretetre velünk egyképpen rászoruló embert.

Isten Fia, Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, hogy szerete- 
tedet hirdesse életünk. Amen.

— Advent 3. vasam apjan az 
oltárterítö  színe: lila. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje: 
1 Kor 4, 1—5; az igehirdetés 
alapigéje: Jn  10, 30—IS.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
December 20-án vasárnap reg
gel 7 órakor az evangélikus 
egyház félóráját közvetíti a 
Petőfi rádió és az URH adó. 
Igét hirdet DR. SELEMCZI 
JÁNOS, a Teológus Otthon 
igazgatója.

— A  BÄCS-KISKUN EGY
HÁZMEGYE lelkészi m unka- 
közössége novem beri ülésén 
Seben István ta rto tt igema
gyarázatot, Görög Tibor espe
res és Hulej Alfréd előadása 
u tán  Jeszenszky Tibor ige- 
hirdetési előkészítőt tarto tt, 
m ajd esketési és tem etési ige
hirdetéseket beszéltek meg 
közösen a  munkaközösség tag
jai.

— FASOR. A gyülekezet 
ádventi sorozatának keretében 
az elm últ években itt  szolgált 
egykori segédlelkészek szol
gáltak. Az első együttléten, 
am ely ádvent első vasárnap
ján volt szeretetvendégség ke
retében, ifj. Harmati Béla 
lelkész ta rto tt előadást az egy
házi világszervezetek szolgá
latáról. A továbbiakban Blázy 
Lajos, m ajd az utolsó ádventi 
vasárnapon Mezősi György 
szolgál.

— GYENESDlAS. A So-
mogy-Zalai, Egyházmegye lel
készeinek D. Koren Emil szer-

Ssó és
ERNST TROELTSCH

aki 1923-ban . halt meg, híres 
teológus, filozófus és finom 
hum orú em ber volt. Egyszer 
találkozott egy m ásik ■ egye
tem ről való filozófus profesz- 
szorral, aki lenézte a teológu
sokat. Ez a  professzor csipke
lődő megjegyzést te tt Troeítsch 
előtt: „Nemrégiben belenéze
gettem  a  Bibliába. M ondha
tom ö n n ek  egész sor érdekes 
dolgot ta láltam  benne.” 

Troeítsch széles mosollyal 
nézett a  kollegára és szenve
délyes hangon felkiáltott: „Na, 
ne mondja! M ennyire örülni 
fog ennek a  jó Isten is, ha egy
szer m egtudja!’’

KARL HEINRICH 
WEIZSÄCKER

aki Tübingenben tan íto tt egy
háztörténelm et 1861-tól kez
dődően, olyan teológiai hall
gatót vizsgáztatott, aki közis
m ert volt hiányos szorgalmá
ról. A professzor elhatározta, 
hogy furfangos kérdéseket 
tesz fel. „M ondja meg nekem, 
kérem  — kezdte a  vizsgázta
tást — ki volt Augustinusnak 
a nagym am ája”

keszto ta rto tt előadást, m ajd 
folytatott hossszú eszmecserét 
az Evangélikus É let szolgála
táról. Ez volt a  tizennegyedik 
egyházmegye, am elynek lel
készeivel a  szerkesztő lapunk 
kérdéseiről beszélgetést foly
tatott.

— A PESTI EGYHÁZME
GYE lelkészeinek összejöve
te lén  dr. If. Gaudy László 
ta rto tt előadást „ö tven  eszten
dő szószéken” címén, m ajd 
Leskó Károly argentínai 
(Buenos Aires) lelkész ta rto tt 
beszámolót dél-am erikai egy
házi szolgálatáról. <

— A BORSOD-HEVESI 
EGYHÁZMEGYE lelkészi 
munkaközössége decem ber 8- 
án  Miskolcon ta rto tta  ülését. 
Ű rvacsorát osztott Tarjáni 
Gyula. Előadással dr. Hafen- 
scher. Károly és Scholz László, 
tájékoztatással Pásztor Pál es
peres, záróimádsággal Pintér 
Károly szolgált

— BUDAVÁR. December 
13-án hálaadó ünnepség lesz a 
gyülekezetben abból az alka
lomból, hogy a Bécsikapu téri 
tem plom  felavatásának 75. 
évében a főváros a  templomot 
újjáépíttette. Délelőtt 11 óra
kor hálaadó istentiszteletet, 
m ajd 12 órakor ünnepi köz
gyűlést tartanak.

— BÜK. Ádvent első va
sárnapján  Várady Lajos budai 
esperes p rédikált és ta rto tt 
előadást a  gyülekezetben.

mosoly
Az ugyan közismert, hogy 

Augustinusnak az édesanyja, a 
kegyes, nagy imádkozó Moni
ka volt, de a nagym amáról 
nem  tudunk  semmit.

A hallgató viszont érezte, 
hogy tőrbe akarják  csalni és 
mivel ta lp raesett fiatalem ber 
volt, ellenkérdést te tt fel a 
professzornak: „Anyai részről 
tetszik kérdezni, vagy apai 
részről?”

AUGUST THOLUCK
1826-tól haliéi professzor, az 
ébredési mozgalom nagy a lak 
ja, atyailag szerette a  teológial 
hallgatókat. Ez azonban nem 
ta rto tta  vissza attól, hogy a 
vizsgáztatásnál ne tegyen fel 
ugratós kérdéseket. Egy alka
lommal így kezdte el a  vizs
gáztatást egyik hallgatójával: 
„Amikor legutóbbi utazásom 
kor kofferom at Lipcsében a 
pályaudvaron hagytam  és 
em iatt később sok kellem et
lenségem lett, Isten ak a ra tá 
ból tö rtén t ez vagy pedig a 
Sors já téka volt?” — A hall
gató erre így felelt: „Se az 
egyik se a másik, Professzor 
Ür! Inkább a  professzorok 
szórakozottsága. . . ”

„Egy szó k iált: A pusztában 
készítsétek az Ű rnak utat, ös
vényt egyengessetek a kietlen
ben a mi Istenünknek! Imé, az 
Ür Isten jő hatalom m al, és 
karja  uralkodik. íme, ju talm a 
vele jő, és megfizetése Ö előtte.- 
(Ézs 40, 3. 10).

VASÁRNAP. — „Krisztus 
eljö tt és békességet hirdetett 
nektek”. (Ef 2, 17) Az ádvent 
m indig a  K risztussal. való ta 
lálkozásra felkészülés ideje. A 
heti ige szavával élve az útké- 
szítés ideje. És ha valaki fi
gyelmesen végigolvassa a  napi 
igéket, azt á llap íthatja  meg, 
hogy ezek az igék a  K risztus
sal való találkozás fényébe á l
lítják  be hétköznapjainkat. A 
mai ige a  békességről beszél. 
Béke nélkül nincs élet a föl
dön. M ert a béke az élet lehe
tősége. Az az Isten, aki békét 
terem tett önmaga és az em ber 
között, békére kötelezi az em 
bert is a m ásik ember, a másik 
nemzet, a m ásik faj irányában. 
Ne csak beszéljünk- a békéről, 
hanem  tegyünk meg érte  min
den tőlünk telhetőt!

HÉTFŐ. — „Megesküdt a mi 
atyáinknak, hogy m egadja né- 
künk: félelem nélkül szolgá
lunk néki”. (Lk 1, 73—74) Ma 
újabb „hétköznapi problém a 
szólal meg az igében. „A féle
lem  nélküli élet” szolgálata. 
Ami Istentől függ, a félelem 
nélküli szolgálat lehetőségének 
m egterem tése Isten ajándéka 
szám unkra. A m i önzésünk, 
szeretetlen ségünk, önteltsé
günk az, am i gátol m inket a  
kapott jó lehetőség élésében. 
Az ádventi idő legyen szá
m unkra jó  alkalom arra, hogy 
félelem nélkülivé tisztuljon az 
em berek közötti, a  világban 
való jó szolgálatunk.

KEDD. — „A M ester itt van 
és hív téged”. (Jn 11, 28) Azok 
az emberek, akiket Jézus el
hívott, nem  semmittevő, h a 
szontalan, csak önmagukkal 
törődő életre h ivattak  el. A kit 
Jézus megszólított, azt szolgá
la tra  küldte. A rra, hogy azt 
tegye, am it Ő te tt egész életé
ben: szolgálni az embereknek. 
É jjel és nappal, alkalm as és 
alkalm atlan  időben. H ittel és 
szeretettel, dorgálással és si- 
mogatással, bátorítással és étel, 
vagy ital adásával. Vájjon így 
készülünk ádvent napjaiban a 
nagy K irállyal való találko
zásra?

senki ne m aradjon a sötétség
ben, aki bennem hisz.” (Jn T2, 
46) Nem mindegy, hogy hogyan 
él a keresztyén ember. Krisz
tus világossága a mi életünk
ben is világosságot terem t. így 
nemcsak bűneinket, m ulasztá
sainkat vehetjük észre, hanem  
azt is, hogy mi a küldetésünk. 
Nekünk világítanunk kell az 
em berek között. Világítania 
kell a szolgáló szeretetünknek, 
hogy ne a sötétség, a bűn, a 
háború, a gyűlölség legyen ú r
rá  az em berek között, hanem  
a béke, a  világosság, az egy
más megbecsülése és a  szere
tet. •

PÉNTEK. — „Hallottátok, 
hogy megm ondatott a  régiek
nek: ne ölj, m ert aki öl, méltó 
az ítéletre. Én pedig azt mon
dom nektek, hogy mindaz, aki 
haragszik atyjafiára, méltó az 
ítéletre.” (Mt 5, 21—22) Megint 
„hétköznapi” problém a az em
berek együttélése területéről! 
És nem  az ölés, a  gyilkosság 
bűntettéről van itt  szó, hanem  
a haragról, ami sokszor ú rrá  
lesz rajtunk. Az ádventi idő 
nekünk szóló igéi a haragot, a 
gyűlölködést akarják  k iirtan i a 

szívünkből és az életünkből. 
Vegyük komolyan Jézus K risz
tus figyelmeztető szavát, s a 
harag helyett a megbocsátás, 
a gyűlölség helyett a szeretet 
indulatával közeledjünk a  má
sik emberhez.

SZOMBAT. — „Az ő teljes
ségéből vettünk m indnyájan, 
kegyelmet is kegyelemért.” (Jn 
1, 16). M intha összefoglalása 
lenne a m ai ige az ádventi üze
netnek. Kegyelmet hoz a hoz
zánk is közeledő ádventi Mes
siás. Ingyen kegyelmet, ame
lyet nem  lehet kiharcolni, k iér
demelni, megvásárolni. Ezt a  
kegyelmet k ínálja  nekünk a 
m ostani ádventen, hogy szí
vünk, lelkünk és egész életünk 
m egújulva v árja  a  karácsonyi 
csodát, a Krisztussal való ta lál
kozás boldog óráját.

Harkányi László

LUTHER ÉLETRAJZA
H éber nyelvre fordítva ki

ad ták  R. H. Bainton „Here I  
stand” (Itt állok) című Lu
th e r életrajzát. A kiadáshoz 
anyagilag több egyház hoz
zájárult, így a  finn egyház is.

KV ANGELIKUS ELET
SZERDA. — „Az ő irgalm as

sága nem zetségről nem zetségre 
van azokon, ak ik  öt félik.” (Lk 
1, 50) Isten irgalm át szám talan
szor m egtapasztalhatta m ár az 
em ber az idők folyamán. M ert 
gondoljunk csak Noéra, a Vö
rös-tengeren száraz lábbal á t
haladó sokaságra, a pusztában 
is vizet nyert népre, vagy akár 
Jézus K risztus korának embe.- 
reire. És jó, ha egy kicsit meg
vizsgáljuk a m agunk életét is. 
H ittel és boldogan vallhatjuk, 
hogy Isten irgalm assága a mi 
életünkben is valóság. Féljük 
őt tiszta, élő h ittel és cselekvő 
szeretettel!

CSÜTÖRTÖK. — „Én vilá
gosságul jöttem  e világra, hogy

A  M agyarország! 
E v a n g é lik u s O rszágos E gyház  

S a jtóosz tá lyán ak  lapja  
S zerk eszti: a szerk esztőb izo ttság  

F ele lő s  szerk esztő  é s  k iadós  
D. K orén Em i!

S zerk esz tő ség  és k iad óh ivata l; 
B u d ap est, VIII.. P u sk in  u. 12, 

T ele fo n : 142—074 
C sek k szá m la szá m : 20.412—VH1 
E lő fize tési ár: egy  évre  90,— Ft 

Á ru sítja  a M agyar P osta
In d ex  25 211

TO.4581
A th en aeu m  N yom da. Budapest 

H otációs m agasn yom ás
Felelős vezető :

Sopron i B éla  igazgató

rAz utolsó óra
Hideg decemberi szél söpri 

az utcát. Ó az ágyban fekszik. 
Riadtan néz. Haldoklik, ötven
három éves asszony.

Húszéves volt, amikor el
kezdődött a tragédiája. Egy 
autó elgázolta a férjét. Azt 
hitte, megőrül. Ha nincs a kis
lánya, öngyilkos lett volna. A 
kicsi napokig várta az apját 
Aztán a gyermeki könnyenfe- 
ledés törvényszerűségével egy
re kevesebbet emlegette. Ö 
éjszakákon keresztül sírt. Csak 
a lányának •élt.

Hófelhök jöttek a város fölé.
Tizenöt év múlva ment férj

hez újra. A férfi nem vállalta 
a lányt. Csak hitegette majd. 
majd. A lány ezért gyűlölte 
meg az anyját. Nagyanyánál 
szobájába zárkózott, ha láto
gatóba jött az anyja.

Szemerkélni kezd a hó.
Eltorzul az arca. Látszik 

rajta, hogy szenved. Rákos.
— Nagyon fá j...?
— Majd jön a nővér. . .
Nem fejezte be a mondatot.

Majd jön a nővér és injekciót 
kap. Nehezen lélegzik. A karja 
a paplan tetején csont és bőr. 
Az ajtót nézi. A szeme csupa 
várakozás.

— A lányom is el fog jön
n i .. :  elmentek érte.

A lányát várja. A szoba egy 
ötemeletes, modern ház vasaló
szobája az alagsorban. Füthe- 
tetlen. A, központi fűtés egy 
csöve megy keresztül rajta a 
kazántól az emeletek felé. Itt, 
él a húgával, amióta máso
dik férjét is eltemette. A húga 
idegbeteg.

Sűrűn havazik. Kis fehér 
takaró borítja az utcákat és 
a házakat.

Mondani szeretne valamit A 
kezem útáh nyúl. Remeg a 
hangja. Lassan beszél.

— Isten feloldozott engem...  
csupa fény volt minden. . . sár
ga és arany . . .  és Ű feloldozott 
engem...  Nem álmodtam, igaz 
volt —  sohasem láttám olyan 
fé n ye sség e t:

Elengedi a kezem. Behunyja 
a szemét.

Kinn elállt a hóesés. Kisütött 
a nap.

Az óra hangosan ketyeg. 
Alig *lélegzik. Mozdulatlan. A 
rádióban delet harangoznak.

Élesen fékez az utcán egy 
autó. Lépések közelednek az 
alagsor felé. Nyílik az ajtó. 
Megjött a lánya, ö  akkor már 
halott volt.

Bérezi Margit
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A szelídlelkűséji: belső bizonyosság
KÖZEL VAN AZ ÜNNEP. Nincs még egy nap az esztendő

ben, amelyre az emberek ilyen mértékű előkészületek lázában 
égnének, mint karácsonykor. Nem ismerem a kereskedelem 
kimutatásait és statisztikáját, de bizonyos vagyok afelől, hogy 
a karácsonyi forgalom messze felülmúl minden más időszaki 
forgalmat s ilyenkor a kereslet bizonnyal mindig túlnő, s túl 
fog nőni a kínálaton. Ebben az időszakban az aranyvasárnap 
forgalma külön is kiemelkedő. Különös vegyülékké keveredik 
a szeretet örömszerző törekvése és az ideges, türelmetlen kap
kodás. A fél város „kommissiózik”, ki-ki fejében forgatja vagy 
céduláról tartja számon, hogy mit Jcell még elintéznie, meg
vásárolnia, hová kell benéznie, melyik boltot, árut kell felku
tatnia. Ezekben a napokban közéletünk hőseivé válnak az üz
letekben a kiszolgálók, akik hallatlan türelemmel hallgatják 
az igényeket, felelnek a kérdésekre, teszik az árui a vevők elé, 
tanácsolnak, tájékoztatnak, ajánlanak, s mindezt mosollyal, de
rűvel, előzékenyen. Nagyon megértjük, hogy van közöttük 
mégfáradó, olykor morc is, és csodáljuk, hogy csak nagyon ke
vés van ilyen.

Az ő szolgálatukra gondoltam, amikor advent negyedik va
sárnapjának oltári igéjéből csengett felém ez az intelem: a ti 
szelídlelkűségétek ismert legyen minden ember előtt. ..

ARANYVASÁRNAPI INTELEM EZ, s nemcsak kereskedel
mi dolgozóknak szól, hanem közöttük■ és rajtuk kívül is min
den keresztyén embernek fel kell ismernie, hogy ez iránt az 
„áru” iránt nagy a kereslet. Aranyvasárnapi aranyérték ez.

A szelídlelküség semmiképpen sem jelent gyámoltalanságot, 
tétovaságot, erőtlenséget, elvtelen engedékenységet, dobzse- 
lászlós nemtörődömséget vagy éppen enerváltságot. Szelídlel
kű az tud lenni, aki belső meggyőződésében biztos, aki céltu
datosan határozott, aki tudja, mi a szerepe és feladata az élet
ben, akinek belső bizonyossága van. Nem szorul indulatokra 
ügye bizonyítására, s ha természete szerint szenvedélyes, csak 
azért az, mert a legnagyob harcot megvívta: legyőzte önmagát 
Az „ügy” nőtt naggyá benne, s ez az „ügy” ma az ádventi üze
netben igy hangzik: az Ür közel.

A MI SZELÍDLELKÜSEGÜNK az Ür közelségének ki- 
sugárzása. A keresztyén ember jellemvonása mindig is az volt, 
hogy „coram Ded”, Isten színe előtt él. Annak tudatában, hi
tében, bizonyosságában, hogy Isten színe előtt cselekszik. Az 
Ür közelségében élő ember nem szolga-természetű, de szolgá
ló lelkületű, önmaga legyőzése után fel tudja venni a felelős
séget mindazért, ami körülötte van, s abban megtalálja a ma
ga feladatát. Cselekt<ésében, véleményében nyugodt, mert Ura 
előtt cselekszik cs vélekedik. Ura pedig az, aki jászolban ér
kezik, keresztfán távozik és féltámadottan van jelen.

A MINDEN. EMBER ELŐTT ISMERT szelídlelküség nem a bel
ső szobánk, zárt világunk, magánügyünk területére tartozik. Van, 
ami oda tartozik. Ez nem. Ez a szolgálatunk, emberek közötti 
mozgásunk, cselekvésünk területére tartozik. A belső bizonyos
ság nyugalmával képviselt ügy förmanyelve ez. Az útra talált és 
útón járó ember léptei ezek. Az Űr közelségének ádventi üzenete 
ebben a biztos járásban erősít meg. A szelidlelkűségnek ezzel a 
bizonyosságával kell tudni segíteni, jót tenni, szeretni, alá- fö
lérendeltség helyett emberséges egymásmellettiségben járni, 
építő, tiszta erkölcsről szólni s abban élni, hitei tenni a háború 
vagy béke, vérontás vagy megbékélés, igazságosság vagy el
nyomás, emberi jogok vagy kiszolgáltatottság kérdéseiben, s 
„aki nem tud ezekben a kérdésekben tiszta szót mondani, az 
ne menjen fel a szószékre” — mondotta egy presbiter az egyik 
egyházkerületi tanácsülésen. Ez a templompadban ülő átlag
ember ,,keresletev volt a hitbizonyosság „áruja”, a szelídlelkű- 
ség biztos derűjének és harmóniájának aranyértéke iránt.

Strindberg „Álomjáték”-ában mondja valaki: „a szemet be
lülről is meg kell mosni”. Jelképes, szép ádventi szó ez. Így 
tesszük hozzá jelképesen, hogy meg kell mosni belülről a fület, 
a szívet, sőt a vállat is, hogy életünk, szolgálatunk kérdéseiben 
felelősen, szeretettel, erővel, hordozóképesen tudjunk helytáll
ni, hiszen nem csak az ünnep, — az Űr van közel.

D. Koren Emil

B A L A T O N S Z E M E S

Az ötszáz lelket számláló 
balatonszárszói szórványgyüle
kezet „„templom nélküli” gyü- 
lekezét volt, mivel sa já t tem p
loma, vagy istentiszteleti he
lye a 24 községben sehol sem 
volt. Régi vágya volt a  gyüle
kezetnek, hogy legalább egy 
helyen sa já t helyisége legyen. 
A lelkész! és üdülő-vezetői 
állás összevonásával felszaba

dult a szárszói lelkészi lakás, 
am it a  gyülekezet eladott és 
az árából kezdte m eg az épí
tést Balatonszemesen. Egy 
öreg, romos házat vették meg, 
am it szétbontottak és az anya
gából épült fel az új imaház*. 
90 ezer forintot fordítottak az 
im aházra a  lelkészlakás eladá
si árából, a  gyülekezet pedig 
készpénzben és társadalm i 
m unkában 75 ezer forintot 
ado tt e rre  a  célra. A bontási 
m unkák és az építkezés teljes 
egészében társadalm i m unká
ban történt. Az építkezést 1967 
m ájusában kezdték el és 
ugyanez év decem ber 3-án 
szentelte fel D. Káldy Zoltán 
püspök. Szemesen 33 lelket 
ta rtu n k  -nyilván. Szemes a 
gyülekezet központjában fek
szik, így i t t  ta r tjá k  a konfir
m ációkat és a  szórványnapo- 
kat. A gyülekezet jelenlegi 
lelkésze Kardos József,

A Teológiai Akadémia köszöntése
E lm o n d o tta  D. K á ld y  Z o ltán  p ü sp ö k  a ju b ile u m i ü lésen

Az Országos Evangélikus 195Q-ben m ind az állam, m ind lentenek ezek a bibliai versek 
Egyház — m elynek kebelébe az egyház helyesen • döntött, itt  és most, a mi társadalm unk- 
tartoznak az egyházkerületek, Teológiai tanáraink  egyházunk ban és szembesíteni kellett Is- 
egyházmegyék és gyülekezetek hitelvéi szerint, a Szentíráshoz ten igéjét azokkal a problé- 
— úgy köszönti a 20 éves Teo-‘ kötött / lelkiism erettél m űvel- m ákkal, am elyekkel az egy- 
lógiai Akadémiát, m int az hették a teológia tudom ányát és ház és annak tagjai az új hely
édesanya a leányát vagy a fiát' tan ítha tták  az ifjú  nem zedé- zetben találkoztak. Meg kellett 
20 éves születésnapján. Vagyis két. mondani félreértés nélkül,
nem úgy m int egy tőle függet- Az állam  , és egyház szétvá- hogy m it je lent egyháznak len
ien, ra jta  kívülálló vagy mel- lasztása azonban' nem  azt je- ni az új társadalom ban, m i
iette álló intézm ényt, hanem  lentette, hogy attól kezdve az vei tartozik az egyház a társa- 
úgy m int ami az övé, a sa ját- egyház és. állam  két kőfallal dalomnak, népünknek, a népi 
ja, m int am i belőle való és jó körülkerített, ellenséges vár- állam nak. Nem használhattunk 
szolgálata segítésére rendelte- ként állt egymással szemben, ebben a teológiai m unkában 
tett. A Teológiai Akadémia az Mind a Szentírásból, m ind a régi recepteket, nem  ism étel- 
egyház Teológiai Akadém iája, hitvallási iratokból nyilvánva- gethettük a tegnap feleleteit, 
És most éppen ezt ünnepeljük, ló, L uther „kétféle korm ány- hanem  bátraknak  kellett len-

zásról” ír t ira ta  pedig külön nünk az új kérdésekre új fe- 
Az állam  és egyház között is figyelmeztet rá, hogy a ke- leletet adni.

1948-ban m egkötött Egyezmény resztyén em berek nem csak Is- . . . . . .  .
egyik, alapelve az egyház és ten országának tagjai, hanem  Ebben a teológiai taradozas- 
állam  szétválasztása volt. Ez egyidőben állam polgárok is, a , “  ^dott Teológiai Akademi- 
a szétválasztás teljesen megfe- társadalom nak tagjai. Az is vi- a , 1§en nagy tseget egy- 
lelt reform átorunknak, L uther lágos volt 1948-tól kezdve, hogy hazunknak. A történeti ■ ígaz- 
M ártőnnak a „két korm ányzás- M agyarországon olyan állam  saghoz hozza tartozik, hogy 
ról” ír t tanításának. A szétvá- ' és társadalm i rend épül, mely- ^T ir\ te nem maga1 a Teológiai 
lasztás lényege pedig az volt,' nek  alap ja á m arxizm us—le- Akadémia, m int olyan es nem 
hogy mind az állam, m ind az ninizmus ideológiája, ami azt ls a professzorok a maguk 
egyház a maga funkcióját ki- is jelentette, hogy a hatalom  összességében ad tak  ezt a se- 
vánja betölteni. Az evangéli- a munkásosztályé, -amely nem  Súseget, inkább csak egy-egy 
um hirdetése, tan ítása és ezzel polgári, hanem  népi dem okrá- p.F°, ,es^?or.’ a , k felism ertek a 
összefüggésben a teológiai ciát épít, Ebben az új állam i történelm i helyzetet es benne 
m unka művelése nem  az ál- és társadalm i életben kellett az Is,An kihívását az egyház
iam, hanem  az egyház funk- az egyháznak helyét és szol- f’oz* A? 1S teArJ.. Aogy az UJ 
ciója. Ez a szétválasztás egy- .gálatát m egtalálnia, kijelölnie, helyzetben az uttorest, a kez- 
bén azt is dokum entálta, hogy Ehhez pedig alapos, szívós és oemenyezest, az utjelolest nem  
egyfelől az állam  nem  kívánja gyökerekig menő teológiai mun- a  Teológiai Akadémia es an- 
az egyháztól az ideológia átvé- kára volt szükség. Nem lehe- nalí_ Professzorai, hanem  az 
telét, másfelől az egyház nem tett az elénk jövő problém á- egyház püspökei es felügyelői 
igényli,' hogy az állam i fel- kát elintézni bibliai versek ci- tegeztek. Gondolok itt Dezscry 
sőbbség az evangélium alap- tálasával, sem ilyen sorokkal, osze” .rnASlflen f
ján ' kormányozza az országot, hogy ..ne szeressétek a világot”, - , n i.?v,e e  ’re.’ Mt"P-ly f l f r -  
Rnnek az elvi tisztázódásnak sem .ilyennel;; hogy „m inden rt° 1952-ben elm ondott fel
egyik gyümölcse Teológiai leiek engedelm eskedjék a  fel- ogyeloi székfoglalójára es ta- 
Á kaöehiiáhk létrejötte. Az el- sőfeb' hatalm asságnak’’’. „ Végig rAn nern fészek szerenytelen, 
m últ 20 esztendő igazolta, hogy kellett gondolni, hogy m it je- ha megemlítem az ellenforra

dalom után 1958. novem ber 
'4-én a Deák-téri tem plom ban 
elmondott püspöki székfogla
lót és fo lytathatnám  Vető La
jos, m ajd Öttlyk Ernő szolgá
latúival. De az is tény, hogy 
eleinte Teológiai Akadém iánk 
néhány professzora, később és 
jelenleg a m aga egésze, olyan 
alapos, bátor, vonalaiban fes 
részleteiben is jól végiggondolt 
teológiai m unkát végzett, amely 
nagyban segített abban, hogy az 
egyház vezetőség jó teológiai 
alapokon hozzon egyházpoliti
kai döntéseket és ,a lelkészek 
is jól végezzék el szolgálataikat 
a gyülekezetekben.

Az Országos Egyház nevében 
hálásan megköszönöm a Teoló
giai A kadém iának és profesz- 
szorainak m unkáját. Köszö
nöm, hogy a teológia tudom á
nyát nem csak magas szinten, 
de gyümölcsözően és előremu- 
tatóan végezték. Köszönöm, 
hogy ezt a teológiai m unkát 
nem  m agukba zárkózva vagy 
magányosságba vonulva, az 
íróasztal m ellől végezték, h a 
nem  szoros kapcsolatban az 
egyház életével, a gyülekeze
tekkel és azokra a kérdésekre 
igyekeztek m unkájukban felel
ni, am elyeket az egyház élete, 
és a mi új m agyar világunk és 
az emberiség m ai élete adott 
fel. Köszönöm tanító  és nevelő 
m unkájukat a  Teológiai Aka
démián. Azt, hogy felneveltek 
egy olyan ifjú  lelkész-nemze
déket, am elynek nagyobb több
sége jól helyt áll a gyüleke
zetekben, érti a m ában való 
szolgálatot és szíve szerint se
gíti népünket a szocializmus 
építésében. De köszönöm azt 
a szolgálatot is, am elyet az 
egyházkormányzás segítésével 
végeztek el. Továbbá a  teoló
giái konferenciákon, Lelkészi 
Munkaközösségekben és gyü
lekezetekben elvégzett szolgá
latukat. A sajtóban végzett 
m unkájukat. Nem utolsósorban 
külföldi konferenciákon, nagy
gyűléseken és az egyházközi 
kapcsolatokban elvégzett olyan 
jó m unkájukat, am elynek ha
tárainkon kívül is jó híre van, 
és amely más külföldi egyhá
zakat is új tájékozódásra, esz- 
mélkedésre b á to rít

WANTULA PÜSPÖK 
A LENGYEL—NYUGATNÉMET 

TÁRGYALÁSOKRÓL
Dr. Andrzej Wantula, a 

Lengyel Evangélikus Egyház 
püspöke nyilatkozatában nagy 
eredm ényként üdvözölte a 
Varsó és Bonn közötti tárgyá- 
lásokat és megegyezést. Em
lékeztetett arra, hogy a Né
metországi Egyesült Evangéli
kus Egyház 1965-ben kiadott

em lékirata m ár követelte, hogy 
a két ország közötti határ kér
désének ügyében kezdjék meg 
a tárgyalásokat. A püspök re
m ényét fejezte ki, hogy Len
gyelország és Németország a 
jövőben a  szerződés alapján  
jobb kapcsolatokat építhet ki 
egymással.

HIROSIMA-KONFERENCIA

„Hirosima K onferenciát” hí
vott össze novem ber végére és 
decem ber elejére a  hirosim ai 
Béke és K ultúra Központja, 
am elynek célja, hogy em léke
zetben ta rtsa  a i 5  évvel ezelőtt 
H irosim ára és Nagaszakira 
ledobott atom bom bák pusztí
tását.

A fenti konferencián dr. 
Bartha Tibor reform átus püs
pök is részt v e tt és előadást 
ta rto tt a  „A nukleáris kor és 
az ember” címen. Elkísérte 
ú tjá ra  a püspököt dr. Tóth 
Károly főosztályvezető is.

Kérem a Teológiai Akadé
miát, hogy jó m unkájukat foly
tassák tovább. Kérem  a pro
fesszorokat, hogy m erjék n a - ' 
ppnta- felvetni sa ját m aguknak 
a kérdést: hogyan lehetne még 
jobbá, még bátrabbá, még 
gyümölcsözőbbé tenni teológiai 
m unkájukat. Szembesítsék na
ponta teológiai felism erésein
ket a naponta elénk kerülő új 
helyzetekkel, kérdésekkel. M er
jenek gyors és m indig előre
m utató feleleteket adni azokra • 
a kérdésekre, am elyeket egy
házunk élete és az emberiség 
élete ad fel nekünk. Segítsék a 
diakónia teológiájának gazda
gítását, továbbfejlesztését. Ad
janak  indításokat arra, hogy 
lelkészeink még az eddiginél 
is jobban végezzék el szolgá
la tukat népünk javára, a szo
cializmus építésében és gyüle
kezeti tagjaink is még jobban 
lássák hitükből folyó elköte
lezettségüket társadalm unk 
építésére. Velünk együtt tanít-, 
sák úgy és neveljék úgy, teoló
gusainkat, hogy azok igehirde
téseikben feleleteket tud janak  
adni azokra a kérdésekre, am e
lyek ma az egyház, az egyes 
gyülekezeti tagok és világunk 
nagy kérdései, végezzék fel
szabadultan és jó rem énység
gel diakóniai szolgálatukat az 
egyházban, a társadalom ban és 
az emberiség nagy közösségé
ben. Szeressék hazájukat, a 
m últban olyan sokat szenvedő, 
a jelenben szocializmust épí
tő népünket.

Örülök annak, hogy Teoló
giai A kadém iánk fennállásá
nak 20. évfordulóján díszdok
tori címmel tün te tte  ki, legré
gebben szolgáló professzorát 
Dr. Pálfy Miklóst. A  k itün te
tést Pálfy Miklós elsősorban 
nem  azért érdem li meg, m ert 
legrégebben szolgáló profesz- 
szor, hanem  'elsősorban azért 
érdem li meg, m ert a profesz- 
szorok között ő az, aki legko
rábban ism erte fel népünk és 
benne egyházunk történeti 
helyzetét és kezdett aktívan 
m unkálkodni azért, hogy egy
házunk m egtalálja helyét az új 
m agyar világban. M ert m un
kálkodni ezért politikai síkon 
is. M ert kockázatot vállalni az 
ú jé rt és következetesen szol
gálta az ú ja t az egyházban és 
a társadalom ban. V állalta a 
meg nem értők kritikáját, ab 
ban a bizonyosságban, hogy a 
jövő őt fogja igazolni. Igazolta 
is. Ez önm agában is nagy elég
tétel lehet neki. Köszönjük 

magas szintű tudományos m un
káját. Könyveit. 25 éves szol
gálatát a Teológián, melyből 
20 évet rendes tanárként szol
gált. Köszönjük népünk javá
ért elvégzett m unkáját. Kö
szönjük, hogy szolgáló életé
nek felét a Biblia fordításra ál
dozta. Vagyis nekünk áldozta. 
Köszönjük a Keresztyén Béke- 
konferencia területén végzett 
egyértelm ű és következetes 
m unkáját. Köszönjük, hogy a 
M agyarországi Egyházak ö k u 
m enikus Tanácsának fő titkára
ként idehaza és külföldön so
ka t fáradozott az ökumené k i
építésében. Legyen áldás ra jta : 
további életén, családja életén 
és szolgálatán.

Végül hálásan köszönöm Ma
gyar Népköztársaságunknak, 
benne az Állami Egyházügyi 
H ivatalnak, hogy Teológiai 
Akadém iánk ' fenntartásában 
anyagilag és erkölcsileg is se
gítségünkre volt. Ez is jelzi azt 
a  jó viszonyt, am ely állam unk 
és egyházunk között fennáll. 
Egész egyházunk nevében 
mondok ezért köszönetét.

A 20. m érföldkőtől induljunk 
előre és soha sem visszafelé, 
hanem  mindig csak előre. Bát
ran, hitben, szeretőiben és r e 
ménységben.

i



Névbe rejtett ádventi titok

K u lc s  D á v id  t ö r z s é b ő l
A kulcs nyit és zár, be és 

kim enetelt biztosit. Bibliai is
m ereteink három  je len téstar
ta lm at tá rn ak  fél a kulcs szó 
nyomában.

Legismertebb a „kulcsok ha
talm a”, am i Jézus szavaihoz 
fűződik, aki tanítványainak ti
tokzatos és felfoghatatlan h a 
ta lm at adott, am ikor rá juk  
bízta az oldás-kötés lehetősé
gét, vagyis a bűnbocsánat h ir
detését, vagy a bűnökben m eg
kötözés ítéletét. Legismertebb, 
de nem  a legértettebb kép ez. 
Nem az egyháztörténelem ben 
k ia lakult egyházhatalm i vitá
ka t akarjuk  értelmezni, vagy 
megoldani, hanem  énekver
sünk értelm éhez igyekszünk 
közelebb férkőzni.

Talán közelebb visz a m ásik 
kép, am i m ár Dávid házához 
fűződik. Dávid királyi házának 
udvarm estere hordozta a  dá- 
vidi palota kulcsait. De nem 
csak a kulcsok őre volt, s nem 
csak nyitni-csukni volt ha ta l
m a és feladata, hanem  egyben 
a dávidi udvarban élők szemé
lyi biztonságának, ellátottságá
nak őre, gondozója, felelőse 
volt.

A harm adik kép szorosan 
énekversünk kifejezésére m u
tat. Ü jtestam enturrü kifejezés 
ez: a Jelenések könyvében a 
filadelfiabeli gyülekezethez 
szóló levél bevezető m ondatá
ban szól az, aki „Szent, Igaz, 
akinél a  Dávid kulcsa van” 
(Jel 3.7). ő  az, Krisztus, a most 
érkező, aki nem csak m egnyitja

Isten országa kapuit, de .aki ál
tal oda beju thatunk, s aki 
mindvégig gondozója, felvi
gyázója, az Isten m ellett m a
radás biztonságának m egte
remtője, m egváltója népének. 
Ha pedig valaki úgy gondolná, 
hogy Jelenések-beli üzenetről 
lévén szó, m ennyről és üdvös-« 
ségről, bizonnyal a messze el
jövendő kérdése, a  m ajd eljö
vendő túlvilág állapota és ígé
rete ez a kép, annak hadd u ta l
junk  Jézus ezen szavára: az 
Isten országa nem  itt van, 
vagy am ott, hanem  tiköztetek 
van. Isten népe Isten szerete- 
tének, gondoskodó, tisztító, 
megőrző folyam atos művének 
biztonságában él, s ezt Jézus 
K risztusban tapasztalja meg, 
aki Kulcs Dávid törzséből. Ka- 
karácsonyeste előrevetített fé
nyében élünk, am ikor is ez lesz 
az üzenet: most le tt meg az 
üdvösség. Benne, Krisztusban, 
a megszületőben i t t  van, ké
szen van, megvalósult. Bizony 
a tartalm ában  ott van a bűn
bocsánat, a Benne megtisztult 
élet, s egy olyan győzelmes fo
lyamat. am elyben a gonosz, a 
rossz, az ártó  „élrekesztetik” 
tőlünk. É letünk tiszta, szép fé
nyének beáradását várjuk  tőle.

Ó, jö jj, Kulcs Dávid törzséből, 
A m ennynek.kapuját nyisd föl. 
Az üdyösségre tá rj u ta t'
És rekeszd el a poklokat. 
Meglásd, meglásd ó, Izrael, 
Megszületik Immánuel.

K, E.

„Szügy papja“
— így h ív tuk  Fdbri Mihályt 
Ö m aga is így szokott bemu
tatkozni.

Az Alföld fia  és a  legnógrá- 
dibb Nógrád eggyéforrtak: 
Szügy életre-halálra  otthona 
le tt Fábri M ihálynak.

Falu és pap ja kölcsönösen 
ad ták  egym ásnak a  tekintélyt. 
M áshitű pap is van az evangé
likus többségű községben, de 
„Szügy pap ja” F ábri Mihály 
v o lt

M ikor hivatalos dolgaiból 
Balassagyarm atról haza-haza 
érkezett, a  faluvégen a  régi 
megyeszékhely kettős megye
házbástyája, m int régi hajdúk 
szalutáltak neki. S ő lelkipász
tori sétáin úgy tudott végig
menni a falun, hogy az em be
rek  term észetes m ozdulattal 
nyúltak k a lap ju k é rt: . .

Az ország egyik legnagyobb 
és legszebb falusi temploma

ad ta  m ajdnem  negyven éven át 
prédikációi a lá  a  magas szó
széket.

Kom pakt nagy anyagyüleke
zet s három  erős filia : egy-pap- 
feletti, bizony erőfeletti p ap 
ságban te lt el az élete.

Hosszú betegségét panaszta- 
lan derűvel hordozta.

S am ikor 1970. novem ber 26- 
án a  balassagyarm ati kórház
ból elindult vele a  gyászkocsi, 
a  balassagyarm ati templom 
harangszava búcsúztatta, fél- 
útig. O tt várta  faluja, gyüleke
zete s a  Budapesti-Rákóczi úti 
tem plom  Szügybe kerü lt nagy
harangjának  gyönyörű szav a . . .

Koporsójában mégegyszer 
megnyugodott kedves tem plo
mában.

Onnét tem ettük másnap, ha
talm as gyülekezet és m inden 
nógrádi pap.

H atvanhat éves v o lt

H. F.-né Keszthely. Egyre ke
vesebbet beszélgetünk, olva
som, pedig bizonyosan van — 
ír ja  — aki a íia talok nyelvén 
is é rt és kérdéseikre megfelelő 
választ tud  adni. Nem jó szo
kás az, hogy am ikor a  gyermek 
m egkonfirmált, u tána m ár nem 
foglalkozik a Bibliával, és el
felejt mindent. Még akkor is, 
ha egyébként já r  a tem plom 
ba. Szükség volna egy ötletes, 
ügyes, a  fiatalok m ai életét 
ism erő valakire, akitől volna 
m it várn iuk  nekik is a lapban 
hét végén. V árjuk türelm etle
nül, hogy mit, m ikor és ho
gyan beszélgetnék el, és miről, 
a fiatalokkal a lap hasábjain.

Kedves O lvasónkat emlékez
te tjük  arra , hogy hosszú 'hete
ken á t közvetlenül az ifjúság 
kérdéseivel foglalkoztunk • a 
„M ini-tém ák” sorozatban, még
pedig nem  ta laitalanúl, hanem  
úgy, hogy előbb egyes gyüle

kezetek ifjúsági bibliaorain 
feljegyeztük az egyes tém ákkal 
kapcsolatos hozzászólásokat, s 
azok tanítását, vagy tanulságát 
vontuk le. A m ini-divattól a 
tanuláson és m unkán á t a ba
rátság, szerelem, szeretet kér
déséig több m int két tucat 
kérdésről írtunk. Külön if jú 
sági rovatcím et persze nem  ad
tunk, m ert az a tapasztalatunk, 
hogy az egyház mai fiatalsága 
elég ére tt arra, hogy lapunk 
egész m ondanivalóját a  sa já t
jának  tekintse.

B. S.-né Gyömrő. A feltett 
kérdésre csak az IK K A . tud 
válaszolni (Budapest, V., Tü- 
köry u. 4.) Szíveskedjék oda 
fordulni, ö rü lünk , hogy szereti 
lapunkat s hálásak vagyunk 
különösen ezért: „imádkozom, 
hogy_ igen soká tud ják  a mi 
U runkat m unkájukkal szol
gálni.”

Karácsony Gyenesdiáson
Gyenesdiási öregotthonunk

ból ír ja  Hernád Tibor lelkész, 
az otthon vezetője:

Karácsony és az esztendő vé
ge közel esnek egymáshoz. Ka
rácsony az örömé, szilveszter 
egy kicsit a bánaté: újra el
szaladt egy év. Milyen, közel 
van öröm és űröm! Különösen 
az öregekben- öregjeink jele 
már a 85-ik karácsonyt is meg
érte. Ki tudja, a következőt 
megérik-e? Az ő karácsony -

vámsukat mindig beárnyékolja 
az a gondolat: talán ez lesz az 
utolsó. Ezért sürget minket az 
alkalom: siessünk .örömöt sze
rezni nekik, amíg lehet! Hadd 
csillogjon ne csak a karácsony 
jénye, de ragyogjon a fáradt, 
szürke szemek tükre is. Siettek 
a pásztorok Betlehembe, hogy 
ott érjék még á Kisdedet. 
Siessünk mi is Hozzá, s talál
juk meg Őt azokban, akik meg
fáradtak, megöregedtek-

DÉL-AFRIKA
Dr. Blake, az Egyházak Vi

lágtanácsa fő titkára ötnapos 
látogatást te tt dél-afrikai egy
házakban és k ijelentette, hogy 
az Egyházak Világtanácsának

álláspontja a fa ji kérdésben 
megfelel a Szentírás tan ításá
nak  s ezért elítél m indenféle 
faji m egkülönböztetést

H U S Z O N E G Y  Ö S Z T Ö N D Í J
Csaknem egy időben, azzal, 

hogy megemlékeztünk a  buda
pesti Teológiai Akadém ia húsz
éves .működéséről, örömmel 
adhatunk h ír t egy másik, fon
tos eseményről egyházunkban. 
Lelkészek, az akadém iai taná
ri kar, m ajd  az  országos pres
bitérium  javaslatára az év ele
jén  egyházunk püspökei kérő

szóval fordultak az egyházm e
gyékhez és a gyülekezetekhez: 
alapítsanak ösztöndíjakat teo
lógusaink ötéves főiskolai ta 
nulm ányainak tám ogatására. 
Tíz hónap telt el azóta, s  a 
mély hálára indító válasz: hu
szonegy, önként felajánlott 
ösztöndíj.

A gyülekezetek eddigi segítsége: a szupplikációk
Ismeretes, hogy állam unk az 

egyházzal kötött egyezmény 
a lap ján  az abban vállalt, foko
zatosan csökkenő anyagi segít
ségen messze túlm enően — 
igen jelentős tám ogatást ad a  
Teológiai Akadémiának.

A teológiai hallgatóinknak 
1 akast, teljes ellátást biztosító 
Teológus O tthon viszont nagy
részt a  gyülekezetek tám oga
tásából él. Igaz ugyan, hogy a  
bennlakó teológusok is fizet
nek havi 250—350 forintot e l
látásukért. Ez azonban a Teo
lógus O tthon kiadásainak csak 
kisebb részét fedezi. A n a
gyobbik részt ebben a gyüle
kezeti „szupplikációk” adják, 
A gyülekezetek anyagi ere jük
höz m érten az időnként őket 
felkereső és igehirdető szolgá
la to t végző hallgatókon ke
resztül segítséget adnak a  le l
készképzés céljaira. Ez sokszor 
igen jelentős anyagi áldozat 
Volt olyan eset is, hogy kü l
döttség hozta el egy kis gyüle
kezet felajánlását Budapestre, 
am ikor abban  az évben nem

ju to tt e l hozzájuk az  „ifjú Tí- 
móteus”. M egtörtént, hogy 
egyik gyülekezetünkben ezer- 
forintos, névtelen adom ányt 
ta lá ltak  a  lelkészképzés cél
ja ira  ilyen teológusszolgálat 
u tán  az  istentiszteleti persely
ben.

A szupplikációs tám ogatás 
nagyobb része az Otthoné, k i
sebb része a  szolgálatot végző 
teológusé; Ez is sokat segített, 
elsősorban a  felsőbb éves hall
gatóknak. M ert hiszen az első
évesek még nem  végezhetnek 
önálló igehirdető szolgálatot, 
sőt a  másodévesek is csak k i
vételesen. Így az Otthon ellá
tási d íja  és. a  tanulm ányokkal 
kapcsolatos kiadások nem  egy 
hallgatónknak és családjának 
okoztak komoly gondokat. Vol
tak, ak ik  — m ielőtt a  Teológiai 
A kadém iára jö ttek  — egy-két 
évig dolgoztak, és így gyűjtöt
tek  nagyobb összeget. Mások 
tanulm ányaikkal egyidőben 
délutáni és esti m unkát vál
lalva, végezték el az öt akadé
miai esztendőt.

A támogatás újabb formája: egyházi ösztöndíj-rendszer

gatták  a  sa já t teológusaikat Ez rintos ösztöndíjat vállalt. lígV* 
a  segítés azonban most átfogó egy ösztöndíjat alapítottak! 
és átgondolt egyházi ösztöndíj- a  budai egyházmegye és gyü- 
rendsaerre válik. lekezet együtt, a  csongrád-

Egy egyházi ösztöndíj évi szolnoki, a  fejér-kom árom i, 
összege 3800 forint. Ez az ősz- a  győr-soproni, a  hajdú-sza- 
szeg biztosítja egy akadém iai bolcsi, a  kelet-békési, a  nóg- 
hallgató egyévi te ljes ellátását rádi, a  pesti, a somogy-zalai, 
a  Teológus O tthonban és tan - a  vasi és a  veszprémi egyház
d íjá t a  Teológiai Akadémián. ' megye. Egyelőre fél ösztöndí- 
A tizenhat egyházmegye közül ja t a lap íto ttak  a  borsod-heve- 
eddig m ár tizenöt, és még né- sí egyházmegye miskolci gyüle- 
hány nagyobb gyülekezet, kezetei, egyharm ad ösztöndíjat 
a ján lo tt fel ilyen ösztöndíjat, pedig külön a budapest-deák- 
Hálával soroljuk fel felaján- téri gyülekezet, 
lá sa ik a t A tolna-baranyai ö röm ünk  és hálánk m ellett 
egyházmegye négy ösztöndíjat, o tt a rem énység is: ezzel ta lán  
a  Pest megyei 1971 őszétől két még nem  záru lt le  az egyhá- 
ösztöndíjat, a  nyugat-békési zunkban létesített teológus- 
egyházmegye k é t kétezer fo- ösztöndíjak sora.

Hogyan történik az egy házi ösztöndíjak odaítélése ?
A Teológiai Akadém ia tanári tondíjakrol m indig az első 

kara  — m eghallgatva a fele- félév tanulm ányi eredm ényeit 
részben hallgatókból, felerész- is figyelembe véve tö rténik  
ben tanárokból álló tanulm á- meg a döntés, 
nyi bizottság javaslata it —  fél- Lényeges része egyházi öszr 
évenként határoz az  egyház- töndij-rendszerünknek, hogy 
megyei és gyülekezeti ösztön- ezeket az ösztöndíjakat m ind
díjakról. Figyelembe veszi a  addig visszafizetendő kölcsön- 
hallgatók tanulm ányi előmene- nek  kell tekinteni, am íg az 
telét, m agatartását és anyagi ösztöndíjas legalább öt évet 
helyzetét Néhány egyházme- nem  tö ltö tt egyházi szolgálat
gye m agának ta rto tta  fenn a ban.
döntés, illetve javaslatté te l jo- Az új, egyházunkban most 
gát, főleg a  sa ját területéről k ia lakult ösztöndíj-rendszer 
származó teológusok érdeké- azt jelenti, hogy teológusaink 
ben. Ilyen esetben a  tanári nagyobb része anyagi gondok 
kar messzemenően figyelembe nélkül kezdheti meg és foly- 
veszi az ösztöndíjat létesítő ta th a tja  tanulm ányait. Az 
egyházi testü le t határozatait, egyházmegyék és gyülekezetek 
kívánságait. Ennek a tanévnek áldozatvállalása ebben a  for- 
az első félévében m ár öt első- m ában ú jabb  ösztönzést ad 
éves, ö t másodéves, egy har- , hallgatóinknak az elm élyült 
madéves négy negyedéves és stúdium ra, komoly felkészülés- 
négy ötödéves hallgatónk, 11- re. De újabb és szoros kapcso- 
letve hallgatónőnk —. tehá t la tokat is hoz lé tre  egyházme- 
hallgatóink nagyobbik fele gyek, gyülekezetek és ösztqn- 
részesülhetett egyházi ösztön- díjasaik, a „saját teológusaik”, 
díjban. A második félévi ősz- közö tt

Hilja Haahtlt

Uram, békédet add!
(Dallama: Huugo Nyberg)

Uram, békédet add érmékéin, 
ö rö k  arcodnak szent fényét!
Tőled nem  csendes u ta t kérek.
Csupán tetszésed ösvényét,

Atyám hű szeme virraszt ébren,
Atyám, jóvolta já r  velem.
Hazavár, hív az égi otthon.
És az ú t neve: kegyelem.

Finnből fordította: 
Paavo Villan eo — Turm ezei Erzsébet

Olvastuk

A békéscsabai példa
' Ezen a  címen ism erteti a  

Népszabadság december 2-i 
száma azt a  tanulm ányköte
tet, am elyet Békéscsaba város 
Tanácsa V. B. adott ki „Tanul
mányok Békéscsaba tö rténeté
ből” címen. A vaskos kötet 
rendkívül érdekes és értékes 
tanulm ányai között ta láljuk  
Székely Lajos alapos tanulm á
nyát is H aan Lajosról, a tö r
ténetíróról. Ennek ism ertetésé
ből vesszük á t az alábbi idé
zetet:

Haan Lajos evangélikus le l
kész volt, Békéscsaba és a  tá j 
történetírója. Hosszú élete so
rán  (1818—1891) lelkészkedett, 
a  M agyar Tudományos Akadé
m ia levelező tagjai sorába fo
gadta és anyanyelvén, szlová
kul, illetve többnyire m agyarul 
í r t  Haladó szellemű em ber 
volt, az az adatgyűjtő tö rté
nész, aki nélkül a mai kutató 
nehezen tudna elindulni. Szé
kely Lajos a derék paptudós 
portréjában azokat a vonáso
ka t hangsúlyozza, am elyek a 
nép szeretetéről, a naciona
lista indulatok hiányáról ta 

núskodnak egy olyan korban, 
am ikor egyik tulajdonság sem 
szám ított a  hivatalosság előtt 
érdemnek.

A kötet ism ertetésére ma
gunk is vissza fogunk térni.

z e n é s  Áh í t a t
lesz decem ber 20-án, 

vasárnap délután 
a 6 órai

istentisztelet keretében 
a  Deák téri templomban. 

SCHÜTZ:
KARÁCSONYI HISTÓRIA 

B A C H :PASTORALE 
SZOKOLAY SÁNDOR: 

KARÁCSONYI 
PÁSZTORÁÉ 

Énekel
a  LUTHERÁNIA énekkar. 

Vezényel:
W eltler Jenő

O rgonái: T ra jtler Gábor 
Igét hirdet:

D. KALDY ZOLTÁN 
püspök

A templomot fű tjük!

Köszönet és kérő szó
Mélységes hálával gondol

nak  hallgatók és tanárak  a rra  
a  sok-sok szeretetre, imádság
ra  és hitből, felelősségérzés
ből hozott anyagi áldozatra, 
am ellyel városaink és falvaink 
evangélikus gyülekezetei — a 
szupplikációk segítsége m ellett 
— most m ár az ösztöndíjakkal 
is odaállnak a Krisztus evan
géliuma hirdetésére, egyhá
zunk és népünk  szolgálatára 
készülő, „ifjú Timóteusok” 
mögé. Köszönjük, szívből kö
szönjük segítségüket!

K érésünk az, hogy ezután is

változatlan szeretettel fogad
ják  a  gyülekezetekbe, igehir
dető szolgálatra (szupplikáció- 
ra) érkező teológusainkat. 
Éneikül a  Teológus O tthon 
nem  végezhetné szo lgálatá t 
De tegyék lehetővé az egyház
megyék vezetőinek az t is, 
hogy ezek m ár az akadém iai 
félév kezdetén (szeptem ber
ben és jan u ár m ásodik felé
ben) elküldhessék Budapestre 
az ösztöndíj-m egajánlásokat 
Csak így tudunk  kellő időben 
segíteni rászoruló hallgatóink
nak. Dr. Nagy Gyula

/

A ném a mégis énekel
He neves külföldi vendég, 

például egy m ásik ország m i
nisztere érkezik a  fővárosba, 
au tó ja  előtt motoros rendőr fu t 
végig, hogy m egtisztítsa az u ta t  
A m ikor az ú t m entén álló em 
berek m eglátják a  motorost 
tudják, hogy m ár nem kell 
sokáig várni, m ert ham arosan 
itt  a  vendég.

Jézus érkezése elő tt Keresz
telő Jánost kü ldte-el az Is tán, 
hogy Jézus ú tjá t megtisztítsa 
és felkészítse az em bereket 
Jézus fogadására. Ma az ő szü
letésének különös történetéről 
lesz szó.

Az angyal ígérete szerint Za
kariásnak és Erzsébetnek kis
fia született. Amikor nyolcna

pos le tt a gyermek, eljöttek a 
rokonok és szomszédok, hogy 
nevet ad janak  neki. Azt gon
dolták, - Zakariás lesz a neve 
m in t édesapjának. Erzsébet 
azonban í^y szólt: Jánosnak

nevezzük. De senkit se hívnak 
így rokonaitok között — m ond
ták  neki. Kérdezzük meg édes
apját. Zakariás ekkor egy táb 
lácskára ezt ír ta : János a  neve! 
Ez a  név m agyarul azt je lenti: 
Isten irgalmas. M indenki cso
dálkozott. Z akariásnak pedig 
m egnyitotta Isten megnémult 
ajkát. Most m ár . szóval is 
m ondta: János legyen a kis
gyerm ek neve, m ert Isten ir
galm as volt hozzám. M eghall
gatta imádságomat.. Énekelni 
kezdett: Á ldott az Űr, hogy 
m eglátogatta és m egváltotta az 
ő népét!

A rokónok pedig összedug
ták  fejüket és ezt kérdezték: 
Vajon mi lesz e gyermekből? 
Mi m ár tudjuk. Ebből a kis
gyermekből le tt Keresztelő J á 
nos, ak it Isten azért küldött el, 
hogy kereszteljen és p rédikál
jon a pusztában s igy hívja fel 
m indenki figyelm ét: em berek 
készüljetek, m ert Isten elküld
te  F iát hozzátok.

Látod, Isten nemcsak’ elné
m ítani tud, hanem  meg is nyit
ja  az em ber, ajkát. A te a jk a 
dat is felnyitja, szívedet hálá
val tölti meg, hogy boldogan 
magasztald őt,- m int ahogy Za
kariás tette:

Á ldott az Ür, hogy meglá
togatta és m egváltotta az ő 
népét!

Rásus Márton gyermekímádságaiból
Csendes kis imádságot mondok Istenem, mint a kis madár

a fa ágán. Hallgasd meg kérésemet! Áldd meg szentséges jó 
Istenem az ajkat, amely beszél és énekkel altat, — a szeme
ket, amelyek állandóan őriznek, hogy növök-e a te dicsőséged
re, — a kezeket, amelyek dolgoznak értem. Szüleimnek adj 
erőt, hogy sokáig boldogan éljenek, legyen mindenük bőven, 
s örömük belőlem — addig, míg viszonzom fáradságukat. Csen= 
des kis imádságomat hallgasd meg Istenem, ámen.

Olvasóinkkal beszélgetünk

Leendő lelkészeink nyugodt, 
anyagi gondoktól m entes aka
démiai tanulm ányaiban jeleni 
most igen fontos előrelépést

, az új egyházi ösztöndíj-rend
szer. Igaz, egyes egyházmegyéit 

; és gyülekezetek eddig is ko
moly áldozathozatallal tám o-



«

Az egyházkerületi presbitériumok ülései
Amióta egyházközigazgatá

sunkban megritkultak a köz
gyűlések, természetszerűen sú- 
lyosodtak jelentőségükben az 
évente tartott egyházkerületi 
tanácsülések. December elején 
mindkét egyházkerületünkben 
megtartották a számadó és ter
vező presbiteri üléseket, ame
lyek áttekintették az elmúlt év 
gyülekezeti eseményeit, s az 
egyházkerületek szervezett éle
tét, s ezzel előkészítették az 
országos egyház presbitériumá
nak e lapszám megjelenésekor 
folyó ülésének anyagát.

A gyülekezetek életének, 
népmozgalmi adatoknak, egy
házi intézményeknek és szer
veknek működését áttekintő 
presbiteri ülések derekas és 
kiemelkedő része mindig a 
püspöki jelentés, amelynek 
rendszerint van elvi, áttekintő 
része, s van az eseményeket 
összefogó összesítő és értékelő

része. Ehhez csatlakozik az 
általában „munkaülésnek” is
mert rész, amikor 20—25 pont
ban részletjelentéseket hallgat 
meg és tárgyal a presbitérium.

Ez évben mindkét egyházke
rületi presbitérium régi ha
gyományt elevenített fel: köl
csönösen köszöntötte egymást a 
két egyházkerület vezetősége. 
Az Északi Egyházkerület Pres
bitériumában megjelent a Dé
li Egyházkerület elnöksége, és 
fordítva. A régi hagyomány 
azonban ezúttál új tartalom-- 
mai telt meg: az egyházpoliti
kai egységet dokumentálta ez 
a kölcsönös látogatás. A két 
egyházkerület egyazon egyház- 
politikai alapállásban él — 
mondotta D. K áldy Zoltán 
püspök az Északi Egyházkerü
let presbiteri ülésén. Lehetnek 
szintkülönbségek. Mások, kü
lönböző jellegűek lehetnek az 
egyes gyülekezetek, s azokban

a szolgálat módszerei és sajá
tosságai eltérhetnek egymástól. 
De mindnyájan azonos teoló
giai felismerésekben, egyház- 
politikai és politikai döntések
ben élünk. Ugyanezt a meg
győződést fejezte ki D. dr. Ott- 
lyk Ernő püspök, amikor egy
házkerületének elnökségi tag
jaival részt vett a Déli Egy
házkerület presbitériumának 
ülésén. Már csak azért sem 
volt formai szokás-felelevení
tés ez a kölcsönös látogatás, 
mert nem csupán ünnepi per
cekre szorítkozott, hanem köl
csönösen végighallgatták a tel
jes püspöki jelentést, s annak

elvi és irányt megszabó meg
állapításaira nézve fejézték ki 
hozzászólásukban az egyetér
tést.

Mindkét presbiteri gyűlésen 
különös szeretettel emlékeztek 
meg a nyugalomba vonult Pé
ter Lajos egyházi pénztáros 
több évtizedes munkásságáról. 
Az ő munkássága, jelentései, 
az egyház anyagi ügyeit érin
tő javaslatai mindig biztos hi
telt, szakértelmet, egyházszere- 
tetet tükröztek és az egyház 
felelős vezetői részére — biz
tonságérzetet sugároztak. He
lyében mindkét egyházkerület
ben Szem erei Zoltánt válasz
tották meg.

N G E L IK U S  
F Ö L D R A 3 Z

Evangélikusok az Egyesült Államokban
Tekintsük át. az alábbiakban 

először azt a 11 evangélikus 
egyházi csoportosulást, amely 
1962 óta az Egyesült Államok
ban fennáll:

1. Az Amerikai Evangélikus 
Egyház. 2. Az Evangélikus 
Testvéregyház. 3. A Lutheri 
Hitvallások Egyháza. 4. Evan
gélikus Lutheránus Egyház Eil- 
sen-zsinata. 5. Evangélikus 
Lutheránus Egyház. 10. Az 
Lutheránus Zsinat. 6. Amerika 
Finn Apostoli Evangélikus 
Egyháza. 7. Az Evangélikus 
Egyház Amerikában. 8. Luthe
ránus Egyház Missouri-Zsi
nata. 9. Nemzeti Evangélikus 
Evangélikus Lutheránus Egy
ház Zsinata. 11. Wisconsin 
Evangélikus Lutheránus Zsi
nata.

Amint már említettük, e 11 
ágazatból három emelkedik ki 
lélekszámánál fogva jelentő
sebben. És ezztíl a hárommal 
az alábbiakban foglalkozni is 
fogunk.

1. A Lutheránus Egyház 
Amerikában,

A kb. 3,6 millió evangélíkus- 
ságot magába foglaló tömörü
lés tevékenységét ezen a néven 
csak 1963-ban kezdte. Előző 
évben egyesült 4 különböző 
csoport. E csoportok közül a 
legnagyobb német eredet
re és még a gyarmati időkre 
vezethető vissza." Tulajdonkép
pen ez volt a legnagyobb evan
gélikus közösség. 1748-ban 
„Pennsylvániai Hivatal” címen 
egyesültek a települések evan
gélikus közösségei és csatla
koztak hozzájuk a környező ál
lamok zsinatai. ( A zsinat eb
ben az összefüggésben egyházi 
szervezetet jelent) Észak és 
Dél háborúja idején a déli ál
lamokkal megszakadt a kap
csolat 1863-ban a déliek külön 
zsinatban egyesültek. A szer
vezet rendkívül laza. 1867-ben 
az északi csoportból kivált egy, 
az északi csoportból is kivált 
egy, amely az Amerikai Evan
gélikus Luheránus Egyház 
Egyetemes Tanácsának nevez
te magát. És amint növekedtek 
az államok számai, úgy növe
kedett az evangéUkusság és a 
szervezkedési igény. Egyik
másiknak a hatása elért a 
Csendes-óecánig. Nyugaton 
.szórványhelyzetben voltak, ke
leten azonban nagyobb töm
bökben éltek. 1917-ben sikerült 
ismét az egyesülés és ezt ne
vükben is kifejezésre juttatták: 
Az Egyesült Luheránus Egy
ház Amerikában.

A másik nagy alapító csoport 
az 1860-ban alakult közösség 
volt. Ez pedig kisebb nemzeti 
Iegyháza^: svéd. norvég, dán, 
stb. egyesüléséből jött létre. A 
dánok 1870-ben kiváltak és kü
lön szervezkedtek a „Norvég- 
Dán Evangélikus Konferencia” 
címén. Volt olyan csoportosu
lás, amelyik csatlakozott a már 
meglevő szervezethez. így pl. 
az .Ágostai Egyház” csatlako
zott az 1867-ben megalakult 
•Egyetemes. Tanácshoz. Ez az 
ágostai irányzat a 18. századi 
svéd pietizmus terméke és Ro
sen ius nevéhez fűződik létre
jötte. '

A harmadik csoport dán ere
detre vezethető vissza. 1871-ben 
alakult és grundtvigiánius ele
meket tartalmazott. (Gruntvig 
a dán egyház nagy alakja.)

És a negyedik gyökér finn 
volt. A finnek 1890-ben szerve
ződtek. Igen konzervatív kö
zösség volt és erős pietista be
folyás alatt állt.

A Lutheránus Egyház Ame
rikában szervezet tehát 4 fő 
csoportból jött létre. A szerve
zet hatásköré kiterjed mind az 
50 állam területére, de Kana
dában és a Karib-térségben is 
vannak tagjai. Legerősebbek 
Pennsylvániában. A szervezett 
egyházközséget lelkészek veze
tik és 31 földrajzilag körülha
tárolt zsinat alá tartoznak az 
egyházközségek. (Külön meg
említjük, hogy az 1919-ben lét
rejött „Szlovák Sión Zsinat” 
hatásköre egész Amerikára ki
terjed.) Az egyházvezetés és 
kormányzás megoszlik a zsinat 
és a gyülekezetek között A 
szervezet világi és lelki veze
tője egy személyben az elnök. 
Ez az egyházi szervezet tagja 
a Lutheránus Világszövetség
nek és az Egyházak, Világta
nácsának.

2. A Missouri Zsinat
Ennek a 2,7 millió lelket 

számláló egyházi szervezetnek 
a múltja visszanyúlik a 19. szá
zadba. 1847-ben Ohio és más 
államok német evangélikussá- 
ga megszerveződött „Német 
Evangélikus Lutheránus Zsinat 
Missouriban” néven. Az alapí
tó tagoknak két fő csoportja 
van. Az egyik annak a 700 né
met evangélikusnak a csoport
ja, afnely 1838-ban a szász ra
cionalizmus ellen tiltakozva 
Missouriba vándorolt ki. A 
másik a Neudettelsaui Loehe 
Vilmos által kiküldött misszio
náriusok munkája révén jött 
létre, akik az Újvilágban fel
ébresztették és ápolták az 
evangélikus öntudatot és helyt
állásra buzdítottak. Rendkívül 
komolyan veszi ez az egyház 
a hitvallási iratokat csakúgy, 
mint a Szentírást. Ez az egy
ház többször tett kísérletet ar
ra is, hogy az emerikai evan
gélikus egyházak ezen a bázi
son egyesüljenek. 1855-től 
1914-ig nagymértékben szapo
rodott a hívek száma, főként 
németekkel, akik ez idő alatt 
bevándoroltak. Az első világ
háború után igen erős bel- és 
külmissziót kezdeményeztek. 
Különböző kapcsolatokat ápol
nak a világ más evangélikus 
egyházaival és nyugodtan ál
líthatjuk, hogy ez az egyház 
a konzervatív lutheranizmus 
élcsapata a világon.

Rádióprogramján keresztül, 
amely több mint 50. állam felé 
sugározza műsorát, s amelyet 
laikusok végeznek, nagy szol
gálatot teljesít. Televiziómű- 
soruk is van. Erőssége mégis 
a sajátos iskolamódszerében 
rejlik.

Szintén 31 földrajzi terület
re oszlik szervezete. A zsinat
nak tanácsadó joga van. Zsina
tot kétévenként tartanak. A 
fenti nevet 1947-ben vették fel 
és mind az  50 államban, vala
mint Kanadában vannak tag
jai. Főbázisuk azonban közép
nyugaton van. S noha fáradoz
nak azon, hogy elősegítsék az 
egyházak egyesülését, tiszta 
tanítás alapján, mégsem tag
jai a Lutheránus Világszövet
ségnek, vagy az Egyházak Vi
lágtanácsának. 1

Dr, Rédéy Pál |

Az Északi Egyházkerületben
D. dr. O ttlyk Ernő püspök je

lentésében többek között a kö
vetkezőket mondta:

Hazánk és egyházunk népé
nek sorsdöntő eseménye volt 
az, ami 25 évvel ezelőtt a je l-  
szabadulás során végbement, s 
ami azóta is alapvetően m eg
határozza fejlődésünk irányát. 
A jelszabadulás érfordulóját 
ünnepelve, egyházunk m inden  
gyülekezete és m inden testületé 
m egem lékezett érről a kiem el
kedő eseményről. M indez el
m élyítette szocialista hazánk  
szeretetétl

ö rü lünk  annak az alapvető 
változásnak, am ely hazánk éle
tében végbem ent a m últtal 
szemben. Egykor két világhá
borúnak a borzalmaiba haj
szolták bele népünket — ma 
hatalmas táborral együtt kü z
dünk a világ békéjéért. Egykor 
egyedül á lltunk a világban  — 
ma a népek barátsága fűzi 
egybe erőinket a világ haladó 
országaival. Egykor három m il
lió koldusról és feudális elma
radottságról volt híres hazánk 
— ma pedig az egész nép az 
ország gazdája, s ezért az élet- 
színvonal fokozatosan em el
kedik. Egykor vallási, fa ji és 
nemzetiségi gyűlölet állította  
szembe egymással az em bere
ket, — ma pedig összefog m in 
den becsületes ember hazánk 
felvirágoztatása magasztos cél
jára . . .  A k i Jézustól tanulta az 
em berek szeretetét, annak Is
ten irárpti hálával kell em lé
keznie mindarra az eredm ény
re, ami hazánk életében eddig 
végbemenL

Szólt a püspök a nemzeti 
egységben *való rész-vételünk
ről. Megemlékezett az MSZMP 
X. kongresszusáról. Kiemelte, 
hogy a kongresszus határoza
tait és útmutatását az egész 
dolgozó nép várta. Kiemelte, 
hogy mindenkor készek va
gyunk erkölcsi erőinkkel tá
mogatni népünket

Kitekintést adott nemzetközi 
összefüggésekre. Szólt arról, 
hogy Európa népei és a köztük 
élő keresztyének mennyire fon
tosnak tartják az európai biz
tonság kérdését. Mindig döntő 
az az össszefüggés, amelyben 
élünk és szolgálunk.' Sem egy
házkerületünk, sem más egy
házi szervünk nem él önmagá
ban, hanem mindnyájan szer 
vés összefüggések egész sorá
ban élünk. De összefüggésben 
élünk és szolgálunk a magyar- 
országi evangélikus egyházban 
is. Ez az egyház lelki édes
anyánk, melyben születtünk, 
növekedtünk és szolgálunk. 
Ennek az egyháznak a szocia
lista társadalom viszonyai kő' 
zott megtalált útját járjuk 
egységesen és egyértelműen. A 
felzárkózás teológiai felismeré
seinkhez állandó feladat.' A cél, 
amely felé Isten vezeti egyhá
zunkat az. hogy a Jézus Krisz
tusban vetett hitünk itt és most 
teremje meg gyümölcseit.

Hozzászólásukkal gazdagí
tották az ülést: dr. Nagy Gyula 
dékán, Várady L a jo s ,' Gartai 
István, Sikos Lajos, W eltler 
Rezső esperesek és dr. Sel- 
meczi János, a Teológus Ott
hon igazgatója. Fülöp Dezső

A Déli Egyházkerületben
A tanácskozás középpontjá

ban itt is a püspöki jelentés 
állt, amelyet D. K áldy Zoltán  
püspök terjesztett elő. Beszá
molójában először^ azokkal a 
világpolitikai eseményekkel 
foglalkozott, amelyek keretezik 
az egyház szolgálatait is. Ilyen 
összefüggésben elemezte elő
ször azokat az eseményeket, 
melyek miatt feszültségben 
élünk: az ismét súlyosbodó 
vietnami helyzetet, a közel-ke
leti eseményeket, az ismét ak
tuálissá váló afrikai problémá
kat és az éhség kérdését. Ezek 
mellett azonban vannak olyan 
mozzanatok is, amelyek a fe
szültségek oldódását jelzik. 
Ilyenek a moszkvai és varsói 
egyezmények, az összeurópai 
értekezlettel összefüggő tanács
kozások és minden problémá
jával együtt a párizsi vietnami 
tanácskozás is.

Ezután szűkítette a püspök 
a kört és a hazai eseményékre 
irányította a figyelmet. Első 
helyen az MSZMP X. kong
resszusát említette, nem rész
letes elemzés formájában, ha
nem egy-egy mozzanatot emelt 
ki és a további fejlődésre irá
nyította a figyelm et

A belső egyházi helyzetről 
szólva örömmel állapította meg 
a jelentés, hogy jó és nyugodt 
légkörben folyt az egyház élete 
az elmúlt esztendőben. Lelké
szeink és a gyülekezetek veze
tőségeinek többsége egyértel
műen haladt azon az • úton, 
amelyet a diakónia-teológia út
jának nevezünk. -Szólt azonban 
a jelentés arról is, hogy — ha 
kis számban is — de ma is van 
még egyházunkban egy kon 
zervatív, visszahúzó réteg is. 
„Ezek számára nem  szélesedik  
az ú t — mint ahogy a polari
zálódást folyam at következté
ben rem élik  — hanem szűkül! 
A tovább épülő, a magasabb 
szintű szocialista társadalom
ból egyszerűen kiszorulnak, hi
telüket vesztik  a társadalom
ban és az egyházban egyaránt.”

Ezután az elvi tisztázás után 
tért rá a püspöki jelentés az 
elmúlt év egyházkerületi ese
ményeire.

A püspöki jelentéshez csatla
kozva élénk, előrevivő, nagyon 
jó hangulatú megbeszélés csat
lakozott, amelyben a teljes 
számban jelen volt presbitéri
umnak kétharmad része részt 
vett. ifj. K end eh György

Te zöld fa, csillogó
Norvég népdal

'Te zöld fa, csillogó: jó napot!
Légy üdvözölve, szívesen látunk.
Mi kedves csúcsodon csillagod!
Gyertyáid fénye mi szép világunk.
Fenyőfa lángja, mutass Atyánkra 
Az ég felé.

Karácsony első szent éjjelén  
Ö gyújtott csillagot nagy jel kepper:
A föld is lássa meg ég jelén:
Eljött a Gyermek egy Szűz ölében. 
Csillagsugárban, szent angyaltáncban 
Állt Betlehem.

Anyánk be sokszor beszélt nekünk 
A gyermek Jézusról csöndes estén.
Még látom, két szemem rajta csüng,
Szavát, meg könnyét dehogy feledném!
Ha csillag reszket, Rá emlékeztet 
A  zöld fenyő,

Fordította: Scholz László

Testvéri összefogással
Mindig izgalmas és lelkesítő az a törekvés, am ely vafarvri- 

lyen cél elérésére egységbe tömöríti az em bereket. Csakhogy 
■a történelem  arról beszél, hogy ez a mozgósítás sokszor káros 
és helytelen célok érdekében is megtörténik. Gondoljunk csak 
az egység ősi szimbólumát, a vesszönyalábot jelképül választó 
fasiszta mozgalomra, amely m érhetetlen sok könnyet és fá j
dalmat okozott az emberiségnek.

Magyarországi evangélikus egyházunk abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy népünk célkitűzéseit —  bár ezeket nem  
az evangélium  alapján fogalm azták meg  — evangélium i h it
ből fakadó őszinte meggyőződéssel támogathatja. A  szegénység 
és elmaradottság leküzdése, népünk m inden tagja jólétének és 
boldogulásának muhkálása, a másik ember érdekét m indig 
szem előtt tartó erkölcsös élet támogatása, az emberiség bé
kéjének és a népek testvéri együttélésének segítése, egyszó
val a szocialista társadalom építése olyan célkitűzés, am ely
nek munkálásában részt vennünk evangéliumi hitünktől in 
díttatva nemcsak szabad, hanem Istentől reánk bízott köteles
ségünk. \ * -.,

Ezt a részvételünket társadalmunk nem csak megengedi, ha
nem  el is várja tőlünk. Kádár János a Magyar Szocialista 
M unkáspárt X. kongresszusán kongresszusi beszámolójában 
erre vonatkozólag többek között ezt mondotta: „A Hazafias 
Népfront mozgalomban együtt vannak hívők és nem  hívők, 
áflami tisztviselők és az egyházak képviselői. A  népfrontmoz-’ 
galomban való részvétel jól példázna, hogy különböző világné
zetű  em berek között is lehetséges kölcsönös megbecsülés és jó 
együttm űködés olyan közös célok érdekében, m elyek a nép 
boldogulását, hazánk javát szolgálják.”

A m ikor egyházunk népe együttérző örömmel vette tudomá
sul a kongresszusi beszámolót, m ely népünk eddigi eredmé
nyeit és sikereit, vette  számba — hiszen ezekben az eredmé
nyekben az evangélikus hivök, presbiterek és lelkészek odaadó 
m unkája és hűséges szolgálata is benne van  — ugyanakkor 
helyesli és támogatja a kongresszusnak azokat a határozatait, 
am elyek népünk fe jlődésének ' további útját-szabják meg. Egy
házunk népe a Jézus Krisztusba vete tt hitből fakadó örven
dező szívvel és felszabadultan vesz részt továbbra is a nép
frontmozgalom  munkájában, hogy ebből a testvéri összefogás
ból m inél teljesebben kivir.ágozzék népünk jóléte, a világ bé
kéje és az emberiség testvéri együttélése.

Dr. Selmecri János

Déryné utódai
Réggn: ékhösszekér.
Ma: fűtött autóbusz.
Régen: fészer, kocsiszín,

kocsma ivója.
Ma: kisebb- nagyobb kultúr- 

ház, kicsi vagy - még kisebb 
színpadok.

Régen: petróleum, vagy gyer
tyavilág.

Ma: villany, sőt reflektor-
fény is.

Régen is, ma is  a magyar 
népért, a magyar nyelvért, a 
fejlődésért vállalt nagyszerű 
és nehéz kultúrmisszió. Ez az 
Állami Déryné Színház mun
kája.

Ennek a mindig nehéz, ön
feláldozó fáklyahordozásnak 
legnagyszerűbb ténye — Az 
ember tragédiája előadása vi
déken.

Láttam régen a Nemzeti 
Színházban Szörényi—Lehotay 
—Uray triójával. Ezért aztán 
igencsak vegyes érzelmekkel 
ültem le a nézőtéren. Gondol
tam, valamilyen irodalmi, szín
padi produkcióhoz lesz hasonló 
az előadás. Hogyan ,is lehetne 
más? Elvégre a lehetőségek, 
az „objektív nehézségek” kor
látái lehetetlenné teszik a mű 
valóságos színpadi megoldását

Aztán: gong. . .  zen e . . .  sötét
ség . . . függöny . . .  és nagysze
rű kép á színpadon. És tovább 
is: gördülékenyen, csodálato
san változó képek, megoldások, 
jelmezek, színek, fények — vé
ges-végig, az utolsó ragyogó 
percekig.

Elmerültem a madáchi gon
dolatok tengerében. Olyan ez a 
mű, mint a legnagyszerűbb 
klasszikus zene! Egyre szebb, 
egyre mélyebb, egyre újabb és 
újabb értékeket csillogtató, 
megúnhatatlan remekmű.

A keresztyén ember számára 
még több. Valóságos igehirde
tés. — „Egy talpalatnyi föld 
elég nekem”, — mondja Luci
fer. A következő szín már bi
zonyít is, — „ . .  . elhagytál en- 
gemet, elhagylak én is, lásd, 
mit érsz magadban” ’— hang
zik a mennyei szózat. — Lát
juk, érezzük. Rettegnénk is ezt 
az Ádámot, aki a megnyert tu
dással már-már a teremtett vi
lág létét veszélyezteti. De ott 
van Madách művében a hivő 
ember nagy tapasztalása is: 
„ . . .  kegyembe t veszlek újra.” 
— Mert úgy akarta Isten, hogy 
eljött, Aki a nyomort „eltörüli, 
testvériséget hozván a világra”.

A rendezés, a színészi mun
ka, az egész együttes kritiká
jaként csak ennyit: egyszerűen 
elfelejtettem a Nemzeti Szín
ház előadásával való összeha
sonlítást.

Most mégis megteszem.
Úgy érzem, teljesebb él

ményt nyújtott számomra a 
Déryné Színház, amely széttör
te a lehetőségek, az „objektív 
nehézségek” korlátáit.

Déryné utódai elindultak az 
országba, hogy vidéken hirdes
sék Madách nagy igéit.

Németh Gézáné

Szép ajándék kántoroknak
Több gyülekezet kedves szo

kása, hogy a gyülekezetben 
szolgálókat meglepik kará
csony alkalmából. Természete
sen nem könnyű dolog az aján
dékot kiválasztani, hogy az 
hasznos is legyen, örömöt is 
szerezzen, meglepetés is le
gyen. A legnehezebb muzsikust 
kottával meglepni. Míg egy jó 
regény minden könyvespolcon 
szívesen látott, addig a kotta 
csak úgy kedves, ha a muzsi
kus a benne levő müveket le 
is tudja játszani, és előadásá
ra alkalma is van.

Ebben az évben kántoraink
nak könnyű ajándékot venni. 
Sajtóosztályunk a Koráliskola 
II. néven olyan előjátékos kö
tetet adott ki, amely minden 
evangélikus kántornak szinte 
nélkülözhetetlen. Még abban 
a gyülekezetben is használható 
minden darabja, ahol csak har
monium van, mert a pedál 
használatát a darabok nem te
szik feltétlen szükségessé. A 
kötetben található hatvanhá
rom előjátékból mindenki meg
találja a tudásának és zenei 
ízlésének valót Aki edd'g csak

a korálkönyvet játszotta, az 
olyan darabokat választhat ki, 
melyek a korálkönyv letétjé
nél nem nehezebbek. Aki a ré
gebbi preludiumos kötetek 
hangját szereti, az Rezessy 
előjátékait játssza majd. Aki a 
magyar hangvétel barátja, az 
a Gárdonyi-művekben fogja 
örömét lelni. Aki a modernet 
kedveli, az Sulyok alkotásaival 
fog barátságot kötni. Termé
szetesen az evangélikus egy
házzenében Bachot kedvelik a 
legtöbben. Ha Bach műveiből 
csak egy kerül is e gyűjte
ménybe, ebből a stílusból, az 
ún. barokk zenéből bőven van 
választék: a kötetnek több, 
mint a fele 18. századi régi 
mesterek előjátékai.

Ez az ajándék többszörösen 
is öröm. Öröm az ajándéko
zottnak is, de öröm a gyüleke
zetnek is. Hiszen kedvelt ko
raijainknak szép feldolgozását 
új színt visznek istentisztele
teinkbe.

Reméljük, a Koráliskola TL 
valóban szép ajándék lesz kán
torainknak.

ANGLIA
Egyházi küldöttség érkezett egy angol egyházi küldöttség 

november . 9-én Londonba a kelet-németországi látogatását 
Német Demokratikus Koztar- . , ,  ,
saságból a Brit Egyháztanács ^ szonozza’ ame -5!’ mu^  év t̂ e” 
meghívására. A két heti tanul- cemberében tartózkodott a£ 
mányútra érkezett küldöttség NDK-ban,
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A MELYSÉGBEN FOGANT mai igénk, az a hálaének, ame
lyet Zakariás énekének nevezünk. Olyan, mint annak a szava, 
aki szorongatások és megpróbáltatások útvesztőin át jutott ki 
a szabadba, az életbe, a világosságra. Olyan, mint egy felsza
badult lélegzetvétel.

AKI ELŐSZÖR énekelte ezt a zsoltárt, s nyomában máig is 
azok, akiknek együtt dobban a régi szavakkal a szive, tudják,

, milyetf  mélyre jutott az, akinek néma az istene. Senki nem 
sorolhatja fel, hogy hányszor próbálta meg Zakariás, és há
nyán próbálták meg azóta is szóra bírni áldozattal, varázslás
sal, babonával.

HALÁLOS NÉMASÁG vette körül Zakariás számára Istent. 
Közben jöttek és múltak az évek. Egyre fáradtabban, egyre 
kevesebb reménységgel végezte, talán már egészen gépiesen a 
papi szolgálatot. Áldozatokat mutatott be, de azok felgomoly- 
gó füstje elrejtette előle Istent. Imát öltött imába de az ezer
szer megismételt szavak csak a saját hangját visszhangozták. 
Istenes énekeket énekelt, de a dallam nem szárnyalt felfelé.' 
De nemcsak Isten volt néma. Néma, értelmetlen és céltalan 
volt számára az egész élet és a múlttá dermedt jelen, a tör
ténelem is. Bármerre nézett, megtorlailan igazságtalanság, ér
telmetlen és vak gyűlölet, megoldhatatlan kérdések fagyasz
tották ajkára a szót. Hiába vallatta az életet, nem látta cél
ját semminek. Őszülő hajszálai élete őszének voltak néma ta
núi. A folytatás, az utód, a jövendő ígérete nélküli elmúlás le
győzhetetlen ereje rettentette.

DE MEGSZÓLALT AZ ISTEN. Zakariás számára is úgy, 
ahogy a költő vallotta: akkor, amikor terhét roskadozva vitte. 
Csendesen és váratlanul. Utat mutatóan és célhoz vezetően. 
És Zakariás újra megtanult beszélni. Átélte azt a csodát, ame
lyet azóta is számtalan ember tapasztalt és átélt: aki Isten 
szeretetének jó szavát, az evangéliumot meghallja, hallani és 
érteni fogja az élet beszédét: embertársai szavát is igazán, de 
az események üzenetét is. Zakariás, fiának, Keresztelő János
nak születésekor énekelt csodálatos hálaéneke az erős Istent 
dicséri, akihez odamenekülhet a gyenge, az elhagyott és a sze
gény. Dicséri a kegyelmes Istent, akinek ereje a bűnbocsátó 
széretetben a legnagyobb. És dicséri az üdvösséget szerző Is- 

* tent, aki nem hagyja az embert a reménytelenség mélységeiben.
ZAKARIÁS RÉGI, SZÉP ÉNEKE ádvent utolsó vasárnap

ján, karácsony küszöbén négy kérdéssel fordul felénk. Először 
azt kérdezi, hogy halljuk-e Isten szavát? Hallható ez a szó. 
Nem rejtelmes és nem is titokzatos utakon jön közénk. Jézus 
szavaiban, az apostolok bizonyságtételében, az: igehirdetésben 
egyszerű, emberi és érthető Isten szava. Azután azt kérdezi, 
hogy halljuk-e igazán egymás hangját? Meghalljuk-e egymás 
szavában a szeretet, a segítökészség, az áldozat igényét? Zaka
riás énekének harmadik ádventi kérdése az, hogy meg tujuk-e 
szólítani Istent? Találunk-e olyan szavakat hozzá, amelyeknek 
nem szegi szárnyát önzés vagy aggódás, hamisság vagy kép
mutatás'. így lesz igaz és érvényes, építő és 'gyógyító minden 
szavunk. Építi és egyengeti Zakariás ádventi hálaénekének 
szavával ember és ember között a békességnek útját.

Schreiner Vilmos

I M Á D K O Z Z U N K
tlrunk! Köszönjük, hogy beteljesítetted ígéretedet és elküld

ted m egváltásunkra egyszülött Fiadat. Köszönjük, hogy általa 
megismerhetünk téged, Mennyei A tyánkat. De azt is köszön
jük. hogy szereteted m egnyitja az u ta t egymás felé, hogy sze- 
retetben szolgáljuk em bertársaink javát.

Bocsásd meg, Urunk, hogy restek voltunk igéd m eghallására 
és nem akartuk m eghallani em bertársaink szavából a szere- 
tetünket igénylő vágyakozást. Bocsásd meg, hogy hozzád szóló 
szavaink a hitetlenség, az egymáshoz szólók az önzés ném asá
gába hullanak.

Taníts meg U runk szólni és hallani a  szeretet leikével, hogy 
áldott legyen ünneplésünk. Amen.

I s te n tis z te le ti  r e n d
B u d a p e s te n , 1970. d e c e m b e r  20-án

— RÄKOSKERESZTÜR. No
vem ber 15-én, a templomszen
telési em lékünnepen állíto tta 
szolgálatba a  gyülekezet a  De
ák-téri gyülekezettől vásárolt 
orgonáját. Ezen az ünnepi is
tentiszteleten dr. Kékén And
rás Deák-téri igazgató-lelkész 
igehirdetéssel szolgált. A dél
u táni szeretetvendégségen Bol- 
la Árpád dunakeszi lelkész 
ta rto tt előadást.

— KONDOROS. November
22-én a gyülekezet szeretet- 
vendégségén Zátonyi Pál csa- 
bacsüdi lelkész ta fto tt elő
adást. A szeretetvendégségen 
szolgálatot végzett — az az
nap Kondoroson szupplikáló 
— Zátonyi, János teológus is.

— IVÄNDÄRDA. a  ma- 
gyarbólyi gyülekezet filiá já- 
ban novem ber 24—26-ig Fehér 
Károly igehirdetési sorozatot 
végzett.

D eák  tér  de. 9 (úrv.) dr. K ékén  
A ndrás, de. 11 (úrv.) dr. H afen - 
seh er  K ároly , du. 6. Z en és áhítat 
— D. K áld y Zoltán. F asor de. 11 
Szirm ai Z oltán du. 6. K arácson y
est: M ezősi G yörgy. D ózsa  G yörgy  
út de. fé l  10 Szirm ai Zoltán. Ü llő i 
út 24. de. fé l 11. K arácson y  S án 
dor u. de. 9. R ákóczi út 57/b. de. 
10 (szlovák) Aradi A ndrás, de. 12 
(m agyar). T hály  K álm án u. 28. 
de. 10 F ran eisc i G uido, de. 11 dr. 
R éd ey  P á l, du. S zeretetven d ég-  
ség . K őb án ya  de. 10. S ü lé  K ároly, 
du. 5. S zere te tven d égség : V eöreös  
Im re. U tász u. de. 9 V eöreös Im re. 
V ajda P éter u . de. fé l 12 S ü lé  K á
roly . Zugló de. 11 (úrv.) B oros K á
roly . R ák osfa lva  de. 8 B oros K ároly. 
G yarm at u. de. fé l 10 B oros K ároly. 
Fóti ú t de. 11 B aran yai T am ás. V áci 
út de. 8 B en czú r  L ászló . F rangepán  
u . de. fé l 10 B en czú r  L ászló. Ü j- 
p est de. 10 B lázy  L ajos. P ester 
zséb et de. 10 V irágli G yula . Sorok- 
sá r -ü jte le p  du. fé l  3 V irágh G yu
la . P estlőr in c  de. 11 M atuz László. 
K isp est de. 10. K isp est-W ek erlete- 
lep  de. 8. P estú jh e ly  de. 10 Sch rei
n er V ilm os. R ákospalota-M A V -te-

— Ádvent 4. vasárnapjának  
oltárterítő  színe: lila. A dél
előtti istentisztelet oltári igé
je: Fii 4, 4—7: az igehirdetés 
alapigéje: Lk 1, 67—79.

— EVANGÉLIKUS ISTEN- 
TISZTELET A RÁDIÓBAN. 
December 20-án, vasárnap 
reggel 7 órakor az evangéli
kus egyház félóráját közvetíti 
a Petőfi Rádió és az URH adó. 
Igét hirdet DR. SELMECZI 
JÁNOS, a Teológus Otthon 
igazgatója.

— KECSKEMÉT. November 
29-én, ádvent első vasárnap
ján, Kajos János nagyvelegi 
lelkész szolgált a gyülekezet
ben istentisztéleten, m ajd ezt 
követőeh előadást ta rto tt a 
gyülekezeti teremben.

— PILIS. November 15-én 
a gyülekezetben szolgált Mar- 
schalkó Gyula vecsési lelkész. 
A délelőtti istentiszteleten ige
hirdetéssel szolgált. A délutá
ni szeretetvendégségen „Az 
evangélikus tem plom ” címen 
vetítettképes előadást tartott. 
Végül átvette a pilisi gyüle
kezet ajándékát — 5000 F t- 
ot — a most épülő vecsési 
templomra.

— ACSA. December 3-án 
ádventi istentisztelet kereté
ben igehirdetéssel szolgált a 
gyülekezetben Gerhát Sándor 
galgagutai lelkész.

— TÄZLÄR. November 27- 
én a  kis szórványgyülekezet- 
ben Eszlényi László bócsai se
gédlelkész „Várakozás a  m á
ban” címen szolgálatot vég
zett. >

— DEAK-TÉR. Ez évben is 
megrendezte a gyülekezet az 
egyházi esztendő utolsó nap
ján  — 1970. novem ber 28-án 
— a szokásos „összevont bib
liaórát”, melyen a különböző 
közösségek tagjai voltak együtt. 
K ét előadás hangzott el: „Ké
szek az egészért” és „A 
gyülekezet a városért” címen, 
melyeket D. Káldy Zoltán 
püspök-lelkész és dr. Kékén 
András igazgató-lelkész ta r
tottak. Az előadások után  be
számolók hangzottak el a  kü 
lönböző csoportok m unkájá
ról. Az együttlétet Trajtler 
Gábor lelkész áh ítata  zárta be.

lep  de. 8. R ák osp a lo ta -N agytem p -  
lom  de. 10. R ák osp alota-K istem p - 
lom  du. 3. R ák osszen tm ih á ly  de.
fé l 11 Karrier Á goston . Sashalom  
de. 9 K a m er  Á goston . M átyásföld  
de. fé l 11. C inkota  de. fé l 11, du. 
fé l 3. K istarcsa  de. 9. R ákoscsaba  
de. 9 B ék és  József. R ák osh egy  de. 
9. R ák osliget de. 10. R ák osk eresz
túr de. fé l 11 du. 3.

B écsik ap u  tér de. 9 (úrv.) Vára- 
d y  L ajos, de. fé l 11 (n ém et), de. 
11 (úrv.) Várady L ajos, du. 6 
Szita  István ná . T orockó' tér de. 
fé l 9. Szita  István ná. Óbuda de. 9 
F ü löp  D ezső , de. 10 (úrv.) 
Fülöp D ezső . x n .  T artsay V ilm os  
u. de. 9 T akács József, de. 11 T a
k ács  József, du. 6. S zere te tv en 
d égség . P esth id eg k ú t de. fé l 11 
R uttkay  E lem ér. K elenfö ld  de. 8 
(úrv.) dr. R ezessy  Z oltán, de. 11 
(úrv.) dr. R ezessy  Z oltán, du. 6 
R euss A ndrás. N ém etv ö lg y i út de. 
V ison ta i R óbert. N ag y té tén y  de. 
9 R euss A ndrás. A lb ertfa lva  de. 7 
fé l 9. K e len vö lgy  de. 9 V isonta i 
R óbert. B udafok  de. 11 V isonta i 
R óbert. C sillagh egy  de. fé l 10. C se
p el de. fé l  11.

— VASAS-MARÄZA. H á
rom  estén keresztül, novem
ber 18—20-ig a  gyülekezetben 
Lackner Aladár keszőhideg- 
kúti lelkész végzett Jelenések 
könyve 2—3. fejezetei alapján  
igehirdetési sorozatot.

— BÉKÉSCSABA. Novem
ber 8-án Gyülekezeti Nap ke
retében vendégszolgálatot vég
zett Kovács Pál szarvas-ó- 
templomi igazgató-lelkész. 
Délelőtt a  m agyar és szlovák 
istentiszteleteken igehirdeté
sekkel szolgált, délután pe
dig előadást ta rto tt Tessedik 
Sámuelről.

— GÖDÖLLŐ. A gyülekezet 
novem ber 8-i szeretetvendég- 
ségén Roszik Mihály alberti 
lelkész ta rto tt előadást.

— GYULA, A gyülekezet 
novem ber 8-i szeretetvendég- 
ségén Nagybocskai Vilmos gé- 
rendási lelkész ta rto tt elő
adást.

— KÖBANYA. a  gyüleke
ze t novem ber 15-1 szeretetven- 
dégségén Bojtos Sándor győri 
lelkész ta rtó it előadást.

— CEGLÉD. A gyülekezet 
novem ber 29-i ádventi szere- 
tetvendégségén Benczúr László 
Budapest-Angyalföldi lelkész 
szolgált előadással.

— HALÁLOZÁS, id. Hideg
kúti Béla, az acsádi gyüleke
zet tagja 79 éves korában no
vem ber 29-én elhunyt. Teme
tése decem ber 1-én volt Acsá- 
don nagy részvét melleit. „Jé
zus az én bizodalm ám ”.

— W OODSTOCK-KANADA 18 re-
g iszteres, p edálos, igen  szép  hangú  
harm on ium  eladó. Cím a K iadó- 
h ivatalban .

— NÉGY OKTAVOS, 2 reg iszteres  
harm on ium  eladó . K ellem es, szép 
han gú , k ifogásta lan  á llap otb an  van. 
K udron N ándor. K iskőrös, T öm ö
ri u . 10.

— 51 ÉVES rok k an t evan gélik u s  
nyu gd íjas férfi, fő b ér le ti k is  szo 
ba k o n y h á s lak ásáb a  gon d ozóasz-  
szo n y t keres, ak i ő t id eg b eteg ség é
ben gond ozn á és ápolná. T o ln a i 
D obiás Pál. B p ., X IX ., K isp est, 
A chim  A ndrás u. 1.

— FOGORVOSNÖ B u d ap esten  a l
bérleti szob át k eres, va g y  lak ásért 
eltartási szerződ ést kötne. Cím- a 
K iad óhivatalb an.

„Örüljetek az Úrban m in
denkor, ism ét mondom, örül-» 
jetek! A ti szelídlelkűségetek 
ism ert legyen m inden ember 
előtt. Az Úr közel !” (Fii 4, 
4 -5 )

VASÄRNAP. — „Szabadídts 
meg m inket a  gonosztól”. (Mt 
6, 13) A heti ige karácsony
hetében az ujjongó örvende
zésre, az Ür közelségére hívja 
fel a figyelmünket. És m intha 
a m ai ige a  várakozó rem ény
ségben a h ittel való im ádko
zásra akarna m egtanítani ben
nünket. Úgy kell az Ú rral va
ló találkozásra készülnünk, 
hogy m egszabadulunk a go
nosztól: a  bűntől, a h itetlen
ségtől, a  szeretetlenségtöl, az 
önzéstől és mindentől, ami Is
tentől és a m ásik em bertől el
választ. A gonosztól pedig ak
kor szabadulunk meg, ha hi
szünk a hozzánk is közeledő 
Űr Jézus Krisztusban.

HÉTFŐ. — „A B á rá n y . az 
uraknak Ű ra és királyoknak 
K irálya”. (Jel 17, 14) Az első 
karácsonyon a világra eljött 
Űr Jézus Krisztus m egm utat
ta  az em ber szám ára Isten 
szeretetét, bűnbocsátó kegyel
mét és az em ber életét te lje
sen megújító hatalm át. A mai 
igé viszont a rra  tanít, hogy az. 
egykor eljö tt Messiás hozzánk 
is úgy közeledik az igében 
ezekben a napokban, hogy ő 
nekünk az U runk és K irá
lyunk, aki azért jön, hogy te l
jesen m egújítsa az életünket. 
Hitetlenség és bizonytalanság 
helyett élő hittel, önzés és 
gyűlölség helyett szolgáló sze
rete tte l tölti meg a szívünket és 
életünket.

KEDD. — „Boldogok a sze
lídek: m ert ők örökségül b ír
ják  a földet”. (Mt 5, 5) Meny
nyire más az ige tan ítása és az 
é le t! A legtöbb em ber azt ta r t
ja, hogy az éri el a boldogsá
got, aki erőszakos, aki k ihar
colja a maga igazát, aki ta lp 
raesetten feltalá lja m agát az 
élet m inden területén, aki 
csak az áltála kitűzött cél el
érésére fordítja m inden fi
gyelmét és erejét. Hol lehet 
eközben szelídséget találni ? 
Éppen ezért biztat a mai ige 
a szelídségre, az alázatosságra 
nem csak a „nagyobbak” előtt, 
hanem  a „kisebbek” előtt is. 
A szelídség által tö ltjük  be Is
ten parancsát, s tudunk  iga
zán a m ásik em berért élni.

SZERDA. — „Áldott az Ür, 
Izrael Istene, hogy m egláto
gatta  és m egváltotta az ő né
pét”. (Lk 1, 68) A karácsony 
előtti napokban tele van az 
em ber gonddal. Vajon készi- 
te tt-e  m indenki részére a ján 
dékot, s vajon az ajándék 
valóban ajándék lesz-e? Az 
utolsó pillanatokban próbálja 
az em ber az eddigi hiányokat, 
m ulasztásokat pótolni, s nem 
igen ju t idő arra, hogy Istent 
dicsőítse. A rohanó napok for
gatagában az ige megszólít és 
Isten megváltó szeretetéről 
beszél. Csendesedjünk el ezek
ben a napokban, s áldjuk őt 
Egyszülöttjének elküldéséért!

CSÜTÖRTÖK. — „Mivel te 
hát a gyerm ekek testből és 
vérből valók, ő is hasonlókép
pen részese le tt azoknak, hogy 
a halál á lta l megsemmisítse

azt, akinek hatalm a van a ha
lálon, tudniillik  az ördögöt, és 
m egszabadítsa azokat, akik a 
haláltól való félelem m iatt 
teljés életükben rabok vol
tak”. (Zsid 2. 14—15) A mos
tani szentestén nem a szá
m unkra oly kedves karácso
nyi történet szavai szólalnak 
meg, hanem  nagyon tömören 
és m agvasan áll elénk a k ará
csonyi csoda. A gyermek Jé 
zus Megváltó, akinek hata l
ma van. H atalm a van a bűn és 
gonoszság felett, hatalm a van 
arra, hogy megszabadítson 
m inket a halálfélelemtől. Az 
az Ü r Jézus K risztus lép be 
m a hozzánk igéjében; akinek 
hatalm a van felettünk is. Ne
ki hatalm a van arra, hogy ün
nepünket igazán karácsonnyá, 
a vele való találkozás boldog 
alkalm ává tegye.

PÉNTEK. — ..Jézus m ond
ta : nem az egészségeseknek 
van szükségük orvosra, hanem 
a betegeknek. Nem azért jö t
tem, hogy igazakat, hanem 
hogy bűnösöket hívjak meg
térésre”. (Mk 2, 17) A mosta
ni karácsonyon a megtérésre 
hívó M egváltóval van ta lál
kozásunk. Aki azt akarja,.hogy 
a fenyőfa csillogásán, az a ján 
dékok feletti örömön túl a l
kalm unk legyen a m agunkba- 
nézésre, a bűnbánatra, a meg
térésre» is. Ha betegek va
gyunk, 6 enyhíti fájdalm un
kat, ha elesettek, ő emel fel, 
ha bűnösök, ő ad erőt a meg
térésre és ő ú jítja  meg az éle
tünket Szentlelkével. Könyö
rögjünk azért, hogy lépjen be 
az otthonunkba, a szívünkbe, 
az életünkbe!

SZOMBAT. — „Dicsőség a 
magasságos mennyekben az 
Istennek, és e földön békes
ség, és az em berekhez jóaka
ra t”. (Lk 2, 14) A karácsonyi 
csoda, a  K risztussal való ta 
lálkozás, az öröm és boldogság 
m ellett nem hiányozhat ün 
neplésünkből az Istent-dicsőí- 
tés sem. De vajon dicsőítjük-e 
Istent mi is a m ostani kará
csonyon? Vajon imádkozunk-e 
fáradozupk-e azért, hogy bé
ke legyen a földön, s vajon 
jóakarattal, szolgáló szeretet
tel közeledünk-e a másik em« 
berhez? M ert Isten dicsőítése 
mellé a  béke és a jó ak ara tk e- 
rftlt m ár az első kárácsonyon 
is!

H arkányi László
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Rotációs magasnyomás
F ele lő s vezető :  

Sopron i Béla igazgató

M int vonatot a füstje úgy követett apám 
búcsúzása:

— Mikor jössz megint?
Most már mindig ezzel a kérdéssel búcsúzik 

tőlem. Bátyám arca is eltűnik a vonat mellől, 
ámint nekiiramodik és belefúrja magát a de
cemberi ködbe. Körül se nézek milyen embe
rekkel utazom.. Behúzódom a meleg fülke sar
kába. A fogasra akasztott kabátomnak támasz
tom fejem, azután engedem magam rázatni a 
vonattal. A mögöttem lévő ülésen egy asszony 
csöppnyi emberkével hoppázik.

— Kilenchónapos! — feleli egy elmosódó 
kérdésre. Akaratlanul is megfordulok, mert 
nagyon érdekelnek az ilyen kilenchónapos 
emberkék. Kék, bolyhos, kötött sapka mosoly
gó gyermekarcot keretez, bár úgy látszik, hogy 
a hoppázó nagymamának jobban tetszik á ki
csi mosolya, mint a gyermeknek a zötykölö 
hoppá. A beszélgető utasok zajába süppedek 
és nézem ismét a szemberohanó ködös vidéket.

Otthon voltam és most megyek haza. Ahol 
90 éves apám él az az otthon, ahol én vagyok 
az egyik szülő az a haza. Talán így jönnek 
majd hazulról haza az én gyermekeim is. Mi
vel karácsonykor én nem lehetek otthon, így 
ádventi időben ruccanok haza, hogy megcsó
koljam apámat és testvéreimet. Emlékek és 
gondolatok kergetőznek. A múltba röppente
nek, hogy a jelenbe pottyantsanak és a. jövő
be száguldjanak. A vonat dohogva rohan kat
togó kerekekkel. Az idő is rohan velünk és 
vele múlik az élet.

Istenem! Apám elmúlt kilencven esztendős!

Elém tűnik botorkáló alakja és fülembe cseng 
nővérem szava amint vezeti:

— Nem arra! Egy kicsit jobbra tessék for
dulni ott az ajtó!

Látom tapogató kezét amint el akar igazodni 
az elsötétedett világban.

„Jászolágyon szunnyad
Az édes Megváltó . . .
Ott fénylik 6, az új nap.
Kit várva vártunk rég.
Kezdet ő és vég,
Kezdet ö és vég.
A szomszéd ablaknál ülő férfi mondja a ve

le szemben ülő kisfiúnak. Ügy-vélem apa és 
fia. Hasonlítanak egymáshoz.

— No csak mondd utánam: Jászolágyon. . .  
szunnyad.

— Mi az a jászolágy? — kérdi élénken a fiú. 
— Az én ágyam is jászolágy?

— Nem! Te nem istállóban alszol. A jászol 
az istállóban van. Abból esznek az állatok, te
henek borjúk, vagy csacsik. Ugye tudod Jézus 
Krisztus miért istállóban született?

— Igent Most már emlékszem, — hiszen el
őadtad — hogy még szállodában sem kaptak

helyet szülei, hanem csak egy istállóban.
— Jól emlékszel. Nos hát — amikor megszü

letett — ott a jászolban csináltak neki ágyat 
finom, illatos szénára.

Azután csendesen együtt dúdolják az éne
ket. Nem figyel rájuk senki. Mindenki mondja 
a maga élete nehézségeit soha nem látott úti
társának. A másik fülkében egy rádió az „Al
mát eszem . . . ” türelmetlen dallamát keveri a 
kattogó kerekek és az utasok beszédje hang
zavarába. A karácsonyi ének elhallgat a 
szomszéd ablaknál. A vonat egy akácerdőben 
rohan.

Nézd csak! Tudod-e milyen fák ezek? — 
Meg sem várja a feleletet. — Valamikor egy 
evangélikus lelkész ültette az elsőt az Alföldön, 
ahol sok a homok. Én a nevét is tudom: Tes- 
sedik Sámuelnek hívták. Nagyon jó fa ám ez, 
mert ahova ültették, onnan nem tudta elfújni 
a homokot a szél és hasznos termőfölddé tet
ték vele az olyan földet, ahol addig csak sza
mártövis termett.

Szava belevész a kupé lármájába. Nemsoká
ra látom, hogy vöröspecsenyét játszanak. A 
gyermek kacagása fel-felcsendül és megritkít
ja a kupé sűrűsödő levegőjét, mint napsugár 
a ködöt.

Azt hiszem közben elszunnyadtam. Arra nyi
tottam ki a szemem, hogy a vonat zökkenve 
megállt, valahol nyílt pályán, mert nem látszik 
sehol állomás. Megunta a fiú a vöröspecsenyé- 
zést, mert most már az ablakon néznek ki. A 
mozdony türelmesen pöfög, majd belehasít a 
ködbe a mozdony sípja és megrándul a vonat,

hogy behúzzon az állomásra. Talán egy kis né
zelődésre hagyták abba a beszélgetést vagy az 
éneklést, mert az apa ezzel fordul a fiához:

— Énekeljük csak még egyszer : „Jöjj né
pek megváltója! így kér a föld lakója ..

Halkan, egyszerűen énekelnek. Fénye van a 
hangoknak és lebeg a dallam a kupé nehéz 
levegője felett és magával ragad engern. Ami
kor új volt nekem ez az ének belém vésődött 
ez a kép: „Az éjszaka világos, Az ösvény ba
rátságos.” Karácsonyi szünetre mentem haza 
mint diák. Az állomásról ballagtam hazafelé. 
Élesen rajzolódott elém a táj. Este volt és a 
hold éles árnyékokat metszett a nyikorgó, ha
vas útra és olyan mellet feszítő örömmel éne
keltem. „Az éjszaka világos, Az ösvény barát
sá g o s fa lá n  azért mert a kis, filiabeli temp
lomunkban éppen ádvent esti istentisztelet 
volt és Édesapám ezt a Krisztus-hívogaió, ősi 
éneket játszotta a harmóniumon. Most amikor 
emléke felvillant, lelkendező örömmel velük 
dúdoltam befelé: „Jöjj népek Megváltója! így 
kér a föld lakója.”

Arra ocsúdtam fel, hogy mindenki mozgoló
dik körülöttem. A kalauz is végigsiet a fül
kén és közli a kötelesség unott hangján:

— Sárbogárd következik!
Ádventi utitársaim már az ajtónál álltak. 

Utánuk igyekeztem, hátha egy úton megyünk 
tovább, de mire én leszálltam elkeveredtek a 
tömegben. Itt hagyták a két ének dallamát 
szívemben: „Jöjj népek Megváltója . . .” és 
„Jászolágyon szunnyad Az édes Megváltó..

Mátis István

ÁDVENT A VONATON
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M
indazt, ami az első k a rá 
csonykor tö rtén t többféle

képpen fogalm azhatjuk meg. 
M ondhatjuk azt is, hogy „meg
nyílt felettünk az ég és Isten  
kegyelmével fordult felénk”. 
Azt is m ondhatjuk, hogy „meg
született a Megváltó, aki meg
szabadít bennünket a  bűnnek 
és a  halálnak hatalm ából”. így 
is fogalm azhatunk: „Békesség 
szállt a  földre”. Egyik szép 
énekünk szavaival élve ezt is 
m ondhatjuk: „Eljött hozzánk 
az üdvösség”. Mindegyik fogal
mazás valam it felvillant abból 
a  gazdag valóságból, am it ka
rácsony jelent. Mindig k a rá 
csony teljes gazdagságát kell 
m agunk előtt látnunk, az egész 
gazdagságból kell élnünk és az 
egész gazdagságot kell ünne
pelnünk.

1970 karácsonyán ebből á
gazdagságból kiem eljük k ará 
csonynak azt az ajándékát, 
am elyet ez a m ondat jelez: 
„Testvérünkké lett!” Jézus 
Krisztus, Isten Fia, testvérünk
ké lett! M agára vette az em be
ri testet, valóságos em berré 
lett. Nem m int fölöttünk élő, 
elérhetetlen istenség 'közelített 
meg bennünket, hanem  olyan 
hús-vér em ber lett, m in t mi 
vagyunk. Így le tt testvérünk
ké.

Azzal, hogy Jézus K risztus 
L testvérünkké lett, oz em

beri méltóságot erősítette meg. 
Isten az em bert „saját képére 
és hasonlatosságára terem te t
te”. Ennek a m eghatározásnak 
teljes gazdagságát kim eríteni 
soha nem  tudjuk. Annyi azon
ban bizonyos, hogy az „Isten- 
képűség” nagy m éltóságot je
lent. Em bernek lenni m éltóság! 
Kiváltság! Az Istenhez való 
hasonlóság m indenesetre azt 
jelenti, hogy nem  „tömegcik
kek” vagyunk, hanem  m inden 
em ber külön személyiség és a r 
ra  van hivatva, hogy tükrözzön 
valam it Istenből, az ö  tisztasá
gából, szeretetéből, jóságából, 
szabadságából, „elhatározó ké
pességéből”, munkásságából, 
terem tő erejéből.

Az em beri méltóságnak nem 
csak Istenhez való viszony

ban van ta rta lm a és jelentősé
ge, hanem  embernek a másik 
emberhez való viszonyában is. 
Az emberi méltóság azt köve
teli, hogy az egyik em ber tisz
telje a m ásikban az „Isten kép
m ását”, becsülje személyiségét, 
sajátosságait. Tisztelje életét, 
védje azt. Tartsa magával 
egyenrangúnak. Ne tekintse 
„másodrangú em bernek” csak 
azért, m ert más bőrének színe, 
más a  ku ltúrája, hite és világ- 
aézete és mások a sajátosságai, 
aaint az övé. Az em beri m él-

D. K á ld y  Zoltán
tóság az t is követeli, hogy az 
em ber szabadságban éljen és 
lehetőséget kapjon a benne 
rejlő  tehetségek és adottságok 
kifejlesztésére és kam atoztatá
sára a m ásik em ber javára. Ez 
az em beri m éltóság azt is kö
veteli, hogy az em ber ne ön
m agáért éljen, hanem  a m á
sikért, annak boldogulásáért, 
anyagi szellemi előrehaladásá
é r t  Az em beri m éltóság így a 
közösségért, a  családért, a tá r
sadalom ért való önfeláldozó 
m unkában teljesedik ki. Ennek 
az em beri m éltóságnak a meg
becsülését és m agasra em elé
sét je lenti az, hogy Jézus test
vérünkké lett. Ez a „testvé
rünkké létei” nem csak a meg
becsülését je lenti az emberi 
méltóságnak, hanem  egyben 
felkiáltójeles felszólítás a rra , 
hogy valóban legyünk em berek 
és védjük a m ásik em ber m él
tóságát.

A világ számos Helyén az 
emberi méltóságot nemcsak 

veszély fenyegeti, hanem sok
szor ezt a méltóságot meggya
lázzák, összetörik és megszé
gyenítik. Az em beri élet tisz
telete helyett — am it többek 
között Schweitzer A lbert is 
olyan erőteljesen hangsúlyo
zott — az em beri életek el
pusztítása folyik háborúkban, 
börtönökben, dél-vietnam i 
„tigrisketrecekben”. A faji 
megkülönböztetés nyomán 
„m ásodrendűvé” süllyesztett 

em berek szenvednek az „első
rendű em berektől” A frikában 
és az Egyesült Á llamokban. A 
világ m ás részeiben pedig az 
antiszem itizm ustól és cioniz
mustól. A fajilag megkülönböz
te te tt em berek nem  kapnak 
módot és lehetőséget arra , hogy 
a  bennük rejlő sajátosságokat 
és tehetséget kifejleszthessék 
az egész em beriség javára. Kö
zel 2 m illiárd em ber arcát pe
dig az éhség és a rosszultáplált- 
ság to rzítja el és ezek az éhség
től eltorzult arcok éppen nem  
tükrözik az „Isten képm ását” és 
éppen nem  hordozói az em beri 
méltóságnak. A gyarm atosítás 
igájában szabadságuktól meg
fosztott em berek meg vannak 
fosztva attól, hogy em beri m él
tóságuknak megfelelően m a
guk intézzék sorsukat, döntse
nek sorsuk felől és maguk ren 
dezzék be politikai, gazdasági, 
társadalm i és ku ltu rá lis életü
ket. Mindez sértés az emberen, 
az em beri méltóságon, Isten 
„képm ásán”.

Jézus Krisztus testvérünkké 
lett! Jö tt, hogy a bűn által 
m egrontott „isten-képűség” á l
ta la  ú jra  m egtisztuljon és az 
em beri m éltóságnak becsületet 
szerezzen. Jö tt, hogy az em bert

kiszabadítsa a bűn hatalm ából. 
Rábízta követőire evangéliu
mát, hogy általa  ez a szabadí- 
tás tovább folyjék. T anítvá
nyainak ma is fáradozniuk kell 
azért, hogy m indenütt a v ilá
gon em ber m aradhasson az 
ember. K üzdeniük kell azért, 
hogy az em beri méltóság meg
becsültessék. Vagyis küzdeniük 
kell m inden ellen, am i az em 
beri méltóságot m egrontja és 
csonkítja: a háború, a társa
dalmi igazságtalanság, az el
nyomás, az éhség, a faji meg
különböztetés és gyarmatosítás 
ellen. Jézus K risztus tan ítvá
nyainak tudniuk kell azt is, 
hogy nem  ők vannak egyedül 
hivatva arra , hogy küzdjenek 
az em beri m éltóság megbecsü
léséért, m ert sokan vannak a 
világon olyanok, akik  más 
alapból indulnak ki, de ugyan
azért á célért harcolnak: az 
em berért, az em beriségért, az 
em beri méltóságért. K ará
csonykor a testvérünkké lett 
Jézustól kérjünk  új erő t ehhez 
a munkához.

2 ISTEN HOSSZAN KE- 
• SZÍTETTE ELŐ FIÁNAK 

ŰTJAT. A Szentírás első lap
jain elhangzott az ígéret Arról, 
aki majd a bűn legyőzője lesz. 
Innentől kezdve végigvonul az 
Ószövetségen a jövendölés: el
jön az Isten Báránya, hogy 
mindazt beteljesítse, amit Is
ten a prófétákon keresztül 
üzent.

Isten Jézus Krisztusban 
nyújtja a kinyilatkoztatás tel
jes gazdagságát. Rajta kívül 
nincsen a világon semmi más 
kinyilatkoztatás, viszont a  Fiú 
m agában foglalja Isten szavá
nak és akaratának teljességét.

A karácsonyi evangélium 
így hangzik: Akit Isten a pró
féták által ígért, ime most 
nékünk ajándékozta Fiát. Az 
ádventi várakozás beteljese
dett. Az Ige testté lett. Jézus 
Krisztus megszületett.

2  KI EZ A MEGSZÜL E- 
• TETT JÉZUS KRISZ

TUS? Milyen ajándékot nyújt 
Isten őbenne?

A  Fiú tökéletesen képviseli

Ü N N E P K Ö S Z Ö N T É S
Karácsonykor egy órára megtérünk a gyermekkorhoz — 

szokták mondani. Euekíoszlányok zsonganak az öregek szivé
ben is: gyermekkori dallam, gyertyafényben ringó sza v a k ...

Karácsonykor térjünk  meg Istenhez. Biztosabb erő Ö, m int 
a szálló emlék. Ahhoz térjünk, akivel szemben m inden kö
nyörgésünk és hálaadásunk, hitbeli ta rtásunk  és öröm ünk csak 
visszhang. Az angyali dicsőségmondás visszhangja. Tőié és ve
le mindig el lehet indulni. Éppen ezért:

karácsonykor té rjünk  meg az emberhez. Az legyen m érté
künk — ne egy órára, de egy életre — am it tőle, az „em berré 
le tt”-től tanu ltunk  jóságban, erőben, szeretetben. A földön bé
ke, az em bereknek jóakarat — általa  nem esített szavak, s- az 
értékfedezet mögöttük ő maga.

A m a születettben m ellénk á llt az Isten, hogy ml szorosab
ban álljunk egymás mellett.

Boldog ünnepeket! — de ne álljunk  meg a  kívánságnál, s ne 
csak ma. Szerezzünk, szerezzünk m indig m indenkinek ünne
pet jóságban, megbocsátásban, szeretetben, békességben.

Köszönet és jókívánság
D. Káldy Zoltán és D. dr. Ottlyk Ernő püspököt a karácsonyi 

ünnepek és az újév alkalm ából többen köszöntötték levélben a 
teológiai tanárok, az esperesek, az egyházmegyék elnökségei, a 
lelkészek és a gyülekezetek tag jai közüL A püspökök szívből 
köszönik a köszöntést és jókívánságokat.

Egyben szívből köszöntik a Teológiai Akadém ia tanárait, az 
egyházmegyék elnökségeit, espereseit és felügyelőit, a gyüle
kezetek lelkészeit, felügyelőit, presbitereit és tagjait. K ívánnak 
Istentől gazdagon m egáldott Karácsonyt, boldog, békés, ered
ményes új esztendőt

D. dr. O ttlyk  Ernő
az Atyát. Benne jelenik meg a 
kinyilatkoztatás végső, lezárt, 
tökéletes foka. Amit Isten 
mondott és cselekedett, Benne 
foglalódott össze, Benne érte 
el a csúcspontját, úgyhogy 
nincs is már szükség a kinyi- 
latkoziatás folytatására, kiegé
szítésére, vagy fokozására. A 
Fiú mindenek örököse, az 
Atya szándékát, tervét, aka
ratát, üzenetét tökéletesen je
leníti meg.

A Fiú az Atya képmása, di
csőségének visszatükröződése. 
Olyan szoros a kapcsolat az 
Atya és a Fiú között, mint a 
fényforrás és a kisugárzás kö
zött. A Tükörkép pontosan az 
eredetit követi.

Mindezeknek a képeknek az 
a feladatuk, hogy belőlük 
megértsük: Isten valóban ön
magát adja az embervilágnak. 
A betlehemi jászolbölcsőben a 
kezdet és vég Ura piheg, ki
csiny gyermek formájábán. 
Hallatlan ajándékot jelent az 
a csecsemő, mert benne az 
örökkévaló Isten született a vi
lágra, olyan embernek, mint 
mi vagyunk. Ez Isten legna
gyobb ajándéka, amit az em
bernek adhat, ezt nyújtotta a 
Krisztus születésében.

3  MIÉRT LETT ISTEN 
• EMBERRÉ? Miért adta 

ezt az ajándékát? Mit akar 
vele elérni?

Érettünk adta. Hogy meg
szabadítson a bűn és halál ha
talmából. fjem önmagáért 
cselekedte, hanem miattunk. 
Nem is volt könnyű néki ezt 
megtennie, hiszen az Atyától 
a Fiú feláldozását követelte ez 
a lépés, valóban Egyszülöttjét 
adta oda miértünk. A Fiútól 
pedig a keresztre feszíttetés 
vállalásának az áldozatát je
lentette. Mégis így történt. De 
csakis azért történt így, hogy 
általa mi éljünk, kárhozatun
kat magára vegye, bűneinkért 
eleget tegyen, a haláltól meg
szabadítson, minden váltság
díjat lefizessen értünk, hogy 
mi az ő halála árán élhes
sünk és üdvözölhessünk.

Jézus Krisztus isteni teljha
talmával Istent magát kép
viseli. Általa pillantunk be a 
mennyekbe. Általa, mintegy 
tükör által ismerhetjük meg 
Isten jóságtól és szeretettől su
gárzó orcáját. Általa nyílik 
meg szívünk Isten igéjének és 
kinyilatkoztatásának befogadá
sára. Ö a közvetítő Isten és a 
világ, Isten és az emberiség, 
Isten és az ember hite között. 
Nem valami elvont eszme vagy 
előfeltevés, vagy kiváló egyé
niség ő, akin keresztül szel
lem és anyag, eszme és mítosz 
kapcsolatba jutnak egymással, 
hanem 0  a történeti Jézus, az

Isten egyszülött Fia, a valósé* 
gos ember és a valóságos Is
ten, a megfeszített, feltáma
dott, megdicsőült Űr, akit nem 
a spekuláció, hanem a kinyi
latkoztatásból származó hit ra
gad meg és tesz magáévá,

4  VILÁGOT HORDOZO 
•  SZERÉTETRÖL t e s z

BIZONYSÁGOT. Isten kinyi
latkoztatását nem adja vissza 
hűen az, aki csak a lélek bel
ső körében, vagy legfeljebb 
szűk emberi közösségekben 
képzeli el az Ige testté levé
sének eseményét. Az ö per
spektívája nem azonos semmi
féle szűklátókörű szemlélettel. 
Ö világméretben lát és ugyan
úgy cselekszik. Néki nem 
mindegy, hogy merre halad as 
embervilág. Néki nem mind
egy az emberiség jövője. Hi
szen övé a mindenség. ö  
gondviselő szeretetével hordoz
za, teremtő szavával kormá
nyozza azt. Szeretetéből nem 
is következhet más, mint az 
embervilág javának, előmene
telének a munkálása. Ez ér
vényes mind lelki, mind anya
gi vonatkozásban. Az Ö világ- 
tervében egyszerre van hang
súly azon, hogy ne legyen el
nyomott, éhes, betegségtől, 
gondoktól gyötört ember, ha
nem érvényesüljön a társadal
mi igazság, az anyagi és kul
turális fejlődés — és ne legyen 
lelkileg egyedül maradt, meg- 
váltatlan ember, hanem han
gozzék az evangélium szava, 
hogy belőle áldás fakadjon.

Ennek a fényében torz a 
faji megkülönböztetés minden 
változata, a színes bőrűek jo
gainak korlátozása, a faji 
gyűlölet és ellenségeskedés 
mindenféle formája. Ennek a 
fényében torz az önző, csak 
magára tekintő nacionalizmus, 
amely más népek ellen gyűlöl
ködik.

Karácsony fénye úgy veze
ti az Isten népét, hogy egyre 
inkább felfigyeljen a szeretet
ben kinyíló lehetőségekre, s 
egyre inkább ellent mondjon 
a gyűlöletnek, a rablásnak, a 
kizsákmányolás megnyilvánu
lásainak. Az agresszió, a há
ború, a vérontás kárhozatos 
volta egyre világosabb kará
csony fényében.

Viszont egyre kívánatosabb 
az emberi együttélés békés 
rendje, kontinensünk bizton
ságai Európa népeinek zavar
talan jövője.

Ezt a Jézus Krisztust, a pró
féták által jövendölt, az Atyá
val egy, az érettünk emberré 
lett, az egész világot gondvi
selő szeretetében hordozó Jé
zus Krisztust hirdeti igénk, 
mint Isten legdrágább kará
csonyi ajándékát!

Az emberi méltóságról i an szó Világot hordozó szeretet



A küszöbön
Jelenések 12, 10

AZ A „HATALMAS SZÓZAT” amiről itt szó van mintegy 
«gry mondatban összefoglalása annak a rikító színekkel festett 
jelképsorozatnak, amivel a Jelenések könyvének szerzője az 
emberiség megmentése nagy drámájának utolsó felvonását kí
vánja érzékeltetni. Emlékeztet ez az „égi szózat” azokra a ha
sonló szózatokra, amik Jézus megkeresztelése (Márk 1, 11) és a 
hegyen történt megdicsőülése (Márk 9, 7) alkalmával hangzot
tak el. Mit akar velünk közölni ez a „szózat”?

AZT, HOGY „MOST”, vagyis abban az időn kívüli és túli 
„időpontban” megvalósult, beteljesült, célhoz ért mindaz, amit 
Isten az emberekkel elkezdett, mindaz a jó, amit az embernek 
szánt, amit teremtett világával eltervezett. „Ütött Istenünk 
győzelmének órája, az ö- királyi felségének és hatalmának órá
ja, amikor el jő Felkentje, hogy elfoglalja trónját, amely meg
illeti” — így fordítja riagyon szabadon és merészen, de na
gyon mély értelmezéssel ezt a mondatot az új angol biblia- 
fordítás. Betűzzük most végig magyar bibliánknak az eredeti 
(görög) szöveget követő szavait, keresve azok értelmét.

MEGVALÓSULT AZ „ÜDVÖSSÉG”, vagyis minden jónak a 
foglalata, amit Isten az embernek, a világnak adni akar, már 
a földi életben is és azon túl is az örökkévalóságban. Benne 
van ebben a gazdag tartalmú szóban, üdvösség, a szabadulás 
minden rossztól, bűn és halál hatalmától s mindezek következ
ményétől. Betegségtől, könnytől és szenvedéstől, minden testi 
és lelki nyomorúságtól. S benne van a béke Isten és ember, 
ember és ember között, a megértés és az összhang, a lelki bé
kesség és a nyugalom, a megpihenés és az öröm, az elvehetet- 
len derű ragyogása.

ISTEN HATALMA, URALMA, tjRSZAGLÁSA teljesült ki 
ebben. Isten hatalmát év pen az „evangéliumban" gyakorolja 
(Róma 1, 16). Vagyis aria használja fel, hogy vele az ember 
javát munkálja. Ezért az Űjtestamentum központi üzenete „Is
ten országának” a meghirdetése. S ez éppen azt jelenti: Isten 
kezébe veszi az életünket, kiterjeszti reánk oltalmát, megvéd 
minden gonosztól, — leginkább saját balgaságunktól és konok- 
ságunktól — vezet és tanácsol, utat mutat és együttjár velünk 
ezen az úton, az ő útján. Isten országlása az ö  mindent és 
mindenkit egybefoglaló, magához ölelő szeretetének eláradása 
egész teremtett világára.

KRISZTUS TRÓNRALÉPÉSE, TRÓN FOGLALÁSA, — ez az 
'Utolsó kép ebben az igében. Jézus Krisztus földi élete az egy
szerű és szerény názáreti vándortanító alázatos szolgálata volt. 
„Most”, vagyis az idők végén, isteni dicsőségében jelenik meg s 
elfoglalja az öt megillető helyet Isten jobbján. Képes kifeje
zése ez annak a valóságnak, amit a Kis Kátéban így tanultunk 
s vallunk: Hiszem, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten . . .  „Le
vettetett a mi atyánkfiainak vádlója. . . ”, ez is azt jelenti, hogy 
eltávolíttatott minden gonosz hatalom, ami megronthatá Isten 
és szeretteinek viszonyát; elhárult minden akadály Isten és 
ember zavartalan közössége elől.

KÜLÖNÖS KARÁCSONYI IGE EZ, hiszen a Jelenések 
könyve messze előre, a távoli, megfoghatatlan jövőbe tekintve 
szól Istennek s az ő Felkentjének végső győzelméről, ponto
sabban ennek a győzelemnek nyilvánosságra hozataláról. Arra 
akar figyelmeztetni, hogy Jézus születése ennek a végső győ
zelemnek első állomása, mintegy küszöbe. Ügy, hogy ebben a 
kezdetben már igazában benne van a célhoz érés, mint bimbó
ban a virág s a gyümölcs.

KARACSONYESTÉN a karácsonyi jól ismert és meghitt el
beszélésre gondolunk, a bethlehemi pásztorokról, angyalok 
szózatáról és énekéről, Józsefről és Máriáról, jászolhoz térde
lő napkeleti bölcsekről. Mindennek mélységes és drága mon
danivalója van. Csak arra vigyázzunk, hogy mindez ne váljék 
számunkra pusztán elandalító hangulattá s ezzel el ne „jézus- 
kázzuk” a .karácsonyi esemény roppant jelentőségét. Mostani 
igénk éppen erre figyelmeztet. Arra, hogy Isten szeretete, ami 
karácsonykor megjelent közöttünk Jézus Krisztusban, csak a 
bűnnel, gonosz hatalmakkal, halállal való harcban valósulha
tott meg. Ahogyan ezt Luther is egyik karácsonyi énekében 
megfogalmazta: «

„Mit árthat a bűn és halál: Mellettetek az Isten áll.
Maga Krisztus küzd értetek, Isten fia van veletek.
ö  nem hagy el, ne féljetek, Csak benne bízzék szívetek;
Ellenségtek akármi sok, Nem lészen semmi károtok.
Nem marad el a győzelem, Végül a tiétek lészen.
Azért Istennek zengjetek, Örök hálát, dicséretet.

(132. énekünk 4—6 v.) -  dr. Groó Gyula

K arácsony a z Ó tes
PÁL APOSTOL az Ű jtestá- 

m entom ban visszatekint K risz
tusra, halálá ra és feltám adá
sára, — a próféták az Ö testá- 
m entom ban előre tekintenek a 
Messiásra, akinek m ajd szen
vednie kell értünk. A próféták 
sokszor csak sejtve és m egsej
tetve, hom ályba burkolt sza
vakkal és hasonlatokkal tud 
nak szólni látásaikról, — Pál 
apostol szavai csillognak, ha 
Krisztusról beszél. De akár így, 
akár úgy vallanak, ugyanarra 
a M essiásra és M egváltóra m u
ta tnak  kinyújtott kezükkel.

AZ UTOLSÓ IDŐK, vagy 
aranykorszak eszményi u ra l
kodóját várták  az Ótestám en- 
tom korában mindazok, akik 
egy jobb és igazabb élet után 
vágyódtak. V árta az Ő testá- 
mentom népe is, hogy Dávid 
vagy Józsué, vagy éppen egy 
új Mózes alakjában eljön m ajd 
az, aki letörli a könnyeket, 
megtöri a bűn hatalm át és 
győzelemre viszi Isten akara
tá t a világban.

Ha azonban sorra vesszük az 
Ö testám entom ban található 
„messiási jövendöléseket”, 
am iknek a száma nem  kevés, 
azzal a meglepő jelenséggel ta 
lálkozunk, hogy látszólag két 
különböző vonal fut bennük. 
Az egyik szerint hatalm as u ra l
kodó lesz a Messiás, aki) „visz- 
szaállítja Dávid leom lott sáto
rá t”, legyőzi ellenségeit és úgy 
uralkodik a világon. A másik 
vonal szerint a  béke fejedelm e 
lesz a Messiás és országában 
még a term észet pusztító erejét 
is megfékezi. Nem fegyver, h a 
nem  jog és igazság uralkodik 
benne: „És származik egy vesz- 
szőszál Isai törzsökéből s gyö
kereiből egy virágszál növeke
dik, akin az Úrnak lelke meg
nyugszik: bölcsességnek és ér

telem nek lelke, tanácsnak és
hatalom nak lelke, az Ür isme
retének és félelm ének lelke” 
(Ezs. 11, 1—2).

MI A MAGYARÁZATA a n 
nak, hogy ez a politikai és val
lásos vonal egyaránt m egtalál
ható az Ö testám entom ban s 
méghozzá egyazon prófétánál 
is? Talán az történt, hogy ké
sőbb belecsempészték a tisztán 
vallásos reménységekbe a nem 
zeti vágyakat és politikai re 
m énységeket? nem erről van 
itt szó! Nézzük csak meg kö
zelebbről a „politikainak” tűnő 
messiási jövendöléseket! Ámos 
próféta m ondja ki azt a re 
ménységet, hogy Isten  „vissza
állítja  Dávid leom lott sá to rát” 
(9, 11). Amikor m ár m inden 
em beri reménység csődöt mon
dott, az em beri szem csak nyo
m ort és pusztulást lá t maga 
körül, akkor szólja bele a pró
féta ebbe a kilátástalanságba, 
hogy Istennek azonban még 
van m ondanivalója. Ugyanezt 
m ondja Hóseás próféta is 
könyve második fejezetében a 
választott népről, am elyet 
azonban nem a  vér és nyelv 
egyesít; hanem  m ert megvaló
sult az ígéret: „Az élő Isten 
gyerm ekei” lettek. Isten ke
gyelmes ígérete egyetlen alapja 
az új terem tésnek, az új gyü
lekezetnek.

EZSAIASNAl  erőteljesen je
lenik meg a Messiás alakja 
jövendöléseiben. Az em beri re 
ménység helyére a hit kerül 
(7, 9), ami m indig ezt jelenti 
nála: az em ber elfogadja azt 
a tényt, hogy Isten irány ítja  a 
történelm et. Ezért nem  arról 
van szó szerinte sem, hogy po
litikai hatalom hoz ju t a gyüle
kezet, hanem  Isten fog ural
kodni. Ezért lesz az ő országa 
az igazság birodalm a és béke

országa. Ezért van még ezek
ben a látszólag politikai és vi
láguralm i rem énységeket táp
láló messiási jövendölésekben 
is azon a hangsúly, hogy o 
messiási országban kivívott 
győzelem maradéktalanul Is
ten győzelme. Egyedül és kizá
rólag Isten hatalma és dicső
sége lesz nyilvánvalóvá az idők 
teljességében. „Elénk áll és le
geltetni fog az Ú rnak erejével, 
Istenének, az Ú rnak felséges 
nevével” (Mikeás 5, 4). Az a 
hatalom  tehát, am ivel a Mes
siás betör ebbe a világba, nem 
a Fáraó, nem  Nabukadneccár, 
nem Heródes hatalm a! Olyan 
hatalom  ez, am ely erőtelenség- 
ben m utatkozik meg: „örvendj 
nagyon, Sión leánya, ujjongj, 
Jeruzsálem  leánya! íme, k irá
lyod eljön hozzád, aki igazsá
gos szabadító, alázatos és sza
m árón ül, szam árkanca csika- 
ján. K ipusztítom a harcikocsit 
Efraimból és a lovat Jeruzsá
lemből, kipusztul a harci íj is, 
m ert békességet h irdet a né
peknek”. (Zak 9, 9).

HATALOM ÉS ALÁZAT,
erő és gyengeség egyesül a  pró
fétai Messiás alakjában. H a
talm as uralkodó és mégis a 
békesség fejedelm e Ö, ajkának 
leheletével megsemmisíti a 
bűnösöket és egyúttal kicsiny 
gyermek, aki összetöri az erő- 
szakoskodók igáját. Győzelmes 
király, mégis alázatos, szegény 
és az ism eretlen Betlehemből 
származik. Gyenge vesszőszál, 
de hatalm as cédrusfává növe
kedik. Aki még m indig kétel
kednék abban, hogy az ellen
téteknek ebben a képében ál
m odják meg a  próféták a Mes
siás alak já t, azok olvassák el 
Ezsaiás könyvében az Isten 
szolgájáról szóló csodálatos 
verseket (52, 13—53, 12). Telje
sen mellékes, hogy hogyan ér
te tte  a próféta a M essiásra vo
natkozó elképzeléseit. Az tény, 
hogy em berről aligha lehet 
ilyesm it jövendölni, csak az 
„Em ber F iáról”, az em berré 
le tt Igéről.

K iben m ásban teljesedtek be 
Ezsaiás várakozásai, ha nem 
K risztusban? Hiszen Istennek 
ez a Szolgája az egész világ 
Megváltója: „Kevés az, hogy 
nékem szolgám légy, a Jákob 
népinek m egépítésére és Izráel 
m egszabadultjainak visszako
zására: a népeknek is világos
ságul adtalak, hogy üdvöm a 
föld végéig terjed jen!” (Ezs. 
49, 6). Ez a megígért Szolga a 
megfáradtak és megterheltek 
Megváltója. H angját sem lehet 
hallani az utcákon és tereken 
(Ezs 42, 2), de annál nagyobb 
és hatékonyabb kereső szere
tete, am ellyel az eltévedteket 
megkeresi és a  békétleneknek

békességet hoz (Ezs 53, 5—fjü. 
Ez a megígért Szolga az a bá
rány, amely elhordozza a világ,1 
bűneit. „Pedig betegségeinket 
ő viselte és fájdalm ainkat ő 
hordozta el, és mi azt hittük, 
hogy ostoroztatik, verettetik  és 
kínoztatik Is ten tő l. . .  pedig 
alázatos volt és száját nem  nyi
to tta  meg, m int bárány, mely 
m észárszékre vitetik  és m int 
juh, mely megném ul az őt nyí
rok előtt és száját nem  nyitotta 
meg” ! (Ezs 53, 4. 7). Ism ét Íz  
az isteni titok tá ru l itt elénk, 
hogy ere jé t az erőtlenségben 
jelenti ki. És ez a  bárány, az 
egész világ bűnét elszenvedő 
Szolga, mégis királyi hatalom 
m al rendelkezik: „ . ..fö lö tte  a 
királyok befogják szájukat, 
m ert am it nékik nem  beszéltek 
volt, azt látják, és am it nem 
hallo ttak  volt, a rra  figyelnek” 
(Ezs 52, 15).

DE NÉPE ÉS ORSZÁGA IS
VAN ennek a K irálynak. Maga 
köré gyűjti a foglyokat, akiket 
megszabadított, a  vakokat, aki
ket látókká te tt,“megszólítja a 
gyengéket, akik ki akarnak 
térn i előle és rászól az erő
sekre, akik ellent akarnak  áll
ni hívó szavának: „Öh m ind
nyájan, akik  szomjúhoztok, 
jertek  a vizekre, ti is, akiknek 
nincs pénzetek, jertek, vegye
tek és egyetek, jertek, vegye
tek pénz nélkül és ingyen, bort 
és te je t  M iért adtok pénzt 
a z é r t  ami nem kenyér és 
gyűjtött kincseket azért, ami 
nem elégíthet meg? Hallgassa
tok reám , hogy jó t egyetek és 
gyönyörködjék lelketek kö
vérségben. H ajtsátok ide fü
leteket és jertek  hozzám. Hall
gassatok rám , hogy éljetek  és 
örök szövetséget kötök veletek 
Dávid irán t való változatlan 
kegyelmem szerint. ím é, bi
zonyságul adtam  őt a  népek
nek, fejedelm ül és parancso- 
lóul népeknek. ímé, nem  ism ert 
népet hívsz elő, és a  nép, 
am ely téged nem  ism ert, hoz
zád siet az Ű rért, Istenedért 
és Izráel Szentjéért, hogy téged 
m egdicsőített.” (Ezs 55, 1—5),

A Szolgának ez a népe kapta 
az ígéretet, hogy Isten kiönti 
rá  Lelkét (Jóéi 2, 28) és meg
születik Jézus Krisztus egy
háza. M ert nem csak az eljö
vendő Messiásról, a karácsony
kor megszületett K risztusról 
szólnak ú jra  meg ú jra  az Ótes- 
tám entom  prófétái, hanem  eb
ben a várakozásban m ind ben
ne vaui Jézus egyháza is.

Dr. Pálfy Miklós

Jámborok karácsonyi éneke
jöjj, kis Jézus örömünkre, 
hints egy kis fényt a  tüzűnkre; 
m a nagyra nő m indünk kedve: 
taníts m inket szeretetre; 
hogy nézzünk a magas égre: 
taníts m inket em berségre; 
hitünk, szívünk legszebb éke, 
add, hogy legyen örök béke; 
tud juk  a jó t jól felfogni, 
gyermekszívvel mosolyogni; 
ne legyen se harag, bosszú, 
az életünk  legyen hosszú; 
a mezőkön legyen virág, 
s testvérünk az egész világ; 
tud junk  sok jót vinni, hozni, 
tiszta szívből imádkozni;
engedd, hogy az em ber könnyét 
s a  gyerm ekek öröm könnyét 
a  jám borok megköszönjék.

Gyarmathy Irén

Azt az órát soha nem fogja elfelejteni. Rit
kán látta magát ilyen élesen, ilyen kitapini- 
hatóan. És valahányszor azt a keserves órát 
átéli, kiveri testét a hideg verejték. Minden 
ruhadarab csuromvíz lesz, szinte csavarni 
tudja.

Kiállt a férfiak elé a templom pitvarába és 
szerette volna elmondani azt az érzést, amely 
mellét majd szét feszítette, amely öreg szívét 
eltöltötte. A rövid úton — az oltártól a pit
varig — készen volt élete legnagyobb prédi
kációja.

„Atyámfiái, férfiak! Örüljetek velem! Em
berek, a szívem csordultig van boldogsággal! 
Isten meglátogatta alázatos szolgáját és élete 
utolsó vágyát teljesíti, Isten gyermeket ígért 
nekem. Emberek, hallgassatok meg! Rányitotta 
méltatlan szolgájára az ajtót az Űr. Üzent 
nekem. Hallottam két fülemmel. Bizonyos, 
hogy így volt! Most térdre kellene vetnem 
magamat és csak imádkozni, imádkozni lenne 
szabad. Most, e percben meg tudnék halni a 
boldogságtól. Éreztétek-e már azt, hogy a bol
dogságtól egy lépés csupán a halál karja? Meg 
tudtok érteni engem? Ti, igen ti, akiket Isten 
megáldott öt, tíz gyermekkel? Akik szorította
tok már szívetekhez meleg, parányi testeket, 
akiknek keble büszkén dagadt, mert atyák 
voltatok? Akik már belenéztelek fiatok okos, 
kérdő tekintetébe, nektek tudnotok kell, hogy 
mi tölt el engem, aszott, vén embert. Essetek 
térdre velem, mert Isten nekem is ígért gyer
meket. Emberek..

Ügy érezte, élete legmegrázóbb beszédét 
mondja el. S a gyülekezet hozsannája lesz a 
válasz. Mert őt eddig is úgy ismerték, mint 
ékesen szóló papot. Aki tudott, nagyon szépen 
tudott beszélni. Akinek szavában erő, hata
lom volt. Amikor megnyitotta ajkát, s végig
simogatta selymes, hófehér szakállát, halk 
moraj futott végig mindig a gyülekezeten. 
Aztán olyan csönd támadt, hogy a távoli 
Herodes-kertben lévő szökőkút csobogása erö- 
teliesen hallatszott. Amikor ő, Zakariás be
szélt, viharok kavar ígtak a lelkekben. Vagy 
lecsendesedtek fákat csavaró orkánok a szi
vekben. Amikor Zakariás szólt, akkor tudta 
mindenki, hogy hit, vigasz, reménység és erős 
elhatározás fogan a szívben. Ha a törvényről 
szólt, hangja mélyen zendült. Mennydörgés 
tud igy dübörögri vagy a nvugtalan föld, 
morajlón, fenyegetően. Az Űr Ítéletét úgy tud
ta csattogtatni a gyiüc'^zei felett, mint a kor

bácsot. Ilyenkor tíz ujjúkkal szaggattak ruhá
jukat félelmükben és bánatukban. S megszűnt 
a kicsinyes gyűlölködés, bosszú, harag, mely 
megtöltötte a szíveket, s megtisztulva mentek 
alá. De amikor vigasztalt, olyan szelíd lett a 
hangja, mint az est fuvallata. A  sebek gyó
gyultak, a fájdalom szűnt. Szikkadt, sóvár lel
kek, mint harmatot a kiszáradt füvek, itták 
Zakariás igéit, s felüdültek, új erőhöz jutottak.

Zakariás a hit és szó mestere volt.
Abban az órában, amelyben élete leg

nagyobb, legmegrázóbb beszédét akarta el
mondani, egy árva szó sem jött ki a torkán. 
A nagy szónok ott állt egy népes gyülekezet 
előtt és csak tátogott. Szemét meresztette, 
erőlködött úgyannyira, hogy az erek ki
dagadtak a nyakán, de akkor sem tudott 
egyetlen hangot kinyögni. Utoljára is sírva 
fakadt, öregesen, reménytelenül és kezeivel 
mutogatni kezdett. E pillanatban úgy festett, 
mint egy görög pantomim színész, aki hihetet
lenül rosszul alakítja szerepét. Oh, de szeren
csétlen bábu lett a sors kezében!

Mekkora kudarc! A  nagy beszédből, a meg
rázó prédikációból egy szánalmas mimus lett. 
Komédiás, aki vénségében ott áll a sokaság 
előtt és ismeretlen jelekkel próbál elvont fo
galmakat magyarázni értetlen emberek soka
ságának. Zakariás élete e pillanatban össze
omlott. Nincs hangja, tökéletesen néma. És ő, 
aki a szó művésze volt, éppen a szó ízét. 
veretét, súlyát nem tudja többé átadni. A 
hivatása, papi szolgálata, amely egyetlen vi
gasz volt gyermek nélküli, sivár életében, most 
egyszerre megszakadt. Befejezte papi szolgá
latát. Mert ki hallott már olyat, hogy néma 
papok jelbeszíddel prédikálnak?

Látnia kellett a gyülekezetett Zakariás látta! 
A férfiakat tarka köntösökben. Mellükön össze
font karral, telve várakozással. Látta könnyein 
keresztül, megduplázva, ahogyan elódalogitak 
gyanúsan lehorgasztott főkkel, üresen és csa
lódottan. Igen, tekintetükre, mozdulatukra, já
rásukra volt írva a csalódottság.

Ült nap, mint nap magába roskadva hosszú 
idő óta. A hold már ötödször fogyott el és 
nőtt újiá, de Zakariást env dolog emésztette: 
leláncolt nyelve megoldódik-e valaha. Oda

állhat-e még egyszer a sokaság elé, hogy te
kercsekből zsoltárokat olvasson fel, vagy a 
próféták igéit, s aztán zengő, érces hangon 
magyarázza az üzenetet a gyülekezetnek? 
Vagy végképp néma marad, s sírba viszi fáj
dalmát, kudarcát?

Mindennek ötödik hónapja már. A látás és 
az ígéret, amelyről ama emlékezetes napon 
egy szót sem tudott kinyögni, lassan érlelődött. 
Egy szép napon Erzsébet, a vele öregedett 
hitves, akivel már régóta inkább járják a múlt 
széles és kitaposott útjait, mint a jövendő kes
keny és járatlan ösvényeit, szégyenlősen jelen
tette ki:

— Anya lettem.
„Anya lett Erzsébet — ujjongott néma ö- 

römmel Zakariás —. Anya lett, s nekem fiam 
lesz! Fiam, mondotta ö, aki meglátogatott a 
szent helyen. S én kételkedtem! Én magamra 
néztem. Nevetséges vénségemre. Nekem fiam7 
Óh, emberi gyarlóság, kicsinyhitüség! Pedig 
hányszor mondtam el hosszú pályafutásom 
során az embereknek Ábrahámról, a mi 
atyánkról, hogy Isten megtartja ígéretét. S 
lám, mi papok csak beszélni tudunk Isten 
csudálatos dolgairól, de magunk kételkedünk 
benne. Ábrahámról könnyű volt szónokolni, 
régen élt. És milyen megható volt. Ha róla 
beszéltem, könnybe lábadtak a szemek. De 
manapság? Velem ilyen dolgok mór nem esnek 
meg! így vélekedtem. S íme az Űr kegyelme 
megismétlődik! Manapság is, mert atya neszek, 
fiam lesz. Erzsébet már hírül is adta.”

Így fűzte némán gondolatait, míg reggelből 
este, estéből reggel lett. Aki már hosszú nő
napokat várakozott, tudja, hogy az idő ilyen
kor ólomlábakon vánszorog előre. Várta a 
gyermeket, s lassan beleszokott és belenyugo
dott a némaságba. A papi szolgálatból kivá’l. 
néma szolgákra nincsen szükség az Isten gyü
lekezetében.

Odahaza téb-lábolt, de inkább csak ült, mint 
megfáradt ember, akinek már pihennie kell, 
szemben a kerttel. Időnként különös moso’p 
suhant át arcán. A szívből felbugyborékoló 
boldogság piros rózsákat varázsolt arcára. 
Ilyenkor a jövő virágoskertjében sétált. Az 
álmok városában. Egy kicsiny gyermek puha

keze fészkelte magát ráncos markába. S ö ) »  
lentőségteljesen nézett az emberekre:

„A fiam!”
Aztán egy erős, izmos férfi oldalán bicegett. 

Időnként rátámaszkodott a vállára. S ha va
lakivel találkoztak, megroggyant térdét ki
egyenesítette, s büszkén mutatta:

„A fiam!”
Majd újra odatapadtak gondolatai, mint a 

borostyán a fához, a templomhoz. A papi szol
gálat hosszú évtizedeit nem lehet egy álommal 
elfeledtetni. A némaság mégiscsak halálos íté
let volt a hűséges szolga felett. Óh, hányszor 
ment azóta titokban a belső kamrába, s pró
bált kiáltani. De csak üres légbuborék szakadt 
fel torkából. Hang nem jött,

„Lesz- e még egyszer idő, amikor a nyáj 
előtt állok, én mint pásztor és tolmácsolom az 
Űr üzenetét? Lesz-e mégegyszer szó ajka
mon, s Istennek üzenete általam? Lehet-e 
hinni ama jelenésnek, .hogy csak addig leszek 
néma, míg a fiam megszületik?”

Így tépelödött öregesen, reménytelenül Áron 
nemzetségének tagja, miközben teltek hetek 
és hónapok.

Az ötödik hónaptól Erzsébeten már határo
zottan látszottak az anyaság jegyei. Korára 
való tekintettel elköltözött hazulról.

— Egy időre elutazom, — mondotta Zaka
riásnak, — hogy ne nevessenek rajtam az 
emberek.

Zakariást az aggodalom, féltés és az egyedül
lét marcangolta. Mi lesz, hogy lesz? Világra 
tudja-e hozni az asszony a gyermeket, életben 
marad-e a gyermek, életének nagy csodája? 
Kiért aggódjon jobban?

Aztán elérkezett a várva várt idő. Erzsébet 
hazajött egy csöpp kis, meleg va'ósánqal. És 
az apa, a hófehérhajú, ráncos, vén Zakariás 
ennyit tudott mondani: „menjünk a templom
ba!"

Hétköznap volt. Csendes, munkás hétköz
nap. S a templomban sokaság helyett egy bol
dogságtól sugárzó, fehérhajú édesanya volt, 
aki végtelen szeretettel és féltéssel ölelt 
magához egy kicsi gyermeket s az öreg pap 
elmondta élete legnagyobb beszédét:

— Te pedig kisgyermek, a mannsságos Isten 
prófétájának hivattatol, mert az Űr »lőtt jársz, 
hogy az 6 utalt megkészítsed. . . ”

S e kicsiny gyermek e pillanatban felsírt.
Kédey Pá>

A nagy b e s z é d



Ahol a csoda történt — ma
Karácsony estéjén a  legtöbb 

családban elhangzik Betlehem 
neve is. A város, ahol a csoda 
történt, az ország, am ely az 
Ígéret Földje lett, úgy m erül 
fel az em berek képzeletében, 
m int áh íta t tárgya. Pedig a va
lóság tüstén t szétoszlatja az 
áh íta t megszépítő ködét. Nem 
rom bolja lé hitünket, sőt meg
erősíti annak történetiségét. 
Reális képet ad arró l a  földről, 
am elyen a nagy realitás: Jézus 
K risztus születése, halála és 
feltám adása történt.

*
Egy nem rég hazaérkezett 

szemtanú szerint az egykor 
csendes betlehem i utcákon ma 
szédítő a színek és szagok kü 
lönös orgiája. N arancs- és ba
nánhegyek, zöldpaprika, para
dicsom, tengeri kagyló, m illi
árdnyi légy, szam árháton lo
vagló férfiak. U tcai árusok és 
koldusok százai. Trachomások, 
szélütöttek, süketném ák, elbo
ru lt elm éjűek nyújtják  nyitott 
tenyerüket a  jobb ruhájú  ide
genek felé, s  kérnek, követel
nek a legkülönfélébb nyelve
ken pénzt és kenyeret.

Ahol Jézus egykor megszü
letett, o tt m a is koldusok szá
zai éheznek a földi kenyér és 
az Élet Kenyere után.

Vessnük egy p illantást a Jé 
zus születése óta eltelt Palesz
tinái m últ mérföldköveire, és 
lássuk meg a  bibliai csodák 
hazáját — ma.

*

Fájdalmas a múlt, am elyben 
a „választott nép” göröngyös 
ú tja  vezetett. H am ar valóra- 
váltak  Jézus szavai (Luk. 
19, 43—44). Mivel népe nem  is
m erte fel „m eglátogatása ide
jé t”, ellenségei körülvették, vá
rosait lerom bolták. Jeruzsá
lemben kő kövön nem  m aradt. 
A K. u. 70-ben elpusztult fővá
rosban csak két em beröltő 
után kezd új, róm ai település 
kialakulni: az „Aelia Capito
lina” kolóniája. A császárok 
kím életlenül vérbe fojtanak 
m inden ellenállást, m ajd po
gány szentélyeket em elnek az

egykori zsidó és keresztyén 
szent helyeken. Palesztina a 
szíriai tartom ány egy része 
lesz, római, m ajd  arab  lakosok
kal.

A m aradék zsidóságnak új 
hazát kellett keresnie. Zöme 
K eletre vándorolj. Akik mégis 
itt  m aradtak, elgyengültek, sőt 
eltűntek  ,am ikor a Római Biro

dalom keresztyénné vált. Theo
dosius császár a la tt keresztyén 
föld le tt Palesztina. A kegye
le t ekkor rendezi be az első 
kultuszhelyeket — most m ár 
fényes gazdagsággal — Betle
hemben, N ázáretben és Je ru 
zsálemben.

Az izlám 7. századi fegyve
res hódításainak nem csak a 
zsidó és keresztyén kultikus 
helyek estek áldozatul, hanem  
az erősödni kezdő keresztyén 
gyülekezetek is. Az ország mo- 
ham m edán uralom  alól való 
felszabadítását a 11—13. száza
di pápai kezdeményezésre tűz
te  ki célul az európai keresz- 
tyénség. E keresztes-hadjára
toknak a hajtóereje azonban 
inkább az volt, hogy az egy
házi és feudális vezetők e 
kalandos vállalkozással le
vezessék a nyugat-európai job
bágyparasztság tömegeinek 
elégedetlenségét, a kisebb ne
mesek és lovagok újabb földe
ket szerezhessenek, Nyugat 
pedig kiterjeszthesse h a ta l
m át újabb vazallus állam ok 
megszerzésével, — nem  utolsó
sorban Bizáncnak Róma fenn
hatósága alá vonásával.

A keresztes háborúk borzal
mas pusztítást v ittek  végbe a 
szent helyeken. A m it elfoglal
tak  az izlám területeiből, azt 
ú jra  meg ú jra  tám adták  a 
szeldzsuk-törökök. Ism ert tény, 
hogy az ötödik had járatban  II. 
Endre m agyar királyunk is 
részt vett.

A szüntelen feszültségben és 
túlnyom órészt harci helyzetben 
elő palasztinai nép soraiban a 
középkorban m ár elenyésző 
volt a zsidó lakosság száma. 
Egy utazó 1170-ben csak 1140 
zsidót ta lál itt, egy író  pedig 
arró l tudósít 1267-ből, hogy Je 
ruzsálem ben mindössze két 
zsidó család él, m in t festő-m á-

. l
Névbe rejtett ádventi titok

Nagy Király
722. ének.

így szólítja meg ádventi éne
künk utolsó verse Jézust.

Az evangéliumok szerin t Jé 
zust gyakran nevezték király
nak. Nem sokkal születése 
u tán  így nevezték ö t  a  nap
keleti bölcsek (Mt 2,2). Mikor 
ünnepélyesen vonult be Je ru 
zsálembe, tanítványai a rra  em 
lékeztek, hogy m ár Zakariás 
próféta így jövendölt felőle: 
íme, jön hozzád Királyod. El
lenségei pedig éppen azért kí
ván ták  halálát, m ert Ö elfo
gadta, hogy királyként tisztel
jék  (Ján 19, 21). A tanítványok 
tiszteletének és ellenségei gyű
löletének forrása ugyanaz: Iz
raelben Istent nevezték örök
kévaló nagy királynak (Zsolt 
10, 16). Ellenségei úgy ta rto t
ták, hogy Jézus jogtalanul b i
torolja ezt a  nevet és ezzel 
Isten t káromolja. Tanítványai 
szám ára azonban öröm hír volt 
ez: Jézusban az örökkévaló Ki
rály, Isten maga jö tt el az em
berhez.

A Nagy K irályról szóló ige 
Isten királyi uralmának pró
féciája.

Jézus születéséből és egész 
életéből azonban azt láthatjuk, 
hogy ö  nem  igényelt m agának 
király i pompát, gazdagságot, 
hanem  vállalta  az egyszerű em
ber szürke, hétköznapi életét, 
annak  m inden gondjával-bajá- 
val együtt. Jézus királyságából 
az t tudjuk meg, hogy Isten szo
lidáris az emberrel, azaz meg
érti az em bert úgy, ahogyan itt  
a  földön éL A királyok a tö r
ténelem  folyamán egyre job
ban elszakadtak az embertől, 
de ez a  Nagy K irály egyre kö
zelebb kerü lt hozzánk.

A történelem  királyai azzal 
igyekeztek bizosítani u ralm u
kat, hogy háborúkat viseltek, 
ellenségeiket és sa já t népüket 
pusztították. Sötét, véres ú t a 
királyok ú tja  az emberiség 
történelm én keresztül. Jézus 
királysága azonban nem ilyen 
királyság (Ján 18, 36). Tőle azt

tud juk  meg, hogy Isten király
sága önfeláldozó szeretet. Jé 
zus nem  azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hánem, hogy Ö 
szolgáljon, önm agát feláldozva, 
íté le te t je len t ez m indazok fe
lett, ak ik  em bereket feláldozva 
uralkodtak vagy uralkodnak. 
De vigasztalás és öröm hír ne
künk, m ert így értjük  meg, 
hogy a  karácsonyi angyali ének 
Isten királyi uralm áról szól: 
Dicsőség a magasságban Isten
nek és a földön békesség és az 
emberekhez jóakarat!

Ennek az öröm hírnek hor
dozói vagyunk az em berek kö
zött. Akik Isten k irályi u ra l
m át erőszakkal, keresztes há
borúkkal akarták , vagy ak a r
ják  terjeszteni a világban, ön
zésükről, hatalom vágyukról és 
gonoszságukról tesznek bizony
ságot. M ert Isten királyi u ra l
m át terjeszteni m ást jelent. 
Azt je len ti: szeretettel szolgál
ni minden embernek. Ez Jézus 
tanítványainak feladata, azoké, 
akik értik  Isten törvényét, aka
ratá t, m ert Jézustól m egtanul
ták, hogy a  törvény betöltése 
a  szeretet.

Ezért h ív juk énekünkben ma 
is a  Nagy K irályt, aki a szere- 
te tet hozza nekünk.

M untag Andor

zoló. Utóbb mégis több család 
települt vissza hazájába, Babi
lóniától egész Portugáliáig, s 
felépítették réei zsinagógáju
ka t egy rabbikollégium m al 
együtt.

Jézus szülőföldjét 1517-ben 
a török birodalom  kebelezte be. 
A kereken 400 éves uralom  
a la tt nehéz helyzetben élt az 
ország. Zsidósága a 19. század 
elején 12 000, 1880-ban 35 000 
fő volt. Ekkor indult meg a cá
ri Oroszország pogrom jainak a 
hatására az első bevándorlási 
hullám . Azután m egszületett a 
cionizmus jelszava és egyre so
vinisztább mozgalma. Herzl Ti
vadar budapesti születésű oszt
rák  újságíró 1897-es bázeli első 
cionista világkongresszusa egy 
zsidó nemzeti állam létesítését 
tűzte ki célul. Amikor Anglia 
1917-ben elfoglalta a törököktől 
Palesztinát, a híres Balfour- 
deklarációban nem zeti otthont 
ígért a zsidóságnak. Amikor 
azonban m egkapta a  népszö
vetségi m andátum ot Palesztina 
felett, bebizonyosodott, hogy 
ígérete csak politikai eszköz az 
„oszd meg és uralkodj” elvé
nek érvényesítésére. S aját 
„rendfenntartó” szerepét m in
dig azzal igazolta, hogy egy
m ásnak ugrasztottá a  zsidó és 
arab  népeket.

*

Azonban nem csak a m últja, 
hanem  a jelene is fájdalmas a  
biliai csodák területén  élő zsi
dó és arab  népeknek. A hitleri 
idők borzalm ai u tán  a  2. világ
háború végén ú j helyzet á llt 
elő. Az angol m andátum  meg
szűnésével az Egyesült Nemze
tek Szervezete vette kezébe a 
Palesztinái kérdés rendezését. 
1948-ban k ik iálto tták  a függet
len Izrael állam ot. Zsidó lakos
sága ekkor 657 000 főt te tt ki,

— de az  arabok ennél jóval 
többen voltak. A köztársaság 
m egalakulásának hírére 700 000 
arab  hagyta el hazáját. Ez a 
tény önm agában hordta a  há
ború csíráit. A súlyos harci 
cselekmények még abban az 
évben ki is robbantak. Az ak 
kor, m ajd az em lékezetes 1967- 
es izraeli agresszió idején el
foglalt terü letekről eddig ösz- 
szesen mintegy 2 millió arab 
menekült a  szomszédos arab  
állam ok terü letére és él o tt — 
m int tud juk  m enekülttáborok 
sátraiban összezsúfolva.

Békés karácsonyi ünnepein
ken lehetetlen nem  gondol
nunk arra , hogy Jézus szülő
földje ma a földkerekség egyik 
legnyugtalanabb pontja. Az 
1948-as fegyverszünet kettéosz
to tta  Jeruzsálem et, a hajdani 
fővárost. Az Óváros Jo rdán iá
hoz, az Ú jváros Izraelhez ke
rült. Az ország tényleges köz
pontja  így Tel A viv lett, am ely
nek óváros-m agva a bibliai 
Joppé vagy Jaffa.

A Nílus és a  Tigris folyók 
közötti ősi terü leten  m a 41 m il
lió arab  és nem  egészen 2 m il
lió — de az im perialista hata l
m ak által tám ogatót — zsidó 
lakosság él. Ez a  megoszlás is 
önm agában hord ja a jövő sú
lyos konfliktusainak a csíráit.

Nem tudjuk, m ennyi meg
próbáltatás v ár még Palesztina 
sokat szenvedett népeire. Egy 
azonban bizonyos. Amikor a 
karácsonyi öröm hírre megkon- 
dulnak a  Jeruzsálem től alig 8 
km -re fekvő Betlehem  Nagy 
K onstantin császár á lta l 326- 
ban Jézus születési helye fölé 
ép ített tem plom ának harang
jai,! azok zsidóknak és arabok
nak, de az egész te rem te tt vi
lágnak is a békesség evangé
liumát kell, hogy hirdessék.

Dr. Fabiny Tibor

Betlehem, Betlehem!
&V» Lián*!a ..
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Betlehem, Betlehem! 
V árakoztál szegényen. 
P ihentél a pálm ák alatt,
Am az éjben hajnal hasadt, 
S fénybe vont a kegyelem, 
Betlehem, Betlehem!

Betlehem, Betlehem! 
Indulunk ösvényeden.
Nagy ajándék vár tebenned: 
Jászolágyon égi Gyermek! 
Öröm, béke végtelen! 
Betlehem, Betlehem!

Betlehem, Betlehem!
Jö tt a  Szent, a  Bűntelen.
Jö tt a m ennyek magasából, 
Mégse várta  más, csak jászol. 
Nem volt más hely seholsem 
Betlehem, Betlehem!

Betlehem, Betlehem!
Éltél csendben, szegényen,
S milyen gazdag lettél, látod, 
Benne békéd, gazdagságod,
A  m ennyei Gyermekben! 
Betlehem, Betlehem!

Finnből fordította: Túrm ezei Erzsébet

VÁD ALÁ HELYEZETT KERESZTYÉNSÉG
Redkívül érdekes előadás 

hangzott el a  neuendettelsaui 
A ugustana Főiskola előadásso
rozatán dr. G. Vicedomnak, a 
missziói tudom ányok m űvelő
jének szájából. Az előadó sze
rin t Ázsia és A frika közvéle
ményében a keresztyénséget 
azonosítják a fehér fa jja l és 
az ahhoz kapcsolt kolonializ- 
mussal. „Az erőszak vallásá
nak” m ondják a  keresztyénsé
get, am ely nem tud ta  m egaka
dályozni a  ké t világháborút 
sem.

E két földrésznek a  polgárai 
egészen m ásként értelm ezik a 
vallást, m in t a keresztyének. 
Szerintük a vallásos és politi

kai m agatartást nem  szabad 
elválasztani egymástól. Vice- 
dom szerint ezt a keresztyén- 
ségen gyakorolt k ritiká t nem 
lehet elintézni azzal, hogy az 
afrikaiak  és ázsiaiak helytelen 
alapállásból k ritizálják  a  ke
resztyénséget, vagy hogy a 
gyarm ati hatalm ak sok jó t is 
te ttek  az ottani em bereken. Az 
em beriességnek új kapcsolatait 
kell m egterem tenünk e két 
földrész lakosságával. Föl kell 
szám olnunk azt fejlesztési se
gélyt is, am ely csupán a nyu
gati küldetéstudatból ered és 
a lényegében a nyugati ku ltú 
rá t akarja  becsempészni ezek
re a földrészekre — m ás elő
jellel.

Miért van szárnya az angyaloknak?
Ötemeletes bérházban lak

tunk  gyermekkoromban, a vá
ros szélén. A háznak sok la
kója volt, de m ind ism ertük, 
ö k  is ism ertek bennünket. Kü
lönösen arról, hogy olykor nagy 
rohangálásokkal zavartuk nyu
galm ukat a  lépcsőházban és a 
folyosókon.

Karácsony előtt megcsönde- 
sedtünk. Ilyenkor testvérem 
m el és egy Emil nevű b ará
tunkkal betlehem esekké vá l
tunk. Bekopogtunk m inden a j
tón s m egkérdeztük: szabad a 
betlehem eseknek bejönni ? 
Emil ta rto tta  a  betlehemet, 
m ert ő volt az angyal. Mi ket
ten a testvérem m el a pászto
rok. Seprőnyélből készült, zör
gő pléhdarabokkal ékesített bo
to t ta rto ttunk  kezünkben. 
Testvérem, aki nagy kópé volt, 
a  tréfás pásztor szerepét já t
szotta. Nekem kellett m onda
nom a  komoly dolgokat.

M agunk készítettük a betle
hem et Volt abban tehén, sza
m ár és bárány. A jászolba va
lóságos szalm át tettünk, reá 
pirinyó porcelánbabát. Az volt 
a kis Jézus. József és M ária 
meg a pásztorok is, m ind he
lyükön álltak  a  jászol körül. 
A tűzveszély elkerülésére 
gyertya helyett elem lám pával 
v ilágítottuk ki a betlehemet.

Amikor beléptünk, először 
az angyal szólalt meg. Az is
m ert karácsonyi éneket éne
kelte:

Mennyből jövök most hoz
zátok,

Jó  h ír t mondok, je r  halljá 
tok . . .

E rre következett a  két pász
to r vitatkozása. Az egyik azt 
mondta, hogy nem  az angyal 
szólt, hanem  biztosan a füle 
csengett. A m ásik bizonygat
ta, hogy i t t  valam i különös 
dologról van szó és jó lesz 
odafigyelni. E rre ú jra  megszó
la lt az angyal. A pásztorok, 
vagyis a  testvérem  meg én, 
kidörzsöltük az álm ot a sze
m ünkből és elhatároztuk, hogy 
elmegyünk Betlehembe. R á
zendítettünk a „Mennyből az 
angyal”-ra. De ezt m ár m in
denki együtt énekelte velünk.

Szívesen gondolok vissza 
betlehemezésünkre. Legna
gyobb gondot az angyal öltö
zete okozta. A meleg kabátra 
hosszú, fehér hálóinget húz
tunk. Még aranycsillagot is il
lesztettünk homlokára. De 
szárny is kellene. M egpróbál
tunk  drótból és selyem papír
ból szárnyat ragasztani. H iá
ba m inden igyekezet Nem si
került. Azzal vigasztaltuk m a
gunkat, hogy olyan angyal 
ta rtja  a  mi betlehem ünket, 
aki elrejti szárnyát az embe
rek  elől.

De h á t m ié rt festik a  fes
tők az angyalokat hatalm as, 
nagy szárnyakkal? M iért van 
az angyaloknak szárnyuk? Ak
kor nem  tudtam  volna felel
ni erre  a kérdésre. Ma, am i
kor jobban ism erem a Bib
liá t m in t gyermekkoromban, 
azt hiszem, felelni tudok.

Először is: am ikor a festők 
angyalokat festenek, mindig 
lehetetlen dologra vállalkoz
nak. Angyalt látni, lefényké
pezni, nem  lehet. Az angyalok 
lá thata tlan  szolgái Istennek. 
— Le akarsz lépni a járdáról, 
hogy átm enj a  túlsó oldalra. 
A jelzőlám pa hirtelen piros
ra  vált. Gyorsan visszalépsz. 
L áttál angyalt? Nem. Csak 
jelzőlám pát és piros fényt lá t
tál. Mégis Isten angyala őr
zött a bajtól. Lehet angyal 
egy kisgyerek keze, am int á t
vezet egy öreg bácsit a for
galmas úton. Lehet angyal 
édesanyád egy szigorú, vagy 
vigasztaló szava, am ire éppen 
nagy szükséged volt és jó t te tt 
vele neked. Egy felvillanó jó 
gondolat is lehet angyal, pL 
am ikor kitalálod, hogy milyen 
meglepetéssel szerezhetsz 
örömöt valakinek. Az angyal 
m indig az Ür angyala, Isten 
engedelmes szolgája a te  ja 
vadra. Gyors szolga. Azonnal 
engedelmeskedik Urának. Hű 
szolga, elvégzi a  rábízott fel
a d a to t

Az angyalszárny a gyorsasá
got jelenti. Amikor megszüle
te tt Jézus a betlehem i istálló
ban, senki sem tudta, milyen 
nagy és fontos dolog tö r té n t 
Jézus szülei sem értették. Is
ten  azonban tud ta  és nem  
akarta, hogy titokban m arad
jon a csoda. Még aznap éjsza
ka kitudódott. Először egysze
rű  pásztorok tud ták  meg, akik 
olyanok voltak, m in t egy fa- 
tuskó. M it szám ít az. Az an
gyalok nem válogatósak. — 
Most is, am ikor az újságot ol
vasod, nem látsz angyalt, csak 
fehér pap írt fekete betűkkel. 
Toll írta , gép nyom tatta, pos
ta  szállította. Talán nem  is 
gondolsz rá, hogy Isten an 
gyala közelít hozzád. H át gon
dolj rá.

Az angyalszárny a hűségét 
is jelenti. Az angyalok Isten 
oltalmazó szeretetének hűsé
ges eszközei. L áttál m ár m a
d ara t fészkén ülni? L áttad 
m ár, m iként terjeszti ki szár
nyát kicsinyei felé, hogy ol
talmazza, védje őket m inden 
bajtól és veszedelemtől? Egyik 
énekünk ezt m ondja:

„M int ahogy a  sas kicsinyét
Szárnyával betakarja,
Engem is befedez, megvéd
Az Ú r hatalm as k a r ja . .

Jézus alighogy megszületett, 
ezer veszély leskelődött rá. 
Heródes, a gonosz király, éle
tére tört. Szüleinek m enekül
ni kellett vele. Heródes mégis 
felsült. Isten angyalaival 
szemben tehetetlenné vált ra 
vasz terve. — Téged se kerül 
el a  baj és a  veszedelem. De 
ha Jézust szereted, észre fo
god venni, hogy nem csak a 
baj van közel hozzád, hanem  
Isten oltalmazó szeretete is. 
Lehet, hogy csak a doktor fe
hér köpenyét látod, vagy a 
közlekedési rendőr fehér bot
já t, am int szabad u ta t m utat. 
L áthatatlanul mégis Isten sze- 
retetete oltalm az angyali mó
don.

Emil barátom , aki annak  
idején az angyal szerepét já t
szotta, velem együtt meg
őszült. Most nem  a betlehe
m et ta r tja  kezében, hanem  
egy nagy üzem m inden gond- 
já t-bajá t. De ugyanolyan hű
séggel, m in t régen a m agunk 
készítette betlehem et — An
gyali módon.

B. U

— HARTA. November 29-én
a  gyülekezet ádventi szeretet- 
vendégségén Pintér Károly 
ózdi lelkész ta rto tt e lőadást 
November 29—decem ber 3-ig 
pedig ádventi esti igehirdeté
seket tarto tt.

— MEZÖBERÉNY. A II. ke
rületi gyülekezetben novem
ber 8-án Mekis Ádám békés
csabai lelkész, a Kelet-Békési 
Egyházmegye esperese szere- 
tetvendégségi előadást ta rto tt 
„Miből él az Egyház?” címen.

„Mőst le t t  az  ü d v ö s s é g fii
« « i»
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A szolgáló Krisztus dicsérete
1 Tim 3, 16

M eghökkennénk, ha valam elyik papunk venné magának a 
bátorságot és az ünnepi igehirdetés kellős közepén rázendítene 
m ondjuk a „Jézus Krisztus dicsértessél’’ kezdetű énekre.

Tim óteus is fölkaphatta a fejét, am ikor idáig ju to tt a levél 
olvasásában. Eddig ugyanis m inden olyan tárgyilagosan hang
zott. Tanácsokat, utasításokat kapott, am elyek „ültek”. U jj
hegyre lehetett szedni őket. Segítségükkel, tükrükben azonnal 
le lehetett mérni, hogy o szolgálat és a gyülekezet olyan-é, 
am ilyennek lennie kell. Tennivalók körvonalai sejlettek fel 
nyom ukban. A ztán hirtelen a nyugodt, tárgyilagos mondatok  
■megmozdulnak, szárnya nő a szavaknak és him nusz zendül a 
praktikum  kellős közepén. Talán még a dallama is ott zsongott 
Tim óteus fülében. A  „szolgálati szabályzat” normáit fe lváltja  
a m inden elképzelést felülm úló és meghazudtoló szolgálat d i
csérete. A  szogálati tükörben már nem  a maga vonásait szem 
léli Timóteus, hanem Ura arcát, ahogyan az kirajzolódik ebből 
o hatalmas ellentéteket összefonó himnuszból. Itt már m in 
den praktikum  kevés. M ielőtt a tennivalók után nézne, fe l kell 
em elnie a kezét, hogy ne csupán olvassa hanem együtt is éne
kelje  Pállal és m inden keresztyénnel a szolgálat Urának d i
cséretét.

M indenesetre nem  Pál követte el először ezt a „stílustörést”. 
Isten megelőzte. A  betlehemi pusztai éjszika , a pásztorok ál
mos hüledezése, az istállószag, a szülő assxvny kimerültsége, a 
kisgyerm ek szuszogása, József tanácstalanságának közege leg
alább annyira stílustalan vo lt a nagy ötöm  meghirdetésére, 
m in t ennek a K risztus-dicséretnek a helye De hol lelnénk is 
olyan keretet, am ely m éltó lenne befogadni ezt a tündöklő, ha
talmas K risztus-képet? Hiábavaló fáradság lenne vesződni a 
kereséssel, úgysem találnánk! Nem attól lesz nagy és vonzó az 
Isten Fia, hogy mi hogyan és m ivel tud juk „köríteni” ügyét, 
hanem attól, hogy Ö egyáltalán nem  gondol reprezentációra, 
nem  támaszt igényt ünneplésre, m ert értünk jö tt, szolgálni ér
kezett.

I tt derül ki, m ennyire igaza volt mégis Pálnak, amikor nem  
egyszerűen szolgálati szabályzatot írt elő munkatársának, ha
nem  elénekelte előtte a szolgáló Krisztus dicséretét. Ez hitünk  
és szolgálatunk titka: közel van hozzánk, rábízhatjuk magun
kat, ránk bízza nemcsak szavát, hanem azt, az indulatot is, 
am ely hiányában csak elöírásgyűjtemény, törvénykódex vagy 
illanó, csalóka hangulat a keresztyénségünk.

Ha ő  Istennek is közeli, lehet akkor ember és emberi ügy 
távoli, idegen? Ha rábízhatjuk m agunkat bizalommal, m i szük
ség akkor még m agunkféltő önzésre, elzárkózásra? Ha ránk  
bízta evangéliumát és indulatát, „hogy üdve á fö ld  széléig ter
jed jen”, m ért kellene tétlennek és félreállítottnak gondolnunk  
magunkat?

Csak zendíthetné meg ez a Karácsony úgy ezt az ősi K risz
tus him nuszt, hogy hétköznapjaink során is időszerűnek, stí
lusosnak tartsuk. Annyira, hogy Benne való  bátor bizalmunk, 
közelségéből tám adt em berszeretetünk és szolgálatától érlelt 
szolgálatunk írna belőle hétköznapra szóló dallamot.

Fehér Károly

Imádkozzunk
Or Jézus Krisztus! Annyit hallottunk már Felőled és meny

nyit beszéltünk Rólad. Egyszer már hadd imádjunk Téged iga- 
sán. melegen és önfeledten közelségedért, szerctetedért. Dicsé
retünk és hálánk hadd öltsön testet bátor bizalomban, ma
gunkról megfeledkező szeretetben, irgalmasságban. Segíts, hogy 
az életünk is dicséretedre váljék. Ámen.

A MECKLENBURG! TARTOMÁNYI EGYHÁZ 
ÚJ PÜSPÖKE

Az evangéliumok karácsonya

D. dr. N iklot Beste, a Meck
lenburg! Tartományi Egyház 
69 éves püspöke, aki a Német 
Demokratikus Köztársaság 
Evangélikus Egyházának veze
tő püspöke, 1971 február végé
vel nyugalomba vonul. Utódá
ul a zsinat november 28-án

dr. Heinrich Rathke lelkészt 
választotta meg. Az új püspök 
41 éves, rostocki gyülekezeti 
lelkészi szolgálat után ez év 
júniusától a gyülekezeti élet 
kérdéseivel foglalkozó tartomá
nyi lelkészként dolgozott

ELKÉPZELHETŐ a keresz- 
tyónség karácsony nélkül? Ma 
már nem. De kétségtelen tör
téneti tény az, hogy a keresz- 
tyénség hosszú időn át nem is 
gondolt karácsony ünneplésé
re. Az első biztos adatunk 
354-ből származik, amikor Li
berius pápa Jézus születését 
december 25-én L .nepelte a
S. Maria Maggiore templom 
felavatásakor Rómában. Kará
csony ünnepié így a pogány 
napkultusszal került párhuza
mos ellentétbe. Mert az utolsó 
nem keresztyén császárok 
alatt a legkegyetlenebb ke
resztyénüldözések idején ter
jedt el a „Sol invictus”, a „le
győzhetetlen Nap” kultusza, 
és ennek „születésnapját” a 
téli napfordulókor, akkori 
számítás szerint december 25- 
én ünnepelték. Amikor azután 
Nagy Konstantinusz alatt győ
zött a keresztyénség, alkal
mas szimbólummá vált a két 
ünnep találkozása: Jézus az 
igazság napja, legyőzi a világ- 
birodalom védőjét, a legyőzhe
tetlen Napot! (Mai 4,2). És 
felsorakozik mögötte a világ
uralom felé tartó, győzelmes 
egyház.

MÁRK evangéliuma kará
csony ünneplésének ezt az 
irányát helyreigazítja — hall
gatásával és beszédével egy
aránt. A többi három evangé
lium, — mindegyik a maga 
módján — beszél Jézus szüle

téséről. Márk hallgat. Nem 
tudna róla semmit? Nem va
lószínű. Bizonyára szándéko
san hallgat, aminek magyará
zatát abban kell látnunk, 
hogy egészen Jézus nyilvá
nos működésére koncentrálja 
evangéliumát, és azt mutatja 
meg, miben rejlik az ö  ereje 
és hatama. Evangéliumát ezért 
azzal kezdi, hogy arra a pró
fétai igére emlékeztet, amelyet 
Isten annak a szenvedő szol
gájának mond, aki a megre
pedt nádszálat nean töri el 
(Ézs 42,1). Jézus működése 
Márk szerint nem más, mint 
ennek a kibontása: ereje és 
Hatalma abban nyilvánul meg, 
hogy szolgál, és életét adja 
sokakért (10,45). Tanítványait 
és egyházát ilyen szolgálatra 
hívja, hiszen Ö is „ezért jött”, 
más szóval: ezért született! Ez 
Márk karácsonya.

MÁTÉ evangéliumában más 
a helyzet, ö  két fejezetaiyi 
történetet közöl Jézus születé
séről. de távolról sem életraj
zi célzattal. Elsősorban Izrael
hez, az ótestámentumi gyüle
kezethez szól, akik azt figye
lik Jézus történetében, hogy 
hol mutatkoznak az írás be
teljesülésének jelei. Máté sze
rint az első jel az. hogy Jézus 
szűztől született. Mintegy 700 
évvel korábban, Jeruzsálem 
szorongatott helyzetében hang
zott el az az ígéret, hogy egy 
szűz, vagy egy fiatal asszony

fiút fog szülni, és „Immánu- 
él=V elünk az Isten” lesz a 
neve, jeléül annak, hogy Isten 
nem hagyja el népét (Ézs 
7,14). Máté a szűztől született 
Jézusra mutat: Benne telje
sült az ígéret. Általa van ve
lünk az Isten,! A másik jel, a 
„három királyok” története. 
Ezeknek a hármas ajándéka 
emlékeztet arra, hogy Isten 
„Ábrahám magvában” nem
csak Izráelt áldja meg, hanem 
„a föld minden nemzetségét” 
is (Ézs 60,6; Móz 12,3.7). Máté 
tehát a bibliás gyülekezethez 
szól: Isten beváltotta ígéretét, 
a gyermek születése tanúsko
dik arról, hogy együtt van né
pével, de Jézus nemcsak a 
gyülekezeté, hanem a megvál
tásra váró egész emberiségé. 
Ez Máté karácsonya.

LUKÁCS valamennyi evan
gélista közül leggazdagabban 
ajándékoz meg karácsonyi 
történetekkel. Szerinte egy új 
világnak, a béke világának 
várása veszi körül Jézus szü
letését (l,16.32k.54kk.79; 2,29). 
Ismereteink szerint ez megfe
lel a kor hangulatának. Szinte 
minden császár trónra lépte
kor feléledt az a reménység, 
hogy ő az az isteni uralkodó, 
aki meghozza az aranykort, az 
emberiség békéjét. Ebben a 
világtávlatú, csendes, emberi 
várakozásban szólal meg az a 
karácsonyi kijelentés, hogy 
Jézusban egyszerre valósul 
meg Isten dicsősége a menny
ben, és az emberek békéje a 
földön. De éles ellentéte en
nek a nagy kijelentésnek a 
látható valóság: csak egy kis 
gyermek bepólyálva a jászol
ban. Ez az evangélium témá
ja: Jézus a világ megváltója, 
de másképpen, mint remélik. 
Békét hoz, de nem tűzzel és 
vassal, hanem bűnbocsánattal 
és megtéréssel, és mégis úgy, 
hogy abból a földön megvaló
suló béke születik, mert „lá
bainkat a béke útjára igazítja” 
(1,79). A csendben tétlenül re
ménykedők mozgósítása és el
indítása a béke útjára: ez Lu
kács karácsonya.

JÁNOS evangéliuma nem
egyszerű történetekben beszél 
karácsonyról, hanem teológiai 
mélységekig hatoló súlyos já
rású himnuszban: „Kezdetben 
volt az Ige, . . .  és az Ige testté 
lett.” Sok vita folyt e monda
tok értelmezéséről. Ma már 
bizonyosra vehetjük, hogy az 
evangélista keresztyén gnosz- 
tikusok'kal folytatott dialógust, 
akiknek filozófiával kevert 
vallásos elméleteik voltak ar
ról, hogy a világ lényege va
lami szellemi valóság, isteni

bölcsesség vagy ige, amelynek 
ismeretével megszabadul az 
ember az anyagi világtól, és 
részesévé lesz a hallhatatlan
ságnak. János ezzel állítja 
szembe karácsony realitását. 
Jézus Krisztus Istennek az 
Igéje, aki kezdetben volt, és 
aki által teremtetett minden, 
de ő éppen ezért nem vetette 
meg az anyagi világot. Hiszen 
amikor eljött a világba, a saját
jába jött. ö  maga is beleépült 
az emberiség történetébe, ami
kor az „Ige testté lett”, hús 
és vér emberré. Ennek titka 
pedig az, hogy „úgy szerette Is
ten a világot. . Akik szeretnek 
nagy távlatokban gondolkodni, 
és filozófiai mélységekig ha
tolni, amikor a világ lényegét 
és az élet értelmét keresik, 
azokat János a valóságos, em
berré lett isteni Ige felé for
dítja, és kérdezi: tudják-e így 
szeretni a valóságos embert, 
és valóságos világát? Ez János 
karácsonya.

SOKFÉLEKÉPPEN ünnep
ük ma a keresztyén kará
csonyt. A különbségek azon
ban nemcsak a karácsonyi 
szokások sokféleségében je
lentkeznek, hanem az embe
rek belső hozzáállásában Is. 
Sokan élvezik és szeretik ka
rácsony romantikáját, amire 
ez az ünnep ad legtöbb lehe
tőséget. De egyre többen van
nak azok, akik számára prob
lémát okoz a karácsonyi elbe
szélések több részlete, és ke
resik a karácsonyi üzenet vég
ső realitását. Számukra sokat 
jelenthet az, hogy az evangé
liumok szerint sem kell Jézus 
születésének történeti körül
ményeit mindig középponti 
kérdésként kezelnünk, hiszen 
az egyik evangélista is egé
szen hallgat róla, és mégsem  
mondható, hogy ezért csonka 
maradit az evangéliuma. Még 
az sem szükséges, hogy egyet
len tételt emeljünk ki kará
csony egyetlen mondanivaló
jaként, hiszen az evangélisták 
is négyféleképpen beszélnek 
róla. Mégis van egység ebben 
a sokféleségben. Mert mindig 
ugyanarról az egy Jézus Krisz
tusról tanúskodnak, aki Isten 
világából a mi világunkba jött 
szeretetből, hogy mi is így 
szeressük az embert és vilá
gát. így lesz az evangélisták 
karácsonya a mi karácsonyunk, 
és -ilyen karácsony nélkül nem 
képzelhető el a mai keresz
tyénség sem!

Dr, Prőhle Károly

N ői a dér, álom já r
Női a dér, álom jár, * 
hó kering az ág közt. I 
Karácsonynak ünnepe 
lépeget a fák közt.

Én is, ládd, én is, ládd, 
hóba lépegetnék, 
ha a jeges táj fölött 
karácsony lehetnék.

Hó fölött, ég alatt 
nagy könyvből dalolnék 
fehér ingben, mezítláb, 
ha karácsony volnék.

Viasz-szín, kén-sárga 
mennybolt alatt járnék, 
körülvenne kék-eres 
halvány téli árnyék.

Kis ágat öntöznék 
fönn a messze Holdban.
Fagyott cinkék helyébe 
lefeküdnék holtan.

Csak sírnék, csak rínék, 
ha karácsony volnék, 
vagy legalább utolsó 
fia-lánya volnék.

Weöres Sándor

H. Németh István:

D R A G A G Y Ö N G Y Ö K
Borit láttam  m últkor az utcán és rábám ul

tam. Ez lehetetlen! Húsz éve láttam  utoljára. 
Csinos, vidám diáklány volt, m indnyájunk  
kedvence. Húsz év óta nem  változott volna 
semmit?

— Bori! Bori! — kiáltottam  rá lelkesen.
Visszafordult, méregetett, de olyan idegenül,

hogy zavarba jö ttem . Tévedtem  volna? Nem! 
Vagy mégis?

Mosolygott.
— Hát Borinak Bori vagyok, de a bácsi k i

csoda?
Régen volt már ilyen melegem. A ztán  leesett 

a húszfilléres.
— Ugye a L. Bori lánya, kedvesem !
— Az, az — nevetett a szép k is  fruska  —, a 

bácsi meg a harm adik már, aki néven szólít 
engem ma ebben a kisvárosban.

Bori az érettségi után m ent férjhez, ezt 
tudtam . Hát ekkora lánya van már? Szakasz
to tt az anyja.

Kisbori élvezte, hogy tetszik. K ihúzta magát 
és leplezetlen kíváncsisággal bámult vissza. 
Észbe kaptam. M egmondtam ki és m i vagyok, 
a mama egykori lelkipásztora. A ztán  én kezd
tem  a kérdezősködést róluk, a családról, a 
mamáról

Míg a lányka vidáman beszámolt m indenről, 
nem  állhattam  meg kacagás nélkül, m ennyire  
az anyja Csupa napsugár, villanó humor. 
Hangja, mozdulata is az anyjáé.

— Van még egy öcsi, irgalmatlan komisz 
kölyök, de arany pof a. A  bátyus pedig katona, 
most vonult be. A  papa tervrajzokat készít.

H irtelen eszébe ju to tt valami.
— Várjon tisztelendő bácsi, beszólok anyu

nak a boltba!
Utánanéztem. A kár a régi, szép, sudár Borit 

látnám. A z  is m indig futott. Télen pirosra 
csípte arcát a hideg, hollófekete haja lobogott 
a szélben. Jött, jö tt boldogan a templomba, a 
bibliaórákra, az ifjúsági körbe. A  gyülekezet
ben gyümölcsérlelő időszak volt akkor és Bon  
két kézzel osztogatta m indenkinek a szeretet 
gyümölcseit. Valóságos mágnes volt: vonzotta 
magához a fiatalokat, öregeket. Nagyon is
m erte az igét, de nem  kérkedett vele. R itkán  
idézett, de am it mondott, abban az ige fo ly 
tatódott. Ha mások szóltak, nagyon meg tudott 
csendesedni. Az öregeket nagyon szerette, 
m indig gyámolította valam elyiket. Ha valaki
ről tiszta képet lehet festeni, az Bori!

És a humora! A z öregek m egenyhültek tőle, 
is fia ta lok kamaszosan nyerítettek, N ekem  n

hányszor kellett a szám szélét harapdálnom  a 
bibliaköri beszélgetéseken, nehogy velük ha- 
hotázzam.

Fényes esetre em lékszem . A z  egyik biblia
órán az Isten országáról volt szó. Ahogyan  
a kereskedő örömmel rátalál a sok hamis 
gyöngy között az igazi drágagyöngyre, oly in 
az Istenhez térő ember öröme a neki szóló 
evangélium  felett.

Volt közöttünk egy kom or-hívő fiatalember, 
aki a fölös vidámságot csak léhaságnak tar
totta és keresztelöjánosi szigorral kívánt osto
rozni m indenkit a megtérésre. Jó fiú  volt, el
fogadtuk olyannak, am ilyen: a megtérés elle
nőrének. Szigorú feltételeket szabott vizsgála
taihoz. Szerinte Bori csak háromnegyedig tért 
meg, ezért az óra után nekirontott prófétai 
hévvel, s a legdörgedelmesebb bibliai idéze
teket zúdította rá.

Bori nem  hátrált meg. Idézetre idézettel vá
laszolt. Teljes szívvel a kegyelem  meleg napja 
alá m enekült. M intha csak a két testam entum  
állt volna szem közt egymással. N éztük őket 
és hallgattuk. Nem volt abban indulat, hogyan 
vitáztak, csak az volt a baj, hogy az egyik a 
Biblia elejétől indult el, özönvíztől, arany
borjútól, a másik meg a Biblia végétől, az 
örökélet biztonságából. Hej, pedig az Élet 
K önyvében még m ennyi vargabetűs út van 
megírva nekik  is a Szentírás közepéig!

A  próféta végül im igyen firta tta  Bori meg
térésének m ikén tjét:

— No és Bori, m i van a drágaköveiddel? 
Mert nem  látom azokat!

— Pedig megvannak  — replikázott Bori — 
de a Hegyi Beszéd szerint „nem vetem  azokat 
a disznók elé”.

Pillanatra csend támadt, aztán elemi erővel 
tört k i a nevetés. Kacagott, hdhotázott m in
denki. még a próféta is. Jaj, de szerettem  őket 
akkor!

Kisbori visszajött a boltból.
—- A nyu  m indiárt jön  — újságolta — nem  

mondtam  meg, ki várta. Meglepetés lesz.
M intha valami felhőt láttam  volna az arcán.
— Mi baj van, Borika?
Habozott, elmondja-e.

— Tetszik tudni — fo lyta tta  kissé idege
sen  — nem  fog ráismerni anyukára. A zt  
m ondják, nagyon m egváltozott. Talán a ház
építéskor, am ikor becsaptak m inket, aztán  
egy testvérem  is meghalt, és akkor összerop
pant. A pu  is elhagyott m inke t valaki m iatt 
egy évre. Most m egint együtt vagyunk, de 
anyunak reszket a keze. T íz éve nem jár 
templomba sem. Máshová költöztünk, ahol 
nem  ismerik, testvére sincs. Visszavonult m in 
dentől, Nem sír és nem  nevet.

Ügy fejbekó lin to lt a hír, hogy szavakat sem  
találtam. Bori felől egy pillanatig sem kéte l
kedtünk. Olyan sziklaerős volt a hite, hogy 
abban nem  egy, de két győzelmes életre szóló 
erő feszült. Lehetséges ez?

— Jön  — mondta Kisbori.
Ha nem  mondja, nem  ism erem  meg. Lógott 

rajta a ruha, a kabát. Ólomból voltak a lábai. 
Vállát, m intha mázsás súlyok nyomnák, pedig 
egyik kezében csak kistáska volt, a másikban  
fenyőágak. És az arca! Nyúzott, szürke, szarka
lábas. A  szeme árkos és besüppedt. Még nincs 
negyvenéves de az őszülő halánték alól az 
élettel leszámolt öregasszony hamuszürke, 
egykedvű közönye tek in te tt a világba.

Szem ét rövidlátón összehúzta, keresett vala
kit, aki ismeri még, de nem  látott meg. Tele 
volt az utca em berekkel, karácsonyi csoma
gokat cipelt m indenki. Aranyvasárnap vidám  
kavargásában em berek sodródtak közénk. 
Szánkót, televíziót, töm ött szatyrokat cipeltek  
és az arcokon ott fényle tt már karácsony 
öröme.

Ügy fá jt a szívem ! Csak álltam  és néztem  
ezt a hétfájdalmas arcot, am it körömmel és 
ököllel form ált ilyenné az idő és a szenvedés. 
Hiába is ölti fe l magára a társas illem  kény
szeredett mosolyát valaki ismerősnek a m últ
ból, akivel rr’ndjárt találkozni fog. Nem  lesz 
ahban öröm, csak valami udvarias tartózko
dás. Jönnek m ajd a m egszokott közhelyek, üd 
vözletek, jókívánságok, és el lehet köszönni.

Nem várhattam  tovább, odaléptem. Valami 
elszorult a torkomban, alig tudtam  kinyögni 
a köszönést. A ztán folytat.ti akartam  valami 
derűs általánossággal. Ránéztem , és nem tud

tam  szólni. Bori arcán már hire-ham va sem  
volt az illendő mosolynak, csak valami ijesztő, 
m erev fintor, m int am ikor szellem képek  
riasztják meg az embert. Csak nézett rám, és 
szemében annyi kín  és iszonyat lobogott, m int 
egy eszelősében. Vonzott és taszított ez a te
kintet, am i m ögött egy bénult lélek sírt és 
könyörgött: — távozz tőlem, ne kérdezz, ne 
kínozz, ne beszélj arról, ami elm últ, nekem  
már csak a nevem  az, hogy é le k . . .  én már 
régen nem  é le k . . .

Végtelennek tűnő másodpercek m últak így. 
Hallgattunk és fo ly t az akaratlan szempárba). 
Kisbori nyugtalanul lépett közelebb, szólni 
akart, de megelőztem.

— Bori, kedves Bori, m i van a drága- 
gyöngyeiddel?

Ekkor kisütött a nap. Olyan hirtelenül ra
gyogott fel a két szem, m intha varázslat tör
tént volna. Fény és derű nevetett szemből, 
arcról. M egfiatalodott húsz évet egy szem- 
pillantás alatt, hogy aztán ismét elboruljon, 
kibuggyanjon a könny és elöntse az arc redőit, 
végigmossa keserű ráncait. És hogy elmos
son m inden ellenérzést, kilazítson m inden  
závárt. Ekkor már ott volt a nyakamban. El
e jte tt táskáját s a fenyőga1biakat Kisbori 
szedte fel ijedten, és neki is potyogtak a k'ány- 
nyei. Ó. hogy sírt az az asszony! A m i lég volt 
a szívében, m ind könnyé olvadt. Hüppögve. 
súgta a fülem be:

— A  drágagyöngyöket. . .  tisztelendő , bá
csi . . .  m ind elvesztettem !

Ezt mondta, mondogatta, még sokszor egy
más után. Kisbori értetlen rém ülettel nézett 
ránk. S  én már tudtam , m it mondjak:

— A dráaagyöngvöd m ind megvan, Bori- 
kám. Megtaláltam, megőriztem  neked.

Lassan kibontakozott az ö'e’ésbőJ. S~ép, 
nagy szem eit tisztára m osták a könnyek. Rám
nézett valami olyan karácsonyi várással, ami 
csak a kicsinyeknél látható.

— M egvannak? Visszakaphatom?  — kér
dezte hitetlenkedve s türelm etlenségében meg
rázta a kabátomat.

— M egvannak és a tiéd lesz m egint m ind  — 
mondtam és az én szem em et is elködösítette 
a pára.

— M enjünk et érte  — mond*a.
Elindultunk. Kisbori fogta a táskát, én  «

zöld fenyőfaágakat. Nagybori belénk karolt, 
s úgy m entünk a parókia felé, m in t egykor 
a pásztorok és bölcsek, ak ik  a jászolban as 
élet kincsét találták.



O lvasóinkkal b eszélgetü nk
m a«Karácsony— festők ecsetjén

J ézus születése, ha keresz
tyén hivő szemével nézzük, 

kétféleképpen jelentkezett a 
képzőművészeti alkotásokban 
a századok folyamán, stílusirá
nyok változásai közepette. 
V annak e tárgyú művek, 
amelyekben karácsony igazi 
értelmét érezzük kifejezve a 
festészet nyelvén. Sok esetben 
nem lehet m egállapítani, hogy 
tudatos mély keresztyén hit 
hozta magával a művész ré
széről, vagy csak öntudatlanul 
tapintott rá  a lényegre. A ké
pek szemlélésekor ez a szub
jektív, alanyi háttér tulajdon
képpen mindegy, a  fő maga a 
mű, az alkotás, am ely ma-

Az előző cikkünkben két 
nagy evangélikus egyházi tö
m örülést ism ertettünk már. 
H átra van még a harm adik és 
egyúttal röviden bem utatjuk 
a  m agyar evangélikusság hely
zetét is Amerikában.
3. Az Amerikai Lutheránus 
Egyház.

Lélekszámát illetően soron 
a  következő ez az egyház 2,6 
milliós lélekszámúval. Ez a kö
zösség is csak 1961-től funk
cionál. Három gyökeréről szól
hatunk. Szárm azásának egyik 
gyökere erősen pietista, nor
vég csoportra vezethető vissza. 
A másik csoportosulás, amely 
azonos nevet hordott ugyan, 
1930-ban jö tt létre, szintén 3 
kisebb csoport egyesüléséből. 
Ezek m ajd valam ennyije né
m et eredetű volt. Tanításukban 
általában konzervatívak. A 
harm adik csoport dán eredetű. 
Hosszas szervezeti vajúdás 
után, különszakadva egym ás
tól, „Északi Egyház” néven 
szereplő grundtvigiánus orien
tációjú dán egyházat hívtak 
létre 1894-ben. És volt egy ne
gyedik csoport is, am ely a 
lu theránus szabadegyházakból 
állt, s am elyek 1963-ben csat
lakoztak, (ezek a szabadegy
házak főként norvég, pietista 
eredetűek voltak.)

Ez az egyházi tömörülés két 
évenként egyetemes gyűlést 
tart. Gyülekezetei teljesen 
autonómok. Az adm inisztráció 
különböző kerületek, részek és 
.komissziók ú tján  megy végbe. 
Ebben a laza egymás fölé- ill. 
aláhelyezett szervezetben a 
gyülekezetek még sincsenek 
m agukra hagyva m unkájukban. 
Ez az egyházi szervezet is tag
ja a  Lutheránus Világszövet
ségnek és az Egyházak Világ
tanácsának.
4. A magyar evangélikusság 
helyzete.

Költőink sokat keseregtek 
azon, hogy a hazai nyom orú
ság következtében hány száz
ezer em ber „tántorgott k i” 
Amerikába. A m últ század vé
ge és századunk elejének gaz
dasági krízisei kényszerítették 
a ira  társadalm unk elesettjeit, 
hogy vándorbotot fogjanak és 
a  pensylvaniai bányákban, 
vagy a detroiti gyárakban ke
ressék boldogulásukat. Közöt
tük természetesen evangéliku
sok is. Mindmegannyi azzal a 
szándékkal szállt hajóra, hogy 
a keserves m unkával m egkere
sett pénzből m ajd idehaza bol
dogulni fog. De az élet más
ként alakult, m int az elképze
lés. S erről is szóltak íróink: 
„a lélek kialszik”. M ert a 
m integy egymilliós főnyi m a
gyarból ki tud ja ma m ár m eny
nyit tudnának összeszámolni. 
Az 1967-es adatok szerint az 
első és második nemzedékben 
még 700 ezer m agyart ta r ta 
nak nyilván. A Nagyokból Ned- 
zsi, a Tóthokból Tot, a  V ásár
helyiekből Vasareliek lettek, és 
lassan a  magyar szó is elhalt 
ajkukon.

Heroikus küzdelm et folytat 
az elam erikanizálódás ellen az 
egyház Am erikában. Többek 
között a m agyar evangélikus 
egyház is, amely igehirdetésé
vel nemcsak a vigaszt és re 
ményt nyú jtja  híveinek, de egy
útta l ápolja a m agyar nyelvet 
és a m agyar öntudatot. Az

gáért beszél. Mégis érdemes 
felfigyelnünk arra, hogy am e
lyik festő bensőséges K risztus
hitéről tudunk az élettörténe
téből, annak karácsonyi képei 
ebbe a vonalba tartoznak. Le
het bizonyságot tenni ecsettel 
is.

A firenzei Angelico „Jézus 
születése” képén a XIV. szá
zad első feléből még merev 
középkori vonalak uralkodók, 
de az alakok elrendezése azt 
fejezi ki, am elyet a festészet 
elm ondhat karácsonyról: ezt a 
gyerm eket isteni hódolat il
leti. A gyermek kezének moz
dulata m intha áldást adna.

A m erikába szakadt m agyar 
evangélikusok elképesztő szór
ványhelyzetben vannak. Alig 
itt-o tt képesek arra , hogy egy 
külön gyülekezetbe töm örülje
nek.

A magyar evangélikusság az 
Egyesült Államokban a Luthe

ránus Egyház A m erikában szer
vezetében él. M agát Evangéli
kus M agyar Konferenciának 
nevezi. Lélekszáma kb. 3000 fő. 
Gyülekezeteik a következő he
lyeken vannak: New York, 
Detroit, Cleveland (itt két gyü
lekezet van), Chicago, Buffalo, 
P ittsburg, Betlehem, Toronto, 
New Brunswick, Rochester.

Szám uk sajnos egyre fogy. 
Némelyik gyülekezetben m ár 
el is vesztették önállóságukat, 
más nemzetiségi egyházzal 
kellett egyesülniük. Á ltalában 
az angolokkal egyesülnek. Így 
pl. Buffaloban, de Chicagóban 
is, ahol csupán 70 m agyar lé
lek van. Betlehemben sajátos 
helyzet alakult ki. Vend és m a
gyar gyülekezet él együtt. De 
m indezeken a helyeken mégis 
h irdetik  m agyarul az evangé
liumot. És ez rendkívül meg
ható. A m agyar evangélikus
ság egy havi lapot is ta r t  fenn, 
„Erős v á r” címen.

Ezekben a m agyar gyüleke
zetekben általában M agyaror
szágról kivándorolt lelkészek 
szolgálnak. S ezek a lelkész
testvérek nem vesztették el a 
kapcsolatot a hazai evangélikus 
egyházzal sem. Ism erik evan
gélikus egyházunk tanítását, 
hiszen itt  szerezték lelkészké
pesítésüket, hitbeli döntését. 
Folyóirataink, sajtókiadványa
ink elju tnak  hozzájuk és ez 
nem csak tájékoztatja őket a 
hazai eseményekről, de egy
ú tta l szellemi táplálékul is 
szolgál.

Mi m indannyiszor nagy sze
rete tte l gondolunk A m erikába 
szakadt testvéreinkre. És meg
becsüléssel azokra, akik ilyen 
nehéz körülm ények között 
ápolják a magyar nyelvet és 
m agyar érzést. És m indannyi
szor megdobban a szívünk, ha 
róluk olvasunk, vagy hallunk. 
És m indenekfölött testvérek
nek ta rtju k  őket és erről a 
testvériségről nem tudunk le
mondani. Együtt valljuk, hogy 
Jézus Krisztus a mi Urunk. 
Együtt hisszük, hogy ő a  világ 
Megváltója, s nekünk is. Együtt 
teszünk bizonyságot arról, hogy 
különböző m unkaterületeken, 
különböző életform ák között 
kell szolgálnunk, m ert Ő szol
gálatra hívott el bennünket. 
Együtt vigasztalódunk az Ö 
szent igéjéből és együt m erí
tünk  reménységet a jövendő
höz.

Idehaza talán  m ár elporlad
tak  az ősök és a temető fejfái 
bizonyára korhadtan roskadtak 
össze. De áll az ősök által 
m egépített istenháza. Tornyá
ban vasárnaponként megszólal 
a harang. A szószékekről hang
zik Isten igéje. Ügy m int száz 
éve, am ikor néhányan egy-egy 
gyülekezetből kikényszerültek 
Amerikába. És a csodával az 
határos, hogy a népeknek ab 
ban a nagy kohójában még 
m indig ugyanúgy szól Isten 
örök igéje, vagyis magyarul. 
Bárcsak még hosszú-hosszú 
ideig így szólna!

Dr. Rédey Pál

Több m in t egy évszázaddal 
később Grünewald isenheimi 
oltárán  M ária m ár hajlékony 
m ozdulattal ta rtja  karjában 
gyermekét, de tekintetében 
szinte fürkésző idegenséggel 
nézi, m intha érezné előre sor
sát: talány lesz neki fia, míg 
csak le nem  borul előtte pün
kösdi hitben, tú l nagypénte
ken és húsvéton. A festmény 
m ásik sarkából megszólaló 
szent zene mintegy átsuhan a 
fürdető dézsa fölött, hogy 
zengje az újszülött isteni di
csőségét.

Említsem Dürer fiatalkori 
fametszetét, még m ielőtt Lu
ther követője le tt volna, „A 
pásztorok im ádásá”-t?  A kö
zéppont ismét, fonott kosárká
ban, a kicsi Jézus. József és 
két m arcona pásztor előtte 
hajt fejet, M ária térdelő, hó
doló alak ja az áh íta t és alázat 
karm ozdulatával a gyerm ek
ben Istent dicséri, a gyermek 
fejénél az angyal az isteni ese
mény jelképe. Kezdetleges 
idői sűrítéssel a távolban lá t
szik az angyali öröm hír jele
nete, hogy jelezze a  karácso
nyi igét: „íme, h irdetek  nek
tek nagy ö rö m et. . . ”

Isten emberré lett — kará
csonynak ezt a mély ta rta lm át 
tud ja m egjeleníteni a festők 
ecsetje, am ikor m esterkéltség 
nélkül, őszintén hat a képeken 
a betlehemi gyermek felé for
duló nem  em beri lénynek szó
ló áhítatos im ádat.

A  karácsonyi tárgyú m űvé
szi festm ények jelentős ré

sze, köztük nagy értékek, 
K risztus születésének igazi je 
lentőségét nem sugározzák. 
Fényük nem  Jézusra, em beri 
személyének isteni titkára  
hull, hanem  az ecset az éle
tünk emberi érzéseiből festi 
meg a karácsonyi jelenetre, 
különösen Mária alakjára ve
títetteket. Az . újkori festészet 
nagy előfutára, Giotto, az 1300- 
as években dús falképein szent 
karácsony éjjelének ábrázolá
sában az anyai gyöngédséget, 
a gyermekében gyönyörködő 
édesanyai szeretetet em eli ki.

M ária szerepe a karácsonyi 
festm ényeken különös válto
záson megy á t a reneszánsz
nak nevezett irodalm i-m űvé
szeti mozgalomban, amely á 
középkori önmegtagadó le
mondással szemben az élet 
szépségét és örömeit m agáé
nak vallotta. A reneszánsz al
kotásokon M ária a szépség 
ideálja lesz. A M adonna-ké
pek a korabeli női szépség áb
rázolásaivá válnak, nem képze
letbeli módon, hanem term é
szet után, a festő előtt lebegő 
élő arcok bájának, varázsának 
rögzítésével. Lippi karácsonyi 
képein a XV. században az 
életből vett gyönyörű női port
ré jelenik meg. A következő 
században Correggio karácsony 
éjszakai képén M ária megvi

lágított arca és felsőteste a 
szépség harm óniája, s így van 
a középpontba helyezve.

Az anyai érzés, az em beri 
szépség e képein a gyermek 
Jézus m ár csak kelléknek tű 
nik. Mégis van a festő ecset
jének távoli, re jte tt' összefüg
gése karácsonnyal. Jézus szü
letése, Krisztus testbe öltözése 
a m egváltás öröm hírével 
együtt em bervoltunk megál- 
dását is jelenti, az em beri 
sors, az em beri érzések igen
lését. S ha karácsony lénye
gére ezek a festm ények nem 
is m utatnak, dogmatikus szi
gorúsággal ne kárhoztassuk 
festőikét, hiszen ők csak azt 
tették, hogy a koruk által elé
jük  adott vallási keretben bol
dogan m egjelenítették az em 
beri érzéseket, u ta t nyitottak 
az em beri örömnek. A szépség 
élményével ajándékozták meg 
nézőiket. Anyaság, szerelem, 
család nincsenek Isten szere- 
tetének fénykorén kívül. Ezek 
is egy-egy sugár az Ö szere- 
tetéből, am elynek teljességét a 
bűnbocsánat és örök élet 
ajándékéval karácsony evan
géliuma zengi.

A XX. században karácsony
ról m ár alig születtek ké

pek. Pedig Krisztus, szenve
dése, halála, feltám adása nem 
érintetlen tém ák néhány mo
dern festő tárgyválasztásában. 
Karácsony eltűnésének a 
képzőművészetből inkább az 
lehet az oka, hogy a betle
hemi történethez az idők fo
lyam án hozzátapadt rom anti
ka, de Krisztus Isten-em bersé
gének h ittani tétele is a mai 
em bert nem érin ti szíven. A 
felnőtt Krisztus, a szenvedő és 
a  feltám adott, úgy látszik, 
többet mond korunk em beré
nek, a kor válságaiban, az 
em bertelepség m egtapasztalt 
szörnyűségeiben.

Ahol karácsony mégis fel
bukkan újabb képeken, a  ka
rácsonyéjszaka ism ert jelene
tei helyett — ha csak nem  ré
gi festm ények ihlették u tán 
érzésre a festőt — szimboli
kus, jelképes megoldásokkal 
találkozunk. Ezzel ism ét kará
csony legbensőbb mivoltához 
érkeztünk.

Ruzicskay György mai fes
tőművész, a szarvasi gyüleke
zetünk fia egy ra jzára  gondo
lok most. Sugarak felülről 
áradó, szétnyíló zuhataga kö
zött egy hatalm as kéz dicsfé
nyes gyerm ekalakot nyújt le
felé. Az előtérben és kétoldalt 
férfiak, nők, gyermekek, tá 
volban templom, házak. Á kép 
pátosza az utolsó tíz év festői 
nyelvében m ár kissé szokatla
nul hat, de a rajz ra tekintő, 
ha hallott Jézusról, azonnal 
tud ja cím, felira t nélkül is, 
hogy kicsoda ez a gyermek, és 
kié a  nagy kéz, s azt is, hogy 
ez karácsony: Isten nyújtja  
K risztust felénk.

Veöreös Imre

✓

N G E L IK U S  
F Ö L D R A J Z

Evangélikusok cs magyarok Amerikában

Presbiter vagyok és szakáikul van
Vidéki város gyülekezetéiben presbiter. A fia ta l generáció tag

ja: 25 éves. Foglalkozása: meós. Levelében értékeli lapunkat, 
javaslatai vannak. Néhány részletét közöljük:

Az a tény, hogy 25 éves vagyok, nagyban meghatározza vé
leményemet. Mivel fiatal vagyok, természetesen az érdekel, 
hogy mi történik, és mi fog történni az egyházban. Érdelcesek 
a gyülekezetek életéről szóló beszámolók. . .  25 évünk új temp
lomait élvezettel és érdeklődéssel figyelem, de szerintem érde
mes volna bővíteni. Itt főleg arra gondolok, hogy régi, ismer
tebb, műemlék templomainkról is kellene írni: keletkezése, 
kik és milyen körülmények között építették, a hozzá tartozó 
gyülekezet nagysága, összetétele, mai élete, az ott szolgált ki
emelkedőbb lelkészek élete, szóval mindaz,_ ami érdeklődésre 
tarthat számot. . .

Külföldi cikkeknél. . .  általában milyen problémái vannak 
•külföldön 'az egyháznak?

Kevésnek tartom a magyar vonatkozású híreket. Magyaror
szágon nagyon sok gyülekezet van, amelyben „történik valami”, 
amiről jó lenne többet olvasni.

Hiányolok egy cikksorozatot, amely a felnőtteknek is be
mutatná a Bibliát. Valahogy úgy, mint a gyermekeknek.

Szeretnék választ kapni arra a kérdésre: lehet-e egy presbi
ternek szakálla, ill. hosszú haja, ha esetleg egy lelkész elmenne 
egy beat-koncertre, mi lenne egyházi feletteseinek a vélemé
nye. (Itt jegyzem meg, hogy presbiter vagyok és szakállam 
van.) Szóval érdekelne, mi a „követelmény”, hogy valaki jó 
presbiter, ül. jó evangélikus legyen 1970-ben is.

Mi a véleménye egyházunknak, ha egy katolikus úrvacsorát 
vesz a templomunkban?

Annak ellenére, hogy nem vagyok előfizető, rendszeresen ol
vasom a lapot. Hallottam olyan véleményt, hogy magas szín
vonalú, átlagos műveltséggel nehezen érthető. Én szerintem ez 
nem áll fenn. Szerintem szükség van magasabb színvonalú cik
kekre, de alacsonyabbakra is. Ezen nem a minőség csökken
tését értem, hanem az érthetőségre gondolok.

Javasla ta it köszönjük. Mind m egfontoljuk: az itt  közölteket 
s a helyszűke m iatt nem közöl teke t is. Lényegesnek ta rtjuk , 
hogy lássuk olvasóink igényét, s ehhez m érten  tud juk  elmon
dani egyházunk üzenetét, m ondanivalóját

Válaszra váró  kérdéseire a szerkesztő egyéni vélem ényét 
közli, mivel ezek jórészt olyan kérdések, am elyekre nézve — a  
kérdések term észete folytán — nincs egyházi rendelkezés, vagy 
„hivatalos vélemény”. Hogy m ilyen legyen a jó  presbiter, a  jó  
evangélikus m a? Lapunk egész üzenete a rra  irányul, hogy bi
zonyságot tegyünk arró l a hitbéli életről, am it nem csak já rh a
tónak látunk éppen a mai életben, hanem  am it küldetésünk
nek, feladatunknak látunk. Legalábbis törekszünk érthetően fo
galmazni abban, hogy m ilyennek lá tjuk  az evangélikus em ber 
szerepét, feladatát, hitbeli m agatartását a m ai magyar, szocia
lizmust építő társadalom ban, az abban elhelyezkedő evangéli
kus gyülekezetben, s a  világ keresztyénsége összességében egy
aránt. Közelebbről a jó presbiter képét is igyekszünk m egraj
zolni. Nemrég egy cikkben m ár elkezdtük ezt a kérdést k i
bontani, s a továbbiakban — várva presbitereink hozzászólá
sát — folytatni fogjuk a presbiteri szolgálatról szóló cikkein
ket.

A szakáll- és beat-kérdést a szerkesztő az ízlés és m odor 
kérdésköreibe tartozónak látja . Sőt: form anyelvnek tartja . Va
lam it kifejez, valam it mond. A szerkesztő egyetemista fia is4 
szp.ikállt visel. Jól áll neki. Viselje. Ha nem állna jól, lebeszélné 
róla. A kérdés az, hogy mi van a szakáll m ögött és a haj alatt. 
Egy tanmesében a kis veréb ijedten repül anyjához, hogy egy 
em ber áll a réten. Biztosan ember, m ert leng a karja , kalap ja  
is van, sőt haja is kilóg alóla. A anyaveréb visszaküldi fióká
ját, hogy nézné meg, van-e feje is az em bernek, m ert ha az 
nincs, akkor csak m adárijesztő. A szerkesztő lá to tt külföldön 
hosszú haiú  fiatalem bert istentiszteleten perselyezni. Senki
nek sem tűn t fel. H allott vallásos beat-m uzsikát, am it ezzel ve
zettek be a szerzők: eged ja meg az idősebb generáció, hogy a  
mai fiatalok a maguk form anyelvén tegyenek bizonyságot a  h i
tükről. Á ltalában: viseljen a presbiter, vagy bárki szakállt, ha 
az jól áll neki, ha ízléses — halgasson a lelkész beat-hanver- 
senyt, ha úgy érzi, hogy az mond valam i olyat, am i előrevisz, 
ami segít a jóra, szépre, nem esre — sőt: leányok, asszonyok öl
tözködjenek csinosan, szépen, m ert ez életform ájuk „terem tési 
rendjének” velejárója, de m indenekfölött m indenben az a  kér
dés: m it mond. m it fejez ki általa, s az, am it kifejez élőre- 
viszi-e a társadalm at, az emberséget, érleli-e az em bert a jobb 
h e iv táb é 'ra  a szebb életre, m ert csak annak van értelm e eb
ben az életben, ami előrevisz. Végső fokon ez érvényes m ind
arra, ami az ízlés, a  modor, a m agatartás, a  form anyelv kér
déseihez tartozik.

Az úrvacsorát h itünk legbensőségesebb, legmélyebb — ha 
szabad így m ondanunk: legintim ebb eseményének ta rtjuk . Ben
ne Krisztus maga ajándékoz meg mindazzal, am it abban ka
punk. Épp ezért nem  kötjük semmi külső „föltételhez”, csupán 
tanítunk arra  tőlünk telhetőén, hogy értsük és ám uljunk azon, 
am it benne kanunk, s küzdünk a „m éltóképpen” vétel titka i
val. Nem kérdezzük hát, ha valaki oltárunkhoz térdel, hogy 
hová tartozik. Az ő hite, szoronsattatása, feloldódása, megbé
kélése, Krisztussal-közössége kérdése ez. Az úrvacsorával való 
élésre nevelésben sok a feladatunk, m ulasztásunk is. de az 
semmiképpen nem tartozik feladatunkhoz, hogy egy ilyen a l
kalm at felekezeti térítés eszközéül használjunk. Tem plomaink
ban sokszor jönnek katolikusok is úrvacsorához. Legyen nekik 
az ő hitük  (és nem  felekezeti hovatartozásuk) szerint.

TÜKÖRCSEREPEK
Az Atya szeretetének fénye beragyogja a betlehem i istál

lóból az egész világot. Bodelschwing Frigyes
A hétköznapok ú jra  elérkeznek, de ha igazi karácsonyunk 

volt, azok nem a régi hétköznapok többé, hiszen Istent dicsér
ni a nagy örömért, mellyel irgalm a megajádékozott, ú j életet 
jelent. Doerne M.

Legyünk ú jra  olyan boldogok, m int gyerm ekkorunkban vol
tunk. Ami gyerm ekkorunkban csak m int Sejtés örvendezte
te tt meg, legyen felnőtt korunkban tudatos örömünk: Jézus 
az én barátom , testvérem , Megváltóm és Uram!

Ha mese ez, érdemes lenne valóra válnia! De ezerszer hála 
Istennek: való igaz! Méltó arra, hogy elhiggyük, magasztaljuk, 
megőrizzük, szeressük. Ajándékozza Isten nektek és nekem az 
öröm ünnepét, az öröm erejét és az öröm diadalát!

Bezzel Hermann
Kferesztyénnek lenni annyit jelent, hogy átlagemberként át

lagosnál nagyobb felelősséget vállalunk. Kotir-aa

Hazaérkezés! Ezzel a nagy ajándékkal akar a betlehemi 
Gyermek mindenkit megajándékozni, aki a földön sír virraszi, 
vándorol. Bodelschwingh Frigyes

„Isten m egje len t  te s tben . . .
I

u



Az élet szolgálatában
1 Jn 1, 1—4

Századunk a technikai hírközlés és információ ragyogó kor
szaka. De mégsem  nélkülözheti az élő em beri hangot. Ha va
lami világra szóló esemény történik, a hírközlés szürke kis
emberei a sarki újságárusok rekedt hangon rikácsolják: „Rend
k ívü li kiadás! Ember a Holdon!” A z  utcán siető emberek fe l
figyelnek. önkén te lenü l pénztárcájukhoz nyúlnak. Aprópénzt 
keresnek. Veszik a lapot.

Isten az egyszerű, m eleg emberi hangot használja fe l arra, 
hogy hírül adja az em beriségnek az egész világot érintő nagy 
karácsonyi esem ényt: Isten a Földön! A  karácsonyi G yermek, 
Jézus, a testben m egjelent Isten!

Mai igénk János apostol bizonyságtétele. Istennek az egész 
világot kozm ikus erővel átfogó szeretetéről beszél. Jézus sze
m élyében az Elet, az Elet igéje belépett az emberiség történe
tébe, sorsközösséget vállalt velünk, hogy szívünkben ú j életet 
teremtsen. M ellőz m inden érzelgős karácsonyi hangulatot. A  
lényegre fordítja  tek in te tünket: Jézus maga a látható, beszé
lő és hallható élő Isten. A z  élet forrása, annak belső tartalma  
és végső célja. Isten megváltó szeretetének hordozója és meg-* 
valósítója. Karácsony Isten végső döntése a bűnös világról: 
Életre íté lt m inket, m ert Jézus megtörte a bűn és halál hatal
mát. Jézus az ú j életet teremtő ige, az egyetlen, igazi karácso
nyi ajándék. Ezt az ajándékot Isten nemcsak egyes kiválasz
to ttaknak adja, hanem m inden em bernek és népnek a fö ldke
rekségen.

Isten ú j életet adó szeretete felrázó, felelősséget ébresztő, 
aktivizáló erő: N em  enged m inket önelégülten sütkérezni e 
szeretet fényében. A  legnagyobb ajándék m inke t szolgálatba 
állít. A  Jézustól kapott bűnbocsánat és ú j élet arra ösztökéli a 
hivő embert, hogy az élet szolgálatára teljes erővel, szívvel és 
lélekkel odaszánja egész életét. A z  egész egyház népe számára 
ez a szolgálat azt jelenti, hogy szavainkban, cselekedeteink
ben Jézus szeretetének kell tükröződni, hogy az em beri életet 
szebbé, jobbá és tartalmasabbá tud juk tenni.

Szolgálatunk horizontjába beletartozik az egész em beri élet 
síkja. Ma világosan látjuk, hogy a legkisebb körből, a család
ból kiindulva, koncentrikus körökben egyre táguló az em beri
ség életéért végzett szolgálatunk területe. Karácsony kötelezé
se Luther szavaival fogalmazva ez: legyünk embertársaink 
Krisztusává.

Gyakorolnunk kell alázatos, segítő szolgálatunkat m indenütt, 
ahol szomorúság van, ahol gondokat, bajokat kell orvosolni, 
ahol az em berek életének szebbé és jobbá tételén fáradoznak, 
ahol az ember életéért és egészségéért fo ly ik  a küzdelem , ahol 
békétlenség, háború gonosz erői tombolnak, hogy ezek m eg
szűnjenek és az élet diadalmaskodjék a pusztítás erői felett. 
Szívünkön kell hordozni azoknak a népeknek ügyét, akiket az 
emberi önzés és hatalomvágy koldussá te tt és emberi m éltó
ságától akar megfosztani. Szolgálatunkba beletartozik a földi 
békesség megvalósításáért fo lyta to tt küzdelem  vállalása. K risz
tus szolidaritása az emberiséggel arra kötelez, hogy m i is sors 
közösséget vállaljunk népünkkel, fáradozni tud junk hazánk 
felvirágoztatásáért. Közösséget tud junk  vállalni m inden jó in
dulatú emberrel, akik  a világ kínzó kérdéseinek megoldásán 
fáradoznak.

Krisztus útja  az embertárs életéért való szolgálat ú tja  eb
ben a világban. Nem  uralkodás a világ felett, de nem  is a v i
lágtól való elvonulás, hanem önmaga odaszánása a világ javá
ra. A  m i u tu n k  és szolgálatunk sem lehet más. Ez a „megta
lált” élet útja. A  m ásokért élő egyháznak van jövője a világ
ban.
\  A z  élet szolgálatában tevékenykedő em bernek van igazi, m a
radandó karácsonyi öröme. A z  ünnep fénye és ragyogása el
szürkül az utána következő hétköznapokban. De éppen az az 
ünnep rendeltetése, hogy hitet, erőt és reménységet gyűjthe
tünk a m indennapi élet megoldandó feladataihoz. H itünk és 
az em beri életért végzett szolgálatunk próbaköve a hétközna
pok sokasága. A k i ezekben helytáll és hűségesen szolgál, az 
értette meg a karácsonyi evangéliumot.

Garami Lajos

Imádkozzunk
Mennyel Atyánk! Hálát adunk Neked, hogy Jézus Krisztus

ban Te magad jöttél közénk a Földre, hogy világot átölelő 
szereteteddel új életet teremts közöttünk és általunk.

Indítson minket ez a szeretet új életre és embertársainkért 
való odaadó hűséges szolgálatra életünk minden napján, hogy 
ezáltal kamatoztathassuk a világban azt a szeretetet, melyet 
Jézusban kaptunk. Ámen.

ÚJBÓL MARSHALL

L E S K E L Ő D É S E K

Az Amerikai Lutheránus 
Egyház (LCA) minneapolisi 
zsinata újból elnökévé válasz
totta dr. Robert Marshall ed
digi elnököt. Marshall két év
vel ezelőtt vette át ennek az 
amerikai evangélikus egyház

nak a vezetését, amikor dr. 
Franklin Fry meghalt. Mar
shall a szavazatok 92 százalé
kát megkapta már a választá
sok első menetében. A 33 tagú 
Végrehajtó Bizottságba egy 16 
éves új tagot is beválasztott 
a zsinat.

Hiába a gyerm eki kíváncsi
ság! A  kis látószögű kulcs lyu k
nál izgultam  egykor és fü le l
tem  az ajtókon, m i a helyzet 
odaát a m ásik szobában?

G yerm ekkori rossz tulajdon
ságom megőriztem. Ha utazom, 
neveletlenül hajolgatok az ú j
ságolvasók fölé.

Hiába, a női kíváncsiság! Ha 
történik valami, vagy párbe

széd fo lyik, m indenhol odafi
gyelek  — m ost m ár nagyobb 
látószögben — m i a helyzet 
odaát a m ásik ember fejében?  
így leskelődöm és beszélgetek.

„MINDENNAPI 
KENYERÜNKET. .

Valahol már olvastam, meny
nyi Budapest kávéfogyasztása, 
s bár a számot elfelejtettem, de 
biztos elég sok lehet, mert azt 
mondják a külföldiek, hogy 
fővárosunknak kávéillata van. 
Részben a lépten-nyomon hí
vogató vácimihályos presszói
tól, részben az ABC-k és Kö
zértek darálóitól, ahol sok
sok család duplájának alap
anyagát őrlik.

Most is sor álL Van aki fél- 
kilóhyit darál egyszerre. Nagy 
család, öregasszony áll előttem. 
Zsebéből üres dobozkát vesz 
elő s a daráló környékén szét
szóródott barna szívdobogást 
összesöpörgeti. Tökéletes mun
kájának eredménye legalább 
három jókora dupla. Még meg
köszöni kedvesen, hogy türel
mes voltam s ki ballag zsák
mányával.

Előttem meg földereng vala
mi hasonló József Attila életé
ből . . .  azzal a különbséggel, 
hogy akkoriban s z é n n e l  csi

nálták ugyanezt. Változnak az 
idők.

KÁNTOR-REFLEX
Meséli a kántorfeleség:
— Ha a férjem  m élyen al

szik  reggelente egyszerűen le
hetetlenség életet verni belé, 
De újabban pompás cselhez 
folyamodom.

— Éspedig?
— K im egyek az előszobába 

és elrikkantom  magamat

„ÁMEN!” Erre egyből kiugrik  
az ágyból és elkezdi az „A te  
áldott beszéded”-et.

M int egyébként.

k £ t  b i z a r r

Alighogy felment a lelkész a 
szószékre, megérkeztek a ke- 
resztelősök. A bébi meghallván

a pap hangját, néhány pere 
múlva keservesen sírásra fa
kadt

Pedig még nem is értette.
*

{Régi eset, de valam i miatt 
vélelenül most jutott eszembe).

„A gyülekezet döntő vállal
kozás előtt áll, aminek kivite
lezését szeretné a lelkész vasár
nap alaposan megbeszélni a

hívekkel. Felmegy a szószékre 
és ezzel kezdi: — Keresztyén 
Gyülekezet, testvéreim a Jézus 
Krisztusban! Ma nem lesz pré
dikáció, ma valami fontos mon
danivalóm van.”

LELKÉSZEK
EGYMÁSKÖZT

Telefonbeszélgetés.
— Szóval akkor szám ítha

tunk rád most vasárnap!
— Na jó, vállalom, bár aznap 

ez lesz a negyedik.
—• Előre is köszönjük! A ztán  

m ajd az egyházfi odaadja a 
helyettesítési díjat.

— A z  a l e g k e v e s e b b ,  
kérlek!

*
— N em  is mondtad még, 

m ilyen az ú j káplánod?

— Biblikus.
— ?
— M indenre azt mondja  

„igen, igen”,aztán nem  csinál 
sem m it,

LOGIKA
. Az istentisztelet csak 11-kor 

kezdődött, de a keresztelendő 
gyermekkel már a templom
kapuban toporgott a család fél 
órával a harangszó előtt.

Odaszól a lelkész az egyház
finak:

— Miért jöttek ezek ilyen 
korán?

— Biztos koraszülött a gye
rek.

»IVAT
Paplány az édesapjához:
— Apa! Vedd meg nekem  

karácsonyra azt a szép stólát!
— A z t hiszem  lányom  nem  

fog m enni, m ert kevés a stóla.
— De apa! Olyan jó  lenne 

az a szép piros stóla!

— A  piros stóla még keve
sebb lányom.

HIHETETLEN
Noé történetét hallották a 

gyerekek a vasárnapi iskolán.

Miután sajnálkoztak egy data 
big a majdnem egészen kipus& 
tűit emberi fajon, az egyifc 
megkérdi:

— És tessék mondani, hogy 
lehet az, hogy most megint 
olyan sok ember van a földön?

—Tudod, a bárkában nem
csak Noé fiai voltak, hanem  
néhány lány is, akik már rég
óta Noé házában laktak albér
letben, s mikor vége lett az 
özönvíznek, fiúk feleségül vet
ték a lányokat s a családban 
gyerekek is születtek.

— De ez még mindig nagyon 
kevés!

— Hát ahogy vesszük, mert 
Noénak született vagy tizen
négy unokája, aztán amikor 
azok is felnőttek, ismét meg
házasodtak, nekik is lettek 
gyermekeik, amikor azok fel
nőttek, azok is megházasodtak, 
s nekik is lettek gyermekeik és 
így tovább.

—• És tessék mondani, nem 
unták meg örökösen ugyanazt?

— Ügylátszik . . .  Hhm akkor 
most énekeljünk tehát egyet,

MEGHATÁROZÁS
— Tudod, X  tipikus négyke

rekes keresztyén. Valahányszor 
az egyházzal találkozik, m in
dig négy keréken gurul. Elő
ször babakocsin, m ajd taxin  m

konfirmációjára, az esküvőjén 
m ár saját FIAT-jávál, végül 
pedig a Tem etkezési Vállalat 
tulajdonát képező, szintén olasa 
m árkájú  kocsival.

KARÁCSONY
PROLONGÁLVA

A szokásos vasárnap! unal
mában ténfergő pesti kissrác at 
templomlépcsővel szemben fi
gyeli a már lassan szállingózó 
embereket.

Mozi, — dönti el végre, 
csakis mozi lehet. Uszodának 
túl kicsi az átjáróházak meg 
sokkal piszkosabbak szoktak 
lenni.

■— Mikor kezdődött itt a mű
sor? — kérdi az első arrafelé 
siető kövér felnőttől (ugyanis 
a kövér felnőttekhez valahogy 
nagyobb bizalommal volt.)

— Műsor?! az már vagy két
ezer éve elkezdődött!

— Kétezer éve?!? S azóta 
még mndig azt adják? Jó mű
sor lehet!

— Jó műsor fiam.
B. Plagányi Erzsébet

Betlehemi emlélc
Hüllő pehely
számra lehel,
s e hamvadó máglya
rég-izzása
holt imája
sóhajt a világba.

Fehér oltár 
öröm voltál, 
lelkünk szűzi násza.
Most szemfedő 
— őt elfedő — 
hószín zokogása.

Fecske Csaba

SVÁJCI SEGÉLY PAKISZTÁNNAK
A Svájci Evangélikus Egyhá- áldozatainak megsegítésére. A 

zi Segélyszerv (HEKS) 50 000 svájci vöröskereszt pedig 
svájci frank gyorssegélyt folyó- gyógyszerszállítmányokaí indí- 
sított a pakisztáni katasztrófa tott útnak Pakisztánba.

E g y  n a a r d e n i  a j tó fé lfá r aComenius h ívo tt ide, $ ti fogadtatok este, 
fénnyel, meleggel, párolgó levessel, gyümölcs
csel. Izm aim ban m ég a repülőgép székét érez
tem, s már száz észlelnivalóval fogott Hol
landia. Nagyon m eghatott a csönd és a sok 
fény. A  repülőtértől Naardenig m inden ház 
k i volt világítva, s itt, Naardenben, ahogy k i
szálltunk a kocsiból, ugyancsak világított 
m inden ablak. Láttam , hogyan éltek, tiszta 
ruhában hétköznap estén. Folyton az volt az 
érzésem, hogy karácsonyeste érkeztem  ide. Mi 
odahaza behúzzuk függönnyel az ablakot, ti 
nem  ism eritek a függönyt. M int akinek nincs 
m it takargatnia. S  nem  áll meg senki kandi 
szem m el az ablakok előtt. N em  érdemes, úgy
is világos az utca, m indenkit látni, m intha  
film felvéte l volna. Oldalról is kapjátok a 
fényt, de felülről is. Szeret a föld és szeret az 
ég, mondom magamban, ti sokat dolgoztok, 
pihenjetek a csöndes fény hullámain, este van 
már. Robog a vonat, m elynek nincs füstje, 
kicsit megrezzen az utca s a kis szálló, ahol 
lakom, a Gooiland, m ely olyan, m intha m ézes
kalácsból készült volna.

Nagyon kényelm esen éltek, látom, m inden  
csavar a helyén van. M inden gombnyomásra  
je len tkezik  a szolgálatkész erő, m ely a fa lak
ban és csövekben lappang. A  falak régiek, az 
energia hálózata új. Am sterdam ban olyan 
házaknál baktattam , am elyek m entén bakta
to tt Comenius és Rembrandt, háromszáz évvel 
ezelőtt. De állnak még régebbiek is. már-már 
egymásra dőlve, szorongva, csokoyádébarna 
falak, hófehér ablakok, mélyzöld ajtók. A, régi 
Hollandiát átjárja az új, s ez olyan szépen  s 
elválaszthatatlanul itt  van, m in t m últ és jelen,

ami a nem zet szívében egyetlen egy érzés. 
Boldog az a nép, m ely úgy fejlődik, m in t a fa, 
egyik nem zedék kezet fog a másikkal, m int 
fában az évgyűrűk. Hollandia a hagyomány 
és a modernség ötvözője. Lám, m inden össze
illik, sem m i sincs egymás rovására. Ettől az 
ember könnyűvé válik, m in t á madár.

Jólesett a tisztaság, amit lépten-nyomon  
tapasztaltam. A  tisztaság az egészséges élet
érzés egyetlen megfelelője. Nincs porszem a 
levegőben, nincs szem ét az utcán, nem  potyog 
a vakolat, nincs bevert lámpabúra, nem  látni 
eldobott cigarettavéget. Ez a városka nyugtató 
és engesztelő. A  holland ház nagyon ember- 
szabású, jólesőn közeli m inden kilincs, m in 
den ablak. Nincs pöffeszkedő házforma, 
ahogyan nincs reklám, ism eretlen fogalom a 
házmester, s szilárdak az árak. A  férfiak  
sokat dolgoznak, az asszonyok még többet. 
Voltak holland századok, amikor a férfiak  
tengereken jártak, katonáskodtak, keresked
tek, a háztartást az asszonyok vezették  s a 
nevelést is. Mondják, m ajdnem  matriarchátus 
jö tt létre a kis országban a szép bútorok, sza
bályos fö ldek és csatornák között, ahol olyan 
virágmezők láthatók, m in t nálunk a búza
mezők. Száz piktor élt itt, aki megörökítette  
ezt a tájat s a merengő polgárokat, ünnepi 
ruhában, é jjeli őrjáratban, vagy orvosokat 
boncolás közuen, aranyló barna háttérrel. Ez 
a régi Európa, régi szokásaival, türelem m el

és jó  modorral. Am sterdam ban csak a piszkos, 
szakállas hippik lopják a napot, de a hollan
dok nem  veszik őket észre, nincs idejük, dol
goznak, s közben egy ordináré szó sem  hallat
szik. E lveszítették Indonéziát, a nagy gyarma
tot, m elyet em lőként szívtak, s az indonézek  
most gazdasági szövetségest keresnek N ém et
alföldön.

Engem Comenius h ivott ide, de kim eresz
te ttem  a szemem, m egnéztem  Hollandiát. Co- 
meniusról megbeszélés fo lyt a Holland A ka 
démián, főkén t a cseh delegátusok szólaltak 
fe l a háromszázadik évfordulón. Én a magyar 
küldöttség nevében szóltam. A zt a Comeniúst 
magyaráztam, akit Szeges Jánosnak hívtak, s 
aki okosságot és békességet hagyott ránk, 
csehekre és magyarokra. Másnap Naardenben, 
a sírjánál, amikor leraktuk m i is nem zeti
színű koszorúnkat, a holland igazgató, Come
nius m úzeum ának vezetője, már elfogadja s 
hirdette az író magyar származását. Ezért 
jö ttem  ide, e halkszavú országba, ahol az 
emberek értik  a világos szót, csak el kell 
mondani.

Vasárnap gépkocsi v itt el Hollandia most 
is zöld mezőire. Megcsodáltam az autóutat, 
a kertészkedő mezőgazdálkodást. Láttam  egy 
várkastélyt, legelésző fekete-fehér teheneket. 
Leidenben délben megfogott a harangjáték s 
a Szent Péter katedrális óriási arányai. Egy 
kis nemzet, m ely kis térfogatú házakat épített,

meggyőződését nagyszabású templomokban  
fe jezte  ki. S  az istenfélelem  élő valóság ma 
is. Láttam, hogyan vonulnak a fiatalok nem  
templom-nézésre: istentiszteletre. Zandvoort- 
ban szemben találtam  magam a háborgó ten
gerrel. S  m íg elnéztem  a fáradhatatlanul tá
madó hullám okat s szívtam  a kettős levegőt, 
az édeset és a sósat, am ely fö lö ttünk talál
kozott, eszembe ju to tt a hollandok bátorsága. 
Vagyis, hogy ők szembeszálltak a tengerrel, 
nem  fé ltek  tőle, véglghajózták, meghódították. 
N em  fé ltek  a spanyoloktól sem, akik leigázták 
őket, m in t m inket a törökök. Délután A m s
terdamban láttam  a régi iskolahajót, ahol 
tengerészeket nevelnek a változatlanul fontos 
szembeszállásra. Roppant forgalom, századok 
óta. Sose felejtem  el Etát, aki teológiát végzett 
s most pszichológus s folyton mosolyra áll a 
szája, ő  v itt a kocsiján országnézésre, s vissza
térve Amsterdamba, barátaimmal együtt ven 
dégül látott finom  ízléssel berendezett ottho
nában. Ez a gyakorlati humanizmus. Még el
v itt a R ijksm useum ba is, hogy kívánságom  
szerint m egnézzük Rembrandtot, aki a világ 
legszebb realizmusára neveli a hollandokat, s 
egész Európát. S láttam  M ikulást, aki m inden  
sürgős üzleti és idegenforgalmi érdeket le
gyűrve már novem ber közepén vígan m egje
lenik Hollandia városaiban, síppal-dobbal, 
gyerm ekek, ifjak, fe lnő ttek felvonulásával, 
még nagyobb fénybe borítja az esti Hollan
diát, m in t amilyen m egszokott itt. Egy ter
mészetes, realista észjárású nem zettel talál
koztam. I tt  voltam, s megszerettelek, okos 
emberek.

Szalatnai Rezső



Mi marad a karácsonyból?
SWarad-e egyáltalán valami? 

A z  is előfordulhat, hogy sem
mi. A karácsonyfa hókupacra 
kerül, vagy gyújtósnak vágják, 
a karácsonyi sütemény elfogy, 
az ünnepi ételeket, italokat el
fogyasztják a vendégek.

Vagy csak nagyon kevés ma
rad. Egy kis jó íz a szánkban, 
kellemes érzés a szívünk kö
rül, hangulatos muzsika a fü
lünkben, fenyőillat az orrunk
ban, néhány ajándék emlék
ként és semmi több.

Sőt az is előadódhat, hogy 
már fáraszt a sok ünneplés. 
Idegesít a minden esztendő
ben megszokott keret, kará
csonyi díszlet, igyekszünk el
felejteni az egészet, megszaba
dulni még az emlékétől is. 
Heinrich Böllnek van egy kü
lönös novellája: Állandó kará
csony a címe. Milla néniről 
szól, akinek a háború alatt 
nem volt módja karácsonyfát 
állítani. Háború után újra a 
régi kellékekkel, kopácsoló 
üvegtörpékkel, színes angyal
lal díszíti karácsonyfáját. Sü
teményt készít, vendégeket 
hív, együtt a család. Váratla
nul 1947-ben, amikor le akar
ják szedni a fát, az asszony 
megtébolyul. Üvölteni, ordítani 
kezd. Hiába jönnek orvosok, 
pszichológusok, jó barátok. 
Semmi, senki nem segít, míg 
férjének eszébe nem jut, hogy 
újra szentestét rendeznek. A 
különös gyógymód valóban 
segít. "Az asszony elhallgat. 
Ettől kezdve mindennap szent
estét játszanak  a családban. 
Télen-nyáron, minden este. 
Édes sütemény, édes dallamok, 
édes-kedves beszélgetés. A csa
lád minden tagjának jelenlé
téhez Milla néni ragaszkodik. 
Másfél év alatt a család min
den tagja vagy belebetegedett 
a különös szertartásba, vagy 
kivándorolt, esetleg színésszel 
helyettesítette magát az elvi
selhetetlenné vált ceremónián. 
— Lehet, hogy Böll szokat
lan hangvételű írásával azt 
akarja mondani, hogy kará
csony unalomig ismételgetett 
külsőségeivel éppoly kibírha

tatlan, mint amilyen elvisel
hetetlen az igazi karácsony
ordító hiánya.

Elgondolkoztató, hogy kü
lönböző nyelveken, mai üdvöz
lésformákban sok minden 
van, de hiányzik valami. Meg
van a hangulati elem, de 
hiányzik a tartalom. A magyar 
üdvözlő lapokon kellemes ka
rácsonyi ünnepeket, a németen 
boldog, az angolon vidám, a 
skandinávon jó  karácsonyt 
kívánunk egymásnak. A ke
resztyéneknek tulajdonképpen 
tartalmas karácsonyt kellene 
kívánniuk, hiszen ünneplé
sünkben mégiscsak a tartalom 
számít igazán. S akkor marad 
is valami karácsony utánra is, 
ha volt tartalma ünnepünk
nek. Karácsony tartalma ma
ga Jézus Krisztus. Ott marad 
valami karácsonyból egyéni és 
gyülekezeti életben egyaránt, 
ahol ö  áll az ünnep közép
pontjában. S ott m i marad? 
Feleljünk erre a kérdésre Pál 
apostol kedves hármas vála
szával: „megmarad a hit, re
mény és szeretet, e három és 
ezek között legnagyobb a sze
rétet”.

Karácsony után is megma
radhat a karácsonyi hit. Ka
rácsonykor megerősödünk ab
ban a meggyőződésünkben, 
hogy Megmentő, Megtartó, 
Megváltó született. Nem kell 
tovább várni, nem kell más
ban keresni, ö  az: a betlehe
mi Gyermek, a názáreti Ács
legény, a golgotái Szenvedő, a 
húsvéti Föltámadott. Nem 
kell önmagunknak hordani 
minden terhet, bűnt, bánatot. 
Nem vagyunk egyedül, Test
vérünk született. A végtelen 
lehetőségű Isten emberré 
lett, hogy rajtunk segítsen. Ez 
a testetöltés magyarázatatlan. 
de imádandó csodája. Erről 
csak ujjongva énekelni lehet, 
ahogy Luther énekelt: „Világ 
kit bé nem foghata, ím keblén 
tartja Mária.” A karácsonyi 
gyülekezetben, igehirdetés hall
gatásakor pislákoló hitünk új
raéledt, felizzott s ez a hitünk 
megmaradhat karácsony után 
is.

AZ NDK ÚJ EGYHÁZI STATISZTIKÁJA

Az egyházi szövetségbe tö
mörülő német demokratikus 
köztársaságbeli evangélikus 
egyházak új statisztikája sze
rint a legnagyobb tartományi 
egyház az Evangélikus-Luthe
ránus Szász Tartományi Egy
ház kereken három milliónyi 
egyháztaggal és 1200 lelkész
szel. A további sorrend: Szász 
Egyházkerületi Evangélikus 
Egyház: 2,1 milliónyi egyház
tag, 1070 lelkész; Berlin-Bran
denburg Evangélikus Egyhá
za: 1,9 milliónyi egyháztag, 
830 lelkész; Thüringia Evan
gélikus Lutheránus Tartomá

nyi Egyháza: 1,2 milliónyi 
egyháztag, 750 lelkész: Meck
lenburg Evangélikus Lutherá
nus Tartományi Egyháza: 950 
ezernyi egyháztag, 390 lelkész; 
Greifswald Evangélikus Tar
tományi Egyháza: 450 ezernyi 
egyháztag, 220 lelkész; Anhalt 
Evangélikus Tartományi Egy
háza: 275 ezernyi egyháztag, 
120 lelkész; Görlitz vidékének 
Evangélikus Egyháza: 200
ezernyi egyháztag és 90 lel
kész. összesen tehát az NDK 
egyházai kereken 10 millió 
egyháztagot és 4670 lelkészt 
tartanak nyílván.

Karácsony után is m egm a
radhat a karácsonyi rem ény
ség. Karácsonykor valóra vált 
az emberiség évezredes re
ménysége. Akit próféták, köl
tők, s egyszerű emberek vár
tak: megérkezett. Nem szegye- 
nült meg a reménység. A ka
rácsonyi esemény miatt min
dig azoknak van igazuk, akik 
Istentől valami jót várnak, jót 
remélnek. Az apostol szavával 
kifejezve, mi karácsonykor 
azt az Istent ismertük meg, 
aki Fiát „mindnyájunkért 
odaadta, hogyne ajándékozna 
hát nekünk mindent vele 
együtt?!” Karácsonyról tudó 
keresztyének sohasem lehet
nek reménytelen emberek. 
Egyszerű hétköznapi dolgaik
ban, gondjaikban, világmére
tű problémákban, önmagukra, 
másokra és az egész emberi
ségre nézve a reménység em
berei.

Karácsony után is m egm a
radhat a karácsonyi szeretet. 
Isten szeretete kötelez. Jézus
sal beözönlött Isten szeretete 
a világba. Jézus egész lénye, 
minden szava magatartá
sa szeretetről beszélt, egészen 
a keresztig. Teljes volt irga
lommal. Ha emberi nyomorú
sággal találkozott, irgalmasan 
segített, ha bűnös emberekkel 
— nem utálkozott. Belőle új 
emberség erői áradtak és 
áradhatnak ma is. Isten Fia 
megjelent, hogy Isten fiai 
megjelenjenek itt a világban.

Isten gondolata testet öltött, 
Isten gondolatai mindig testet 
akarnak ölteni. Szeretete sem 
maradhat szép, de elvont gon
dolat, eszme, a való világtól 
idegen elv. A Szentírás ezt 
így fejezi ki: Jézus azért jött, 
hogy tisztítson magának „tu
lajdonul olyan népet, amely 
buzgón törekszik a jó csele
kedetekre” (Tit. 2, 14).

Isten szeretete emberszere- 
tetre kötelez. A keresztyének 
karácsony miatt a másik em
berért, a közösségért, emberi 
társadalomért, emberiségért 
dolgozó, tevékeny emberek, 
nem idegen tőlük semmi, ami 
emberek ügye. A megértett 
karácsony tesz érdekeltté ben
nünket emberek bajában, 
gondjában, örömében, ered
ményében. A karácsonyi ese
mény — hisszük — világmé
retű esemény volt, Istenünk 
világméretű szeretetének jele. 
A jól felfogott karácsony nem 
szűkít be, nem kerget el em
berektől otthonunk csöndjébe, 
hanem kitágítja látásunkat, 
világméretűvé teszi szerete- 
tünket, karácsonyivá.

Mi marad karácsonyból? Ha 
tartalmas volt ünneplésünk, 
úgy e három: karácsonyi 
Krisztus-hit, megalapozott jó 
reménység, elkötelező ember
szeretet — s ez több, mint jó 
íz, kedves dallam, fenyőillat. 
A karácsony Urának maradan
dó ajándékai.

Dr. Hafenscher Károly

Köszönt lek, béke l
Béke, köszönt énekem.
Háború több ne legyen!
Öröm nő a békében, 
gyász a harcok éjében.
Béke kelt víg éneket, 
háború bús könnyeket.
Békén élni vigalom, 
háborúban siralom.
Béke áraszt bőséget 
háború csak ínséget.

Mit a béke épít föl, 
háborúban romba dőL 
Béke népet erősít, 
háború ront és pusztít.
Míg a béke áldást oszt, 
háború szór vészt, átkot.
Háborúban hull a vér, 
öröm, élet végetér.
Nő a gyász és félelem, 
nyomorúság végtelen.

Béke, rólad szól dalom.
Tűnik és és fájdalom.
Ajándékod Istenem, 
hálás szívvel élvezem.
Áldott légy, jó Istenünk, 
aki békét adsz nekünk.
Messzeűzöl bajt, viszályt, 
kezed békességgel áld.
Hála néked, Istenem!
Hála néked, Istenem!

Ismeretlen szerző éneke a 17. századból.
Finnből fordította: T. E.

S z e i i f l h e l y - e  a  s z e n t  H e l y ?
A zt az országot, ahol az Ür Jézus Krisztus egykor megszW* 

letett, Szentföldnek, s azokat a helyeket, ahol Jézus életében  
megfordult, vagy m egfordulhatott, a későbbi idők folyam án  
szent helyeknek nevezte az egyház. S ezeket a helyeket külön
leges tiszteletben és megbecsülésben részesítette. A  hívők úgy 
gondolták, hogy azokat az embereket, akik  ezekre a helyekre 
elzarándokolnak, m egkülönböztetett kegyelem ben részesíti az 
Isten, s az ott elmondott imádságok jobban meghallgatásra ta
lálnak.

Így alakultak ki a zarándokhelyek. S a fontosabb zarándok
helyeken templomok, vagy kápolnák épültek, s a tem plom o
kat fenntartó szerzeteseknek, vagy papoknak fő megélhetési 
forrása a zarándokok adománya lett.

Betlehem ben a fölé a barlang fölé, am elyben a hagyomány 
szerint az Ür Jézus m egszületett — m ert valószínű, hogy ilyen  
istállónak használt barlangban és nem a magyar pásztorro
m antikából ismert zsúpfödeles, vagy nádtetős istállóban szü
letett meg a Megváltó — Nagy Konstantinus császár annak je
léül, hogy felvette  g. keresztyénséget, a Hadriánus császár ál
tal korábban em elt pogány szentély helyére keresztyén tem p
lomot építtetett. S a történelem nek talán egyik legnagyobb 
csodája, hogy ez a tem plom  tú lélte m indazokat a viharokat és 
veszedelmeket, am elyek a többi egykorú épületet m ind porrá 
omlasztották és eltörölték a föld színéről. Ez a tem plom  ma is 
alig valami változtatással, ahogy az építők kezéből kikerült, fo 
gadja a zarándokokat. A  templom, m in t általában a Szent
földön a szenthelyek fölé épült tem plom ok, több felekezet tu
lajdonát képezi. A  latinok, a görögök és az örm ények form ál
nak jogot rá, s ez a tény igen gyakran a szent helyekhez bi
zony nem illő ádáz küzdelm ek színterévé teszi a palesztinai za
rándokhelyeket. A  tem plom  mozaiklapján található csillag el
távolítása állítólag egyszer olyan nem zetközi bonyodalmat oko
zott Franciaország és Oroszország között, hogy ebből a bonyo
dalomból fejlődött k i a krím i háború.

De ennél sokkal nagyobb bonyodalmak okozói is voltak  « 
történelem  folyam án a palesztinai szent helyek. A m ikor a 
Szentföld a mohamedánok kezére került, Európa keresztyén  
uralkodói „keresztes hadjáratokat” indítottak a Szentföld fe l
szabadítására. A 11—13. században a különböző európai ural
kodók vezetésével több keresztes hadjárat is indult. A z ötödik  
keresztes hadjárat (1217—18) egyik vezetője II. Endre magyar 
király volt. A z egyik legszomorúbb keresztes hadjárat azon
ban az úgynevezett „gyermek keresztes hadjárat" volt (1212), 
am elyben a pápaság biztatására több ezer gyerm ek ve tt részt, 
azzal a megokolással, hogy m in t „ártatlanoknak”, nek ik  bi
zonyára sikerült visszaszerezni a Szentföldet. A hol egykor Jé
zus a szeretetről és a békességről prédikált, ahol a gyógyító 
Mester könnyeket törölt és sebeket gyógyított, ott az ő nevé
ben fo lyt az ádáz küzdelem  a kincsért, a hatalomért, a világi 
dicsőségért. Mert bizonyára mondanunk se kell, hogy a ke
resztes hadjáratok igazi rejtett célja nem  a szent helyek és az 
Ür Jézus Krisztus tisztelete, hanem a hatalom kiterjesztése, 
vazallus államok szerzése, vagy kincsgyűjtő kalandvágy volt.

S  m intha csak átok ülne a Szentföldön, a történelem  folya
m án véget érni nem  akaró ádáz harcok, kegyetlen véres csa
ták színtere volt, és még ma is az az a vidék, ahonnan a bűn
bocsánat és békesség drága evangéliuma elindult, hogy m eg
hódítsa az em berek szívét.

Bizonyára megható lehet megállni azokon a helyeken, am e
lyeken egykor Jézus járt és tanított, de valójában nem  az a 
fontos, k ik  laknak a Szentföldön, m ilyen tem plom ok és ká
polnák várják a zarándokokat a szent helyeken, hanem az, 
hogy a Jézus Krisztus által m eghirdetett és megélt szeretet és 
békesség betöltse az em berek szívét nemcsak a Szentföldör  
hanem az egész világon, m ert Isten boldog országa nem  a 
Szentföldön, vagy a szent helyeken van, hanem am int Jézu t 
maga mondotta; „Az Isten országa tibennetek van” (Lk. 17, 
21) .

Dr. Selmeczi János

A BRAZÍLIAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
NYILATKOZATA

Még október 24-én nyilatko
zatot fogadott el a brazíliai 
evangélikusok közgyűlése Cu- 
ritiba-ban, amely hangsúlyoz
za, hogy a brazíliai egyház elí
tél minden olyan eljárást a po
litikailag másként gondolkodók 
ellen, amely sérti az egyetemes 
emberi jogokat és az a véle

ménye, hogy teljes jogi és tör
vényes biztonságot kell adni 
azoknak a brazil hazafiaknak 
is, akiknek a politikája ellen
kezik a brazil kormányéval.

A nyilatkozatot a brazíliai 
evangélikusok elnöke, K. Gott- 
schald adta át Medici állam
elnöknek két munkatársa kí
séretében.
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Az utolsó élő szóBallagtam, bandukoltam  az utcán, az akkor
még vidám, napfényes utcán, a M ártírok útján, 
szürke házak és szürke falak mellett. Ballag
tam a Széna tér felé a sokadalomban, em berek 
között, akik  m ind elindultak valahonnan és 
siettek valamilyen cél felé. Ez volt bennük az 
egyetlen egység, ebben a sokféleségben, em 
beri tarkaságban, összevisszaságban, egymás 
kerülgetésében. Jó volt nézni őket és bennük  
a mozgást, az egyik erre, a m ásik amarra és 
mindez mégis összefüggött egymással, valahol 
kijö tt az eredmény, az ember élete és a kö
zösségeké.

Előttem néhány méterre, kissé oldalt, egy 
idős szürkekabátos férfi m ent, m ajd kezét 
a falnak támasztotta, oda is dőlt, keresett 
valamilyen pontot, am i megfogható, ami biz
tos, de nem talált. A kkor háttal nekiesett a 
falnak és reám nézett, arra, aki legközelebb állt 
hozzá, az egyetlenre, akiben társat talált. Fe
hérré vált az arca, m ajd egész testével a fa l
nak dőlve lassan lefelé, m indig lejjebb eresz
kedett aszerint, ahogyan elfogyott benne az 
erő. Nem tudtam  magam sem visszatartani, 
ahogyan utána kaptam, arca közel volt az 
eve im h ez  és akkor hallottam  a szót, az élet 
utolsó szavát, amit még ki tudott mondani: 
„ K enyér..

Talán kenyérért m ent a Retek utcába a 
napfényes, vidám  utcán az emberi sokadalom  
közepette, amikor összeszorult a szíve. Talán 
azzal a szóval akart valamit magyarázni, in 
dokolni, valamilyen m egfejtés akart lenni 
másnak, aki még hallja. K i tudja?

E lv itté k . „
*

A kkor gondoltam arra, hogy sok em bernek  
szinte nincs is utolsó élő szava. Egymásba ro
han két autó. felrobban egy repülőgép és le
zuhan, k isiklik  egy vonat, valahol alszanak

családok, a házak között robban a bomba,
földrengéstől reszket a táj és megszámlálhatat
lan em bertársnak nincs már ideje sem arra, 
hogy utoljára gondoljon valamit, gondoljon 
valakire és kimondja.

Mások meg, akik  már hosszú hónapokon át 
vergődnek, rem énykednek, megerősödnek és 
visszaesnek, azután napról napra gyengébbek 
lesznek, egyszercsak olyan állapotba kerülnek, 
am elynek van még lélegzete, kicsi kis mozgása, 
de nincsenek már maguknál, az utolsó napok 
múlását, nappal és éjszaka változását észre 
sem veszik és nem ism ernek meg senkit. Nem  
látják az elfordított, sírással teli arcokat, nem  
érzik a búcsú gyengéd simogatását, szólni sem  
tudnak, nincsen utolsó élő szavuk a búcsúra, 
az áldásra vagy köszönetre.

Ki tudja hánynak adatik meg az, hogy 
mondjanak valam it az élet és halál találko
zása előtti utolsó pillanatban és hánynak van  
akkor is igazi mondanivalója? A zt hiszem, 
hogy az ilyenek kevesen vannak, nagyon ke
vesen . . .  Kevesen azok, akik m indent elren
deznek, akik készen vannak, akik nem  hitetik  
el magukkal, hogy még ráérnek, „majd m ás
kor . . . ” ő k  a nagyok, a lélek nagyjai, azok 
a k e v e s e k .. .

*

A kko r gondoltam arra, hogy ha valam i
képpen időt kapnék erre és erőt és választ
hatnék a szavak között, csak pár rövidke  
szót, am i nem  több egy sóhajtásnál, m it vá
lasztanék?

Első gondolatom volt a FELESÉGEM.
Joga is van hozzá és szív szerint is jár neki. 

Eddig is több, m in t 30 éve hordoz engem,

m in t nehéz terhet, m indenféle bánatomat m in
dig reá raktam. Zsákutcákból m utatta  vissza, 
kifelé az utat és reám pazarolta a reménység  
és újrakezdés m inden szépségét.

Azután a L E Á N YA IM ra gondoltam. Talán 
m egtelne a szívük örömmel a bánatban, ha 
em líteném  a nevüket. De m elyikét?

Vagy a legidősebb UNOKÁM? A k i most 
már lobogó hajjal fut, m ert ő már elfelejtette, 
hogy m ilyen sokáig cipelte a súlyos gipszet a 
csipöficam miatt, de mi sokszor lá tjuk  a képet 
ma is?! Persze, hogy nem  értené, m iért éppen 
ö, m ert még se az életet, se a halált nem  érti, 
de egyszer talán felötlene benne, később, hogy 
m it jelent az az utolsó szó és utolsó n é v . . .?  
Vagy inkább kellene választanom a legkiseb
bet, aki maga a mosoly, a játék, az öröm, az 
elégedettség és akivel már annyi közös, hun
cut kis já tékunk  van? Vagy m elyiket válasz- 
szam a négy közül?

S akkor ju to tt eszembe AN YÁM .
Már régen nincs közöttünk. De mégiscsak 

ő adott életet, ö volt az az egyszerű asszony, 
aki merészen m ert álmodozni felőlem  és el
döntötte sorsomat akaratával s lettem, aki 
vagyok, m ert ő volt a kezdet számomra. A m i
kor még mezítlábas gyerkőc voltam, klott 
nadrágban és kis trikóban, hányszor beleül
tetett a papa által készített, pirosra festett 
talicskába és tolt lefelé a Gábor utcában. 
„Majd egyszer én ülök bele és te fogsz engem  
így tolni” — mondogatta és soha, soha nem  
került sor erre. A z  utolsó szót jaj, de m eg
érdemelné . . .

És a PAPA? A k i nehéz ujjaival is játszott 
kis feles hegedűmön és aki olyan csodálatosan 
tudott harmonikázni? És a jó  M U N K A TÁ R 

SAIM ? Mindazok, akiknek ez lenne a leges
legutolsó ajándék, ez az utolsó szó, m ert 

együtt voltak velem  számtalan küzdelm em 
ben, tűrték idegességemet és szétszórtságo
mat?

Nem ! N em  tudtam  vá lasztan i. . .
Ha választok egyet, bántom a másikat, a 

többit. Pedig az az utolsó szó legyen o^ian, 
ami szép. am i a búcsúzásban összeköt, amiben 
m inden benne van és m indenki, akinek hálá
val tartozom.

*
Följebb kell m e n n i. . .
Így ju to ttam  vissza a gyerekkorom  óta éle

tem et kísérő imádság kezdetéhez.
„Jövel Jézus . . .  !”
Kicsi gyerekimádság, örök ádventi könyör

gés: „Jövel Jézus!"
Jézus! — mindenség, csodák világa, titok, 

ember, könny, kenyér, bűnbocsánat, ú j élet, 
Ige és igehirdetés, értelem, fantázia, szeretet, 
csöndes órák, gyülekezet, tem plom  és testvé
rek. MINDEN és MINDENKI, am iért és akiért 
hálával tartozom, m ert ő  állította őket m el
lém  a N AG Y TERV szerint, avát és anyát, 
feleséget és leányokat, vöket és unokákat, 
m unkatársakat és barátokat. Ő adta az utat, 
sokak, mások gondját, kevesek örömét, m uzsi
kát és lármás utcát, a ravaszokat és az őszin
téket, és a vigaszt fájdalom  és ha'ál ellen. Ő 
adta a kezdetet, azt a valahonnant, ahonnan 
indulni kellett és kezében a befejezés is.

„Jövel Jézus!” — legyen ez az utolsó élő 
szó!

*
És ha mégsem  az lesz?
A kko r is, tudjátok Ti m ind, akik ezt elol

vastátok, hogy bármit is mondok, én ezt akar
tam  m ondan i. . .  Várady Lajos

„Örömünk t e l j e s  l e g y e n "



Nem elég!
2 Tess 3, 16

A LÁTSZATBÉKESSEG. Ez a vasárnap túl van már kará
csony „szívet andalító”, varázsos hangulatán. Szolgálata az, 
hogy jelezze: „a békesség Ura” reális indításokat, tényleges 
mozdulatokat akar kiformálni bennünk, a világunkban meg
lévő sokfajta békétlenség leküzdésére. Nekünk keresztyének
nek túl kellene jutnunk ugyanis végérvényesen, azon a téve
sen belénk idegződött álláspontunkon, hogy karácsony Krisz
tusa csak „békeflastromot”, a két-három napig tartó „fegy
verszünetek” látszatbékességét hozta le ide a földre. S utána a 
harc megújult erővel folyhat tovább ember és ember, nép és 
nép, kisemmizettek és elnyomók között. Végre túl kellene jut
nunk azon, hogy a békétlenségek okául a bűn rontásának sem
mitmondó általánosságait emlegetjük. — helyette mindegyi
künknek vennie kellene a fáradtságot, hogy kikutassuk és meg
értsük — az emberi élet teljes szélességében és mélységében — 
békétlenségeink valódi okait és forrásúit. így juthatunk csak 
azután azon is túl, hogy a békesség számunkra üres, tartalom 
nélküli szó legyen. Hogy végre megértsük — az emberi szer
vezet életéi véve például — a békesség: „egyensúly”, sőt több 
annál: „harmónia”. Az egyesek, meg a kisebb és nagyobb kö
zösségek egymást segítő, egymást tisztelő, egymást embersé
gesen támogató, szerves, eleven együttszolgálata a földön — a 
Teremtő s a bűnös világot Krisztusban újjáteremtő Isten bé
keakarata szerint. S ha idáig eljutottunk, akkor nem elég
szünk meg többé békeszándékunk látszatbékességet őrző frá
zisaival, mert a békét nemcsak akarnunk, hanem azért állan
dóan tennünk, cselekednünk kell. — Ugyanúgy, ahogy azt a 
„békességnek Ura” is tette.

A LELEK CSENDJE. Mélységesen igaz, hogy az ember nem 
élhet a lélek békéje, csendje nélkül. Mi, mai „sokat élő”, so
kat akaró és sokat vállaló, és talán éppen ezért „sokszor vét
kező” emberek, hajlamosak vagyunk arra, hogy életünk szét
szóródóvá, néha szétzilálttá, idegessé, kapkodóvá váljék. A „bé
kesség Urának” bűnbocsátó, mindig új kezdetet kínáló áldott 
keze felkínálja ma is mindenkinek ezt a belső békét, az irgal
mas Atyára talált lélek áldott csendjét, harmóniáját. Mi ke
resztyének ezt a békességet soha nem tudjuk eléggé megkö
szönni Urunknak!

JÓVISZONY A FELEBARÁTTAL. Reálisan számolnunk kell 
azzal, hogy nem „szálegyedül” élünk a földön, hanem rokoni, 
munkatársi, baráti kapcsolataink révén, naponta több tucat 
emberrel tartunk kapcsolatot. S ezek a kapcsolatok néha ösz- 
szebonyolódnak, néha zsákutcába jutnak szeretetlenségünk, 
önzésünk, eltérő érdekeink miatt. — A Krisztusban földre jött 
békesség, mindennap elindít a felebarát felé: a megbocsátás 
készségével, a másik gondjának felvállalásával, a felebarátom 
érdekében végzett szolgálat irgalmas szeretetével. — Áldjuk 
Istent, hogy szembenálló élettársak, munkatársak és elidege
nedett barátok életébe békességet kínál ma is Isten Krisztus 
által!

A HAZÁM BÉKÉJE. Mi, akik ebben az országban élünk tíz- 
millióan, a földkerekség legkedvesebb, legdrágább darabjá
nak tekintjük hazánkat. Nemcsak történelmi múltjáért, nem
csak szülőföldünk szívünkhöz nőtt tájaiért, nemcsak a nyel
vért, amit Petőfi, meg József Attila is használt, hanem azért a 
jelenért is, amiben naponta dolgozhatunk, alkothatunk. — azért 
a békességért is, amit ma is biztosít minden polgára számára 
hazánk, — Mi keresztyének hálásak vagyunk azért Istenünk
nek, hogy hazánk belső és külső békéjének munkálásában és 
megőrzésében mindennap tehetünk valamit. Ezért valljuk, hogy 
nem elég csak a „felebarát”'felé munkálni a békességet, mert 
az ezer szállal hozzá van kötve, hazánk békéjéhez is.

MINDENKOR — MINDEN TEKINTETBEN. Földgolyónkon 
azonban sok ország, sok nép él. Az emberiség múltja, de élő 
jelene is arra tanít minket, hogy békességünket csak közösen 
munkálhatjuk ki, mi e földgolyón élő emberek. — A karácso
nyi evangélium, ezzel a valóságos igénnyel szemben hirdette 
világgá örömhozó üzenetét: békesség a földön! A keresztyén 
embernek ezért ma túl kell néznie országa határán, s felelős 
szeretetével oda kell fordulnia minden nép, minden elnyomott 
és sínylődő embertestvér kínzó ínsége felé.

így legyen bennünk karácsony evangéliuma őrök „lázadás 
forrásává” minden embertelenség, minden békétlenséget szülő 
bűn ellen, legyen bennünk naponként: békességes tettekre sar
kalló erő! De a békesség evangéliuma legyen bennünk a bűn
bánat forrása is, s ha elközönyösödnénk az embervilág ínsé- 
goiv-d szemben, állandóan vesse a szemünkre: MÉG NEM 
ELÉG!

Csízmazia Sándor

Imádkozzunk
Békesség Ura, áldott Krisztusunk! M agasztalunk Téged, hogy 

békességet hoztál a földre. Köszönjük a bocsánatot nyert lélek 
áldott csendjét. Köszönjük, hogy szabaditásod által békessé
ges kezet nyújthatunk  m inden felebarátunknak. Köszönjük, 
hogy a békesség m unkásai lehetünk hazánk, népünk között. 
Köszönjük azt is, hogy a föld népei között a békesség rem ény
ségét szolgálhatjuk irgalm as szereteted által.

K érünk is Téged Krisztusunk, ébreszd felelősségünket, táp 
láld békességet munkáló szeretetünket, m inden ínség és em
bertelenség leküzdésére. Őrizd meg lábainkat a békesség ú t
ján! Ámen.

Régi népszokásokból, köszöntőkből
Tessedik em lékezik meg egyik írásában a karácsonyi ostya

hordozásról. Az ostyahordásból begyűlt pénz a ta n ító t ' illette, 
ezt az összeget a tanítók évi rendes jövedelméhez számították. 
Amikor ez a szokás megszűnt, a tanítókat évi 4 forin ttal kár
pótolták.

A karácsonyi köszöntőkben egyházi és népi elemek köl
csönhatása keveredik.

Ím e egy részlet régi István-köszöntőből:
E ljöttünk mi jó este 
István köszöntésére,
István légy egészségben,
H ála Isten, hogy m egértük napodat, napodat 
Áldom a Jézusodat, megváltó Krisztusodat.

Vagy egy sárm elléki népi szövegből:
Levél hozta bimbóját,
Bimbója meg virágját,
V irágja meg alm áját,
Alma szülte szent Annát,
Szent Anna meg M áriát,
M ária meg szent F iá t . . .

Közli: Fülöp Dezső

Az ünnepek igéi
— Karácsony este az oltárte- 

ritő színe: fehér. Az istentisz
telet oltári igéje: Mt 1, 20b—23: 
az igehirdetés alapigéje: Jel 
18, 10.

— Karácsony ünnepén az ol
tárterítő  színe: fehér. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje: 
Lk 8, 1—14; az igehirdetés 
aiapigéje: 1 Tim 3, 16.

— Karácsony 8. napján az 
o ltárterítő  színe: fehér. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje: 
Lk 3, 15—80; az Igehirdetés 
alapigéje: 1 Jn  1, 1—4.

— Karácsony u táni vasárna
pon az oitárteritő  színe: fehér. 
A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: Lk 2, 33—40; az igehir
detés alapigéje: 2 Tess 3, 16.
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Visszatérő
Felüdülésünkre az a víz szolgál, 
amellyel m ást itattunk.
Táplálékunk csak az a  kenyér lesz 
s testünket olyan ruha óvja, 
am elyet m ásnak adtunk.
Ha esett szíveket emel,
té r  vissza az ige, m int vigasztalásunk’,
az a beteg lesz orvosunk,
az a fogoly szabadít meg,
ki m ellé odaálltunk.

Colsalvatico u tán: 
Bodrog Miklós

DIALÓGUS
„KORUNK NEM-KERESZTYÉN HIVÖI”-VEL

Az Egyházak Világtanácsa 
legközelebbi, 1971. januárban, 
az etiópiai Addis Abebában 
tartandó  központi ülése fog
lalkozni fog azzal a  kérdés
sel, hogyan vehetné föl a Vi
lágtanács a párbeszédet „ko
runk  nem  keresztyén hivői”- 
vel, tehát a zsidó, a  buddhis
ta, a  mohamedán és a h indu
ista vallások képviselőivel. A 
kérdés különösen azon fiatal 
egyházak keresztyénéi számá

ra  fontos, akik Ázsiában és 
A frikában kisebbségben élnek 
az em lített vallások hívei kö
zött. Egyes tagegyházak és 
helyi-nemzeti nem  keresztyén 
vallásos közösségek között 
m ár eddig is sor kerü lt a fele
ket kölcsönösen érdeklő kér
dések m egtárgyalására, most 
viszont szükségessé vált a d ia
lógus módszerének és ta rta l
m ának világszinten történő k i
dolgozása.

„Mostan bocsátód el, Uram, 
a  te szolgádat, a te  beszeded 
szerint, békességben: M ert lá t
ták az én szemeim a te  üdvös
ségedet.” (Lk 2, 29—30)

VASÁRNAP — „Harcold meg 
a hitnek szép harcát, nyerd el 
az örök életet, am elyre hivat- 
ta ttá l.”(l Tim 6, 12) A mai va
sárnapon és az egész héten ott 
ragyog még a karácsonyi fény. 
Ezt sugározza a heti ige, s a 
karácsony nagy ajándékának 
elkötelezése szólal meg a  mai 
igében is. A Jézus Krisztusban 
élő valósággá lett elhívás, bé
kesség és üdvösség a hitre, a 
h it harcának megküzdésére kö
telez. Az erőt, a k itartást, a 
győzelem reménységét az em
berré lett Jézus Krisztus hozta 
el szám unkra. Já rju k  Vele 
életutunkat!

higgyük, tudjuk azt, am it a 
mai ige mond!

CSÜTÖRTÖK. — „Nekem
adatott m inden hatalom  meny- 
hyen és földön.” (Mt. 28, 18) 
Az év utolsó napján a hata l
mas és kegyelmes Isten áll 
elénk Egyszülöttjének szavá
ban. Az, aki terem tett és meg
tarto tt az év m inden napján. 
Az, aki megdorgált és megbo
csátott, az aki m egtarto tt a 
kísértések óráján  is, s az, aki 
m egújította életünket igéjével 
és Szentjeikével. Az év utolsó 
napján bánjuk meg őszinte 
szívvel m inden bűnünket, mu
lasztásunkat, hitünk gyengesé
gét és szeretetünk restségét és 
kérjük  Isten t arra, hogy adjon 
további lehetőséget szám unkra 
az életre, a  h itre  és a szeretet- 
re.

HÉTFŐ. — „M ondta pedig a 
szőlőnek ura: m it cselekedjem? 
Elküldöm "az én szerelmes fia
m at: talán ha azt látják, meg
becsülik.” (Lk 20, 13) A mai 
ige egy kicsit m érlegre teszi a 
karácsonyi ünneplésünket és 
hitünket. M ert ahogy sokan 
voltak olyanok, akik Jézus 
K risztusban nem  ism erték fel 
Isten Egyszülöttjét, a  Megvál
tót, ugyanígy könnyen elkép
zelhető az is, hogy a karácsony 
szám unkra is csupán szokás és 
form aság volt, s hiányzott be
lőle az élő hit és a tiszta sze
retet. Vajon él-e bennünk a 
hit, hogy az egykor megszüle
te tt Megváltó a  mi U runk, a 
mi K irályunk és a mi Megvál
tónk, aki szolgáló szeretetével 
a m ásik em berért, a világért 
való szolgálatra tan ít m inket?

KEDD. — „Én vagyok az alfa 
és az Omega, a kezdet és a  vég, 
az első és utolsó.” (Jel. 22, 13) 
Isten nélkül nem  élhet a ke
resztyén ember, m ert Istentől 
indult el és Istenhez vezet 
vissza az útja. De nem  m ind
egy az, hogy az az életút, am e
lyet itt  a  földön megteszünk, 
milyen. Önző, hiábavaló, ma
gunkba zárkózott élet-e, vagy 
szeretetet sugártó, hasznos és 
szolgáló élet. M ert szolgálatra 
jö ttünk erre a  világra. Szolgá
la tra  a családban, a  gyüleke
zetben, a hazában és a  világ
ban. O tt kell szolgálnunk, ahol 
erre  lehetőségünk van. Tovább 
kell adnunk a karácsonyi aján
dékot: a hitet, a szeretetet, a 
b ék é t

SZERDA. — „Tudjuk pedig, 
hogy azoknak, akik Isten t sze
retik, m inden a javukra van.” 
(Rm 8, 28) A lassan búcsúzó év 
eszünkbe ju tta tja  egyes nap 
jait, eseményeit. A boldog 
napokat, a reménységet, az 
örömöt, a szeretetet éppen úgy, 
m int a  kudarcokat, az e lesést 
a bánatot, a meg nem  értést, 
a gyászt és a fájdalm at. De a 
számbavétel idején jó, ha fel
figyelünk a  mai igére. Az Is
ten t szeretőknek m inden ja 
vukra van. Vajon tudjuk-e, 
hisszük-e, éljük-e, ezt? Vagy 
pedig zúgolódunk a nehéz órán, 
s megfeledkezünk Istenről, ha 
jól m ennek napjaink? Adja 
Isten nekünk Szentleikét, hogy

PÉNTEK. — „M ert maga as 
Atya szeret titeket.” (Jn 16, 
27) Új év új kegyelem v irrad t 
ránk, s m intha a mai ige válasz 
lenne a tegnapi könyörgé
sünkre. Jó  úgy indulni az új 
év első napján, hogy Isten sze- 
retetéről hallunk. Maggf Jézus 
Krisztus tesz bizonyságot erről. 
És ebben az újévi szerétéibe» 
és bátorításban benne van az 
ige és a kenyér, benne van a 
szeretet, a béke, az öröm, az 
erő. Vagyis minden, am ire 
szükségünk van. Induljunk  bá
tor léptekkel ennek az új év
nek az első napján, s könyö
rögjünk Atyánkhoz, hogy kí
sérjen életutunkon ebben az 
esztendőben is, m int eddig te t
te.

SZOMBAT. —• „Bizonnyal 
tud ja meg azért Izraelnek egész 
háza, hogy Ú rrá és Krisztussá 
te tte  őt az Isten, azt a Jézust* 
ak it ti m egfeszítettetek.” (Csel 
2, 36) Az esztendő második 
napja a megfeszített Ű r Jézus 
K risztust á llítja  elénk. Isten 
Egyszülöttjét, a  mi testvérün
ket, aki m eghalt és feltám a
dott. És m indent értünk  tett, 
Ez a K risztus áll m a elénk, 
veszi vállára ezt az új eszten
dőt, s annak m inden te rh é t 
Já rju k  vele hittel é le tu tu n k a t 
s így lesz életünk Isten előtt 
kedves és em berek szám ára 
hasznos élet.

Harkányi Lászlé
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Sopron i B éla igazgató

Az erdem es érzés
Szalatnai Rezső könyvéből vesszük az alábbi sorokat, 

am ely „Kisebbségben és igazságban” címen nem  sokkal 
karácsony előtt je len t meg.

M indnyájan érezzük, e földi 
létben nincs érdemesebb é r
zés, m int a szeretet, nincs bol
dogabb állapot, m in t a béke.

Ha Jézus varázsló volna, 
próbát tenne a m agyarokkal, 
s ittfelejtené köztünk a ka
rácsonyesti állapotot, hogy 
ezentúl békében és szeretet- 
ben éljünk egymással, szün
telen. H átha ez jó t tenne az 
egész nemzetnek. I tt  hagyhat
ná egy időre köztünk ezt a szí
veket kovácsoló hangulatot, s 
nézné, elnézné, hogyan élnének 
így a magyarok. De az Isten fia 
nem varázsló, s efféle m utatvá
nyokat nem  csinál. A nem zet
nek, akárcsak az egyes em ber
nek, sa já t erőfeszítésével kell 
megújulnia. Belülről kell szert 
tennünk szeretetre és békére,

egymás megbecsülésére, egy
más egyenlőségének és szabad
ságának elismerésére. Minden 
törvény akkor válik életté, 
ha az em berek belülről tiszte
lik  és ragaszkodnak hozzá. Az 
em beren van a hangsúly . . .

A mi nemzedékünk, mely két 
világháborút élt át, jól tudja, 
hogy a becsületes em ber a leg
becstelenebb események közt 
is a világ egyetlen biztonsá
ga, s a  becstelen em ber a leg
becsületesebb intézkedéseket 
is visszájára fordítja, s a v ilá
got tönkreteszi. Napi m unkán
kon kívül szükségünk van a 
karácsonyi érzés m egtartására. 
Ez pedig nem könnyű művelet, 
m ert ehhez erkölcsi lénnyé 
kell válni, folyton haladni, 
folyton fejlődni, egy belső küz
delem á r á n . . .

— SZARVAS-ÓTEMPLOM.
Egyházi esztendőt záró bűn
bánati igehirdetés! sorozat 
volt a gyülekezetben 19—22- 
ig. Négy estén keresztül Záto
nyi Pál csabacsüdi lelkész ta r 
to tt igehirdetést a  felelősség 
kérdéséről.

— SZARVAS-ÖTEMPLOM.
November 29-én egésznapos 
szolgálatot végzett a  gyüleke
zetben Koszorús Oszkár oros
házi lelkész, a  Nyugat-Békési
Egyházmegye esperese.
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tér ue. a. {iiem et-urv.j ar. 
N a g y  G yula , de. 11. (úrv.) dr. K é
k én  A ndrás, du. 6. T rajtler Gábor. 
F asor de. 11. (úrv.) Szirm ai Zoltán, 
du. 6. Szirm ai Zoltán. Ü ’ilő i ú t de. 
fé l 11. K arácson y  Sándor u . de. 9. 
R ákóczi ú t 57/b. de. 10. (szlovák) 
A radi A ndrás, de. 12. (m agyar)i 
T haly  K álm án u . 28. de. 11. Fran- 
c isc i G uido, du. 6. F rancisq i Guido. 
Kőbánya, de. 10. (úrv.) S ü lé  K á
roly . U tász u . ele. 9. (úrv.) Sülé  
K ároly . V ajda P éter  u . de. fé l 12. 
(úrv:) S ü lé  K ároly . Z ugló  de. II. 
(úrv.) B oros K ároly . R ákosfaiva  
de. 8. B oros K ároly. G yarm at u . 
de. fé l 10. B oros K ároly . F óti út 
de. 11. B aran yai T am ás. V áci út 
de. 8. B aran yai T am ás. Ú jp est de.
10. B lázy  L ajos. P esterzséb et de. 10, 
V irágh G yula . Sorok sár  Ú jte lep  du. 
fé l 3. V irágh G yula . P estlő r in c  de.
11. M atuz L ászló. K isp est d e . 10. 
K isp est W ekeríetelep  de. 8. P e s t
ú jh e ly  de. 10. S ch rein er V ilm os. 
R ákospalota  MÁV te lep  de. 8. R á
kosp a lo ta  K istem plom  de. 1G> du. 3.

R ák osszen tm ih á ly  de. fé l 11. K ar
ner Á goston . Sash a lom  de. 9. K ar
n er  Á goston . M átyásföld  de. fé l 11. 
C inkota de. fé l 11, du. fé l 3. K is- 
tarcsa  de. 9. R ák oscsab a  de. 9. B é
k és  Józse f. R ák osh egy  de. 9. R á
k o s lig e t de. 10. R ák osk eresztú r de. 
fé l 11, du . 3.

B écsik ap u  tér  de. 9. (úrv.) V árady  
L ajos, de. 11. (úrv.) V árády L ajos, 
du. 6. M adocsai M iklós. T orockó  
tér de. fé l 9. Szita  István n é. Óbuda  
de. 10. (űrv.) F ü löp  D ezső , du. 5. 
F ü iöp  D ezső . X II. T artsay  V ilm os  
u . de. 9. R uttkay  E lem ér, de. 11. 
R u ttk ay  E lem ér, du. fé l 7. T akács  
József. B u d ak esz i de. 8. C sen gőd y  
L ászló. P esth id egk ú t de. fé l 11 C sen
gő d y  L ászló. K elen fö ld  de. 8. (úrv.) 
dr. R ézessy  Z oltán, de. 11. (úrv.) dr. 
R ezessy  Zoltán, du. 6. R euss A n d 
rás. N ém etv ö lg y i ú t de. 9. R euss  
A ndrás. K e len v ö lg y  de. 9. V isontai 
R óbert. B udafok  de. 11. V isontai 
R óbert. C sillagh egy  de. fé l 10. C se
ngi rtp. f£l 11. íi'irv.l

Budapesten, 1970. december 27-éft

D eák  tés? de. 9. (úrv.) Trajtler  
Gábor, de. 11. (úrv.) dr. H afen - 
sch er K ároly . F asor de. 11. Szirm ai 
Z oltán, du. 6. D . K oren Em il. D ó
zsa  G yörgy  ú t de. fé l 10. D . K oren  
Em il. Ü llő i ú t 24. de. fé l l l .  K ará
cson y  Sándor u . de. 9. R ákóczi ú t  
57/b. de. 10. (szlovák) A radi A nd
rás, de. 12. (m agyar). T h a ly  K ál
m án u. 28. de. 10. F rancisci G uido, 
de. 11. dr. R éd ey  Pál, du . 6. F ran
c isci G uido. K őb án ya  de. 10. U tász  
u. de. 9. V eöreös Im re. V ajda P é 
ter u . de. fé l 12. Z ugló  de. 11. (úrv.) 
B oros K ároly . R ák osfa lva  de. 8. 
B oros K ároly . G yarm at u . de. fé l
10. B oroé K ároly . F óti ú t de. 11. 
B aran yai T am ás. V áci ú t de. 8. B a 
ranyai T am ás. Ú jp est de. 10. B lá 
zy  L aios. P esterzséb et de. 10. V i
rágh G yula . Sorok sár  Ú jte lep  du. 
fé l 3. V irágh G yula. P estlőr in c  de.
11. M atuz László. K isp est de. 10. 
K isp est W ekeríetelep  de. 8. P e s t
ú jh e ly  de. 10. S ch rein er  V ilm os. 
R ákospalota  MÁV te lep  de. 8. R á
kosp a lo ta  K istem plom  öe. 10, du . 3.

R ák osszen tm ih á ly  de. fé l 11. K ar
ner Á goston . S ash alom , de. 9. K ar
n er Á goston . M átyásfö ld  de. fé l 11. 
C inkota de.- fé l 11, du . fé l 3. K is- 
tarcsa  de. 9. R á k o scsa b a  de. 9. B é 
k és  Józse f. R ák osh egy  de. 8. R á
k o s lig e t de. 10. R ák osk eresztú r de. 
fé l 11, du . 3.

B écsik a p u  tér  de. 9. (úrv.) Szita  
István n é , de. fé l 11. (n ém et), de. 
11. (úrv.) M adocsai M iklós, du . 6. 
Szita  István n é. T orockó tér  de. fé l 
9. M adocsai M iklós. Ó buda de. 9. 
F ü löp  D ezső , de. 10. (úrv.) F ü löp  
D ezső. X II. T artsay  V ilm os u. 11. 
de. 9. T akács József, de. 11. T akács  
J ó zse f, du . fé l 7. C sen gőd y  L ászló. 
P esth id eg k ú t de. fé l 11. C sengőd y  
L ászló . K elen fö ld  de. 8. R eu ss A n d 
rás, de. 11. (úrv.) R euss A ndrás, du. 
6. B en cze  Im re. N ém etv ö lg y i ú t de. 
9. B en cze  Im re. N a g y té tén y  de. fé l 
9. V isonta i R óbert. K e len vö lgy  de. 
9. B u d afok  de. 11. V isontai R óbert. 
C sillagh egy  de. fé l 10. C sepel de. 
fé l l l . .  du. 5. S zeretetven d égség .
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